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Sisäilmatyöryhmä

Aika 27.3.2018 klo. 13.30

Paikka Virastotalo, kokoustila 375

Läsnä Pirkko Lehtonen, Mirka Salonen (pj), Mika Rantanen, Jouni Vuohi-
joki, Kenneth Söderlund, Tarja Kansanen (siht.)

Poissa Jari Nuutinen, Jari Silvennoinen, Matti Palken, Päivi Kemppainen,
Elisa Paavilainen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.40

2 Sisäilmatilanne ja korjaustöiden eteneminen

Kaupungin vanhempainyhdistys järjestää 4.4 sisäilma illan. Sisäilma
ilta järjestetään 4.4, Mirka on menossa paikalle.

3 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu; Toimenpiteet etenevät suunnitelman poh-
jalta.  Seuraava kohdekohtainen kokous on 3.4. AVI:n tarkastus 20.4.
Väistöt ovat työnalla. Sisäilmailmoituksia ei ole tullut.

Hovirinnan koulu; Parakkiruokailu käytössä. Yhdessä parakissa oli
sohva, joka aiheutti oireita yhdelle työntekijälle. Sohva on nyt viety
pois parakista. Sisäilmailmoituksia ei ole tullut. Sääolosuhteista johtu
via ilmoituksia on tullut, mutta ne on jo hoidettu. Siivouskeskus siir
tyy toisiin tiloihin, jotta suunniteltuja toimenpiteitä koululla voidaan jat
kaa. Remonttitarpeiden kartoitus on näin helpompaa. Parakkitilanteen
seuranta jää sisäilmaryhmälle. Saneerauskorjaukseen liittyvä ryhmä
vastaa muusta toiminnasta. Liikuntasaliin on tehty väliaikaiset toimen
piteet. Tila on turvallinen kaikkien käyttöön. Kaupunginhallitus on lin
jannut, että tila on vain iltakäytössä. Käynti tilaan on ulkokautta.
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Valkeavuoren koulu; Suunnitellut toimenpiteet tehty, jatkot toteutu
vat maalis-  huhtikuun aikana. Liikuntasali siivottu, myös yläpölyt huo
mioitu. Viikolla 8 on tehty ruokasalin ikkunat. Osastoiva seinä tehdään
maalis- huhtikuun aikana. AVI:n tarkastus on lokakuussa.

Ristikallion koulu; raportti tehty. Kivikoulun montun lattian kohdalla
kapillaarista kosteuden nousua sekä hajua. Osastointi ja muovitus tar
peen. Tulosten pohjalta määritellään toimenpiteet ja käynnistyvät ke
sän aikana. Liikuntasalin kohdalla ilmanvaihtoa olisi hyvä säätää. Lii
kuntavälinevaraston lattia tulee korjata mahdollisimman nopeasti. Lii
kuntasalin alla oleva tila vaatii purkutöitä ja korjausta. Opetustila 023
vaatii tarkempaa tutkimusta. Opetustila 115, tilan viereen tulee tuule-
tusputket joiden kautta mahdollisesti tulee mikrobiperäinen ilma ti
laan. Korjaustoimista katon osalta ei ole tehty lopullista päätöstä. Ki-
vikoulun tutkimusraportti on valmistunut

Rungon koulu; Laajamittaiset peruskorjaustyöt käynnissä tällä
hetkellä. Asbestipurkutyöt ovat kesken, kestävät vielä 2-4 vk. AVI:n
seurannan mukaisesti on kohteen asbesti työt tehty ja toteutettu.

Poliisitalolla; Ilmanvaihdon ongelmia. Ikkunoiden tiivistyskorjaus on
valmis. Hallinnollisia ongelmia eli tilassa on ajoittain liian monta työn-
tekijää paikalla yhtä aikaa.

Littoisten monitoimitalo; pukuhuoneiden, saunan ja käytävän re-
montti valmis. Muiden pukuhuoneiden korjaustyöt todennäköisesti
edessä

4 Sisäilmailmoitukset

Koriston päiväkoti; yksi ilmoitus, kohdentuu tupakansavuun. Kysei
nen tila ei ole alun perin suunniteltu päiväkotikäyttöön.

Piispanlähteen alakoulun oppilaan huoltaja ottanut yhteyttä Mikaan.
Oppilaan oireet pahentuneet viime vuoden aikana. Kohteesta ei ole
muuten tullut ilmoituksia / tietoa mahdollisesta sisäilmasta.

5 Muut asiat

Korjaustöiden yhteydessä on tehty haitta-aine selvityksiä. Näistä
Mirka laittaa tietoa sisäilmaryhmän omaan käyttöön.

Sisäilmaryhmä tiedottaa kaupungin sivujen kautta.
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6 Seuraava kokous

24.4 .2018 Kokoushuone 375 klo 13:30-16.00

Seuraavat kokoukset; kokoushuone 375 klo 13:30-16.00
Ajankohdat vuoden 2018 aikana; 30.5, 28.8, 25.9, 23.10, 20.11 ja
18.12.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi


