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Sisäilmatyöryhmä

Aika keskiviikko 31.1.2018

Paikka Kokoushuone 375

Läsnä Pirkko Lehtonen, Mirka Salonen (pj), Jari Silvennoinen, Mika Ranta-
nen, Matti Palken, Jouni Vuohijoki, Kenneth Söderlund, Jari Nuuti-
nen, Elisa Paavilainen (poistui 14.30), Tarja Kansanen (siht.)

Poissa Päivi Kemppainen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13. 40.

2 Viestintäsuunnitelma

Työ on aloitettu 2018 tammikuussa. Työstäminen jatkuu vielä.

3 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu. Korjaukset käynnissä. Tilanne on haas-
tava. Tehdyistä tutkimuksista ja jatkotoimenpiteistä laaditaan tiedote
helmikuun aikana. Jouni kävi pääkohtia läpi tutkimuksista. Jari ker-
toi, että mm. väestönsuojaan ja kattoon kohdennetaan korjaustoi-
menpiteitä. Ongelmakohdat on löydetty ja niihin liittyvät korjaustoi-
met suunnitteilla. Näistä tehdään tiedotteet koululle.

Hovirinta tilanne. Ruotsinkielisen koulunrehtorin kautta on tullut
viestiä, että keittiön henkilökunta oirehtii. Näistä on tullut myös sisäil-
moitukset, jotka käsiteltiin kokouksessa. Toinen kohde samalla alu-
eella on C – parakki, jossa työskentelevät opettajat ovat ilmoittaneet
rehtorin kautta oireista. Mirka, Pirkko ja Tarja toteuttivat käynnin koh-
teessa ma 29.1, esimies ei ollut paikalla. Läsnä olevista opettajista
kolme viidestä kertoi oireista. Keskustelun pohjalta suositeltiin, että
kohteessa oleva sohva tulisi poistaa. Käynnin yhteydessä todettiin,
että ruokalassa / keittiössä ei ole todennettua terveyshaittaa. Työter-
veyshuolto selvittää astman taustat työntekijäkohtaisesti. Oppilaiden
taholta ei ole vastaavaa viestiä tullut kouluterveydenhuoltoon.
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Valkeavuoren väliaikaiset korjaustoimet aloitetaan vk 7. Tiivistys-
korjauksen laadunvarmistus tapahtuu Jounin toimesta. Sisäilmail-
moituksia on tullut kaksi kappaletta. Ruokalan tiloihin on toimitettu
ilmanpuhdistajia kolme kappaletta. Väistötiloihin siirtyminen etenee
tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Poliisitalolla tapaaminen 8.2, Mirka ja Jari menevät paikalle. Jouni
tehnyt sinne tutkimuksia. Korjaustoimenpiteitä suunniteltu ja osa jo
toteutettu.

Mirka käynyt koulurakentamisen ohjausryhmässä kertomassa ajan-
kohtaisista asioista.

Rungon koulu. Peruskorjaus etenee. Tullut kysely liittyen asbestin
mahdolliseen ilmenemiseen. Seurantaa tehdään sitä mukaa, kun
purkaminen etenee ja raportoidaan kun materiaali muuttuu. Lakisää-
teiset ohjeistukset huomioidaan.

4 Sisäilmailmoitukset

Sisäilmailmoituksia on työn alla. Toimenpiteitä tehdään.

Koristosta on tullut yksi ilmoitus. Ilmanvaihto ei toimi kunnolla. Vuok-
rakiinteistö, johon on haasteellista toteuttaa korjaustoimia.

Virastotalon kohdalla tehty yksittäisiä sisäilmailmoituksia. Toimenpi-
teet suunniteltu ja korjaustoimenpiteet alkavat kevään aikana.

5 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Ristikallion koulua tutkimukset työnalla. Puukoulun puolella maapoh-
jassa paikoin kosteutta ja ilmavuotoja todentuu yläpuolella oleviin
työskentelytiloihin. Kivikoulun puolella kaksi kohtaa,
joilla vaikutusta sisäilman laatuun . Tutkimusten valmistumisen jäl-
keen sovitaan toimenpiteet, miten edetään.
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6 Valtuustoaloite

Kysymyksen asettelu ei ole ajankohtainen. Toimenpiteitä on kohden-
nettu jo Hovirintaan ja Valkeavuoreen. Piispanlähteen kohdalla ti-
lanne on auki.

7 Muut asiat

Sähköposti kysymys on tullut työsuojeluun, kysymykset käsiteltiin.
Rehtori tiedottaa toimenpiteiden etenemistä ja suunnitelmista kaikille
tarvittavilla tahoille kohdekohtaisesti.

Sisäilmaohjeen päivittäminen ajankohtaista kevään aikana.

8 Seuraava kokous

27.2 Kokoushuone 375 klo 13:30–16

Seuraavat kokoukset:
Kokoushuone 375 klo 13:30–16
27.3.
24.4.
30.5.
28.8.
25.9.
23.10.
20.11.
18.12.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.30.


