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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

17.9.2019 klo 13.00 – 14.35

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä

Ulla Lignell

Poissa

Kristiina Pasula
Kirsi Makkonen
Terhi Nissinen
Hannu Minkkinen
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja pöytäkirjan
laatija
kiinteistöjohtaja
työsuojeluvaltuutettu
perusopetusjohtaja
työkeskuksen esimies, klo 14 saakka
Aavan edustaja

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija, klo 14 saakka

Jaana Niemi-Aro
Timo Parkkisenniemi

vs. terveysvalvonnan päällikkö
suunnittelija, klo 13.20 saakka

Tanja Mansikka
Hannele Koskinen
Jussi Komokallio
Mika Smirnov
Jarno Moisala

hankintalakimies, kaupunginlakimiehen sijainen
varhaiskasvatusjohtaja
turvallisuuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi.
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ole vielä valmis, hyväksytään
seuraavassa kokouksessa.
3. Puheenvuoro ammattitaudeista
Timo Parkkisenniemi puhui ammattitaudeista ja niiden vaikutuksista.

4. Uudet sisäilmailmoitukset
4.1.

Jaakkolan koulu
13.9.2019 huoltajan ilmoitus huonosta ilmanvaihdosta ja kuumuudesta
sekä lapsen oireilusta.
Käsittely 17.9.2019
Jaakkolan koulussa on jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta. Kouluun on
asennettu v. 2017 lisäilmanvaihtokoneita neljä kappaletta ilmanvaihtoolosuhteiden parantamiseksi.

4.2.

Kurkelan koulu, vanha puoli
28.8.2019 ilmoitus oireilusta vanhan puolen musiikkiluokassa.
Käsittely 17.9.2019
Musiikkiluokan muovimaton poisto ja lattian kuivatus voidaan aloittaa
heti, kun se sopii koululle.
28.8.2019 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta vanhalla puolella ja
5.9.2019 ilmoitus henkilökunnan edustajalta huonosta ilmasta ja
oireilusta.
Käsittely 17.9.2019
Jatkuvatoimisen paine-eroseurannan tulosten perusteella ilmanvaihto
laitettu 4.9.2019 täydelle teholle kokoaikaisesti. Tilannetta seurataan.
9.9.2019 ilmoitus luokkahuoneen 124 voimakkaasta viemärinhajusta.
Käsittely 17.9.2019
Tekniikka käy tarkastamassa tilanteen.
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4.3.

Killan koulu
30.8.2019 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta ja kysymys onko koulussa
tehty kunnollista sisäilmatarkastusta.
Käsittely 17.9.2019
Tutkimukset on tehty keväällä 2019 ja tuloksista on tiedotettu. Raportti
löytyy myös netistä sisäilmatyöryhmän sivustolta. Alustatilan tuuletusta
on tehostettu ja se on pysynyt jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan
tulosten perusteella alipaineisena, mikä on tavoitetila. Ilmanvaihdon
kiireellisimmät korjaustoimet on tehty.

4.4.

Ahjon päiväkoti Aarre
2.-6.9.2019 ilmoituksia huonosta sisäilmasta ja oireilusta Simpukoissa,
ryhmätiloissa, ateljeessa ja esiopetustiloissa.
Käsittely 17.9.2019
Päiväkodin tilojen pitkäaikaiset paine-eroselvitykset suhteessa
ulkoilmaan ja alustatilaan on tilattu, tupakoulun tiloista mitataan
samassa yhteydessä myös hiilidioksidipitoisuudet.

4.5.

Ellos
16.9.2019 ilmoitus oireilusta Koivujen ryhmätilassa ensimmäisessä
kerroksessa.
Käsittely 17.9.2019
Tutkimusraportissa todetut akuutit korjaukset on tehty ja ilmanvaihtoa
on säädetty.

4.6.

Kauppakaari 4 / Nuorten talo
4.9.2019 neljä ilmoitusta seisovasta ja tunkkaisesta ilmasta.
Käsittely 17.9.2019
Koska kiinteistö ei ole kaupungin suorassa omistuksessa, kiinteistön
huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö, johon ollaan yhteydessä.
Saadun tiedon mukaan taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto,
tuloilma tulee tiloihin korvausilmaventtiileistä. Tuloilmamääriin ei näin
ollen voi vaikuttaa.
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4.7.

Kaupungintalo
28.8.2019 ilmoitus oireilusta työhuoneessa.
13.9.2019 ilmoitus kaupunginhallituksen kokoushuoneen huonosta
ilmanvaihdosta, kuumuudesta ja oireilusta
Käsittely 17.9.2019
Kaupunginhallituksen kokoushuoneessa on ilmalämpöpumppu, jolla
voidaan säädellä huoneen lämpötilaa. Koska kiinteistö ei ole kaupungin
suorassa omistuksessa, kiinteistönhuollosta vastaa ulkopuolinen
huoltoyhtiö, johon ollaan yhteydessä. Kokoushuoneiden
ilmamäärämittauspöytäkirjoja ei vielä ole saatu.
30.8.2019 ja 17.9.2019 ilmoitukset ruuan kärystä huoneessa.
Käsittely 17.9.2019
Keittiötä on ohjeistettu pitämään väliovi kiinni. Oveen on asennettu
ovipumppu, jotta ovi ei vahingossakaan jäisi auki. On myös herännyt
epäily, että ruuanhajulle olisi talon ulkopuolinen lähde. Hajulähdettä
selvitetään.
3.9.2019 kaksi ilmoitusta Nuorten kulmasta huonosta ja tunkkaisesta
sisäilmasta ja oireilusta.
Käsittely 17.9.2019
Alakerran perimmäiseen huoneeseen on asennettu tuloilmakanava.
Ilmamäärät on mitattu ja ne eivät aivan vastaa tilojen nykyistä käyttöä.
Syksyn aikana selvitetään mahdollisuus lisätä ilmamääriä muuttamalla
säätöpeltien asetuksia.

4.8.

Lapilantien koulu / Musiikkiopisto
3.9.2019 ilmoitus huonosta ilmanvaihdosta bändiluokassa.
Käsittely 17.9.2019
Tiloissa on painovoimainen ilmanvaihto, jolloin ilmamääriä ei voi
koneellisesti säätää. yhteen korvausilmaventtiiliin asennetaan
mekaaninen puhallin, jolla pyritään lisäämään tuloilmamääriä.
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4.9.

Sampolan palvelukeskus
12.9.2019 ilmoitus vedosta asiointipisteessä.
Käsittely 17.9.2019
Veto johtuu ilmamäärien eroista henkilökunnan tilojen ja asiakaspuolen
välillä. Näitä ilmamääriä pyritään tasapainottamaan, jolloin vedon
tunteen pitäisi vähentyä.

4.10.

Terveyskeskus
11.9.2019 ilmoitus voimakkaasta hajusta akuuttiosasto 2
potilaskylpyhuoneessa.
Käsittely 17.9.2019
Selvitetään, onko kyseessä tila, johon korjaukset ovat alkamassa. Jos eri
tila, selvitetään toimenpidetarvetta.

5.

Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli oirekyselyjen tuloksia Työterveyslaitoksen
yhteenvetojen pohjalta. Tiedote tuloksista on valmistumassa, siihen
tarvitaan vielä Työterveyslaitoksen hyväksyntä. Sen jälkeen tulokset ja
yhteenvedot julkaistaan.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35.

