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Sisäilmatyöryhmä 

 
Aika Torstai 19.10.201713:30–16 

 
Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone 375 

 
Läsnä Pirkko Lehtonen, Pauliina Välivaara, Taisto Nuutinen, Mirka Salo-

nen, Matti Palkén, Jari Silvennoinen, Kenneth Söderlund 
 

Poissa Elisa Paavilainen, Mika Rantanen, Päivi Kemppainen, Tiina Hägg-
ström-Nikkola  
 
 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:30. 
 

2 Kokouksen esityslista 

Hyväksyttiin. 
 

3 Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin.  
 

4 Sisäilma-asioista tiedottaminen 

Viestintä suunnitelman tekeminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 

5 Sisäilmailmoitukset 

Ilmoituksia syksy 2017: 
Visiitistä 1kpl  
Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon esimiehet ovat käyneet koh-
teessa selvittämässä asiaa, ilmastoinnin säädöissä ollut ongelmia, 
näitä korjattu. 
  
Kaarinakoti 10 kpl 
Kunnossapito tekee korjaustoimenpiteitä Kaarinakodin alakerrassa. 
 
Valkeavuori 7, ilmoituksen tekijöistä 5 oli uusia.  
 
Hovirinta 5 
Väistötiloihin siirrytty ja lisätilojen hankinta on vielä kesken. 
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SKS 8, kuusi uutta oireilevaa 
Väistötiloihin siirrytty ja lisätilojen hankinta on vielä kesken. 
 
PYK 2  
Piikkiön yhtenäiskoulussa kartoitetaan tilannetta. Toinen väestön-
suoja on nyt koulun toimesta poistettu käytöstä, mutta toisessa oi-
reillaan. Alakoulun luokkiin tehdään merkkiainekokeita Rtc Vahanen 
Oy:n toimesta. Ilmanvaihto tasapainotetaan ja säädetään asianmu-
kaiseksi. 
 
Sisäilmatyöryhmä toteaa, että kaikkien ilmoittajien oireet ovat todelli-
sia, mutta syy-yhteys saattaa jäädä epäselväksi - aina ei pystytä heti 
ja selkeästi toteamaan mistä oireilu johtuu. Jokainen oireilija on ollut 
yhteydessä kiinteistönhoitoon, sisäilmatyöryhmä myös suosittaa 
olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon. 
 

6  Ajankohtaiset asiat  

Ympäristöterveydenhuolto on pyytänyt Valkeavuoren ja Hovirinnan 
koulujen liikuntasaleista lausuntoa. Lausunto on tehty ja kaupungin-
hallitus käsittelee lausunnon kokouksessaan 23.10. Kaupungin vas-
taus lähetetään ympäristöterveydenhuollolle.   
 

7 Valkeavuoren koulun tilannekatsaus 

Taisto Nuutinen kertoi väistötilojen tämän hetkisen tilanteen. Ohjaus-
ryhmä on päättänyt esittää, että Valkeavuoren koulu puretaan ja ra-
kennetaan uusi koulu.  
Väistötilojen etenemisestä päättää tekninen lautakunta 24.10.2107. 
Väistötiloihin siirretään kaikki muut, paitsi liikuntasali, tekninen työ, 
opettajien huone, kansliatilat sekä ruokailu.  
 

8 Hovirinnan koulun tilannekatsaus 

Hovirinnan koulun väistötilat on otettu käyttöön. Väistötilojen tilaus-
sopimuksessa ollut epäselvyyttä ja osa parakeista on liian pieniä. 
Kuusi oppilasryhmää jää ilman väistötiloja. Nyt suunnitteilla aloittaa 
keskeytetty auditorioremontti uudestaan ja mahdollisesti rakentaa 
auditorioon kolme luokkaa, jonne ryhmät saataisiin sijoitettua. Pää-
töksen asiasta tekee kaupunginhallitus.  
 

9 Muut asiat 

Sisäilmatyöryhmä ehdottaa, että Valkeavuoren ja Hovirinnan koulun 
liikuntasalit suljetaan siksi aikaa, kunnes tilojen väliaikaiset korjaus-
toimenpiteet on tehty. Sulkemisen perusteena on taata työ- ja korja-
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usrauha. Näin varmistetaan myös oppilaiden ja henkilöstön turvalli-
suus toimenpiteiden ajaksi. Sulkemisajankohta viim. 1.11.2017. 
 
 
 

10 Ilmoitusasiat 

Kaarina-teatterin kiinteistö on kaupungin omistama. Ilmastointia on 
säädetty ja ilmavuotopaikkoja tiivistetään. Tutkimustyöt ovat vielä 
kesken. 
 
Visiitin keittiössä tiskialtaan viemäri ei toimi kunnolla ja lattialle ke-
rääntyy vettä. Vakava työtapaturma ja läheltäpiti tilanteita on myös 
ollut. Kunnossapito ja työsuojelu käyvät kohteessa 20.10.2017. 
 
Valkeavuoren oppilaiden vanhemmilta tullut pyyntö järjestää keskus-
telutilaisuus tehdyistä tutkimuksista ja väistötiloihin siirtymisestä 
30.9. pidetyn tilaisuuden lisäksi. Tilaisuus järjestetään 23.10. klo 18-
20 Kaarinan lukiolla.  
 
Värttinän yhdessä työhuoneessa on ollut ongelmia ilmastoinnin 
kanssa (työskennellyt yksi henkilö). Nyt huoneeseen tulossa lisäksi 
toinen henkilö, joten sisäilmatyöryhmä ohjeistaa yksikön esimiestä ti-
laamaan ilmastoinnin riittävyyden tarkistuksen kunnossapidosta.  
 
Hovirinnan koulun ruokalaan ja keittiöön ei toistaiseksi olla tekemäs-
sä lisätoimenpiteitä.  
Hovirinnan koulun musiikki- ja käsityöluokkien tilanne kartoitetaan.  
 
Poliisitalon sisäilmaan liittyen tehdään käynti tiloissa kiinteistöhoidon 
toimesta.  
 
Rungon koulussa korjaustoimenpiteet jatkuvat. 
 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:50.  


