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Sisäilmatyöryhmä

Aika tiistai 14.5.2019 kello 13.00 - 15.00

Paikka Piikkiönlahti

Läsnä
johtava rehtori Kaj Kanervavuori
työsuojeluvaltuutettu Tarja Kansanen
varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen
työhyvinvointipäällikkö Pirkko Lehtonen
työsuojeluvaltuutettu Jari Nuutinen
palvelupäällikkö Heidi Paju
terveystarkastaja Matti Palkén
kunnossapitopäällikkö Jari Silvennoinen
työterveyslääkäri Kenneth Söderlund
tiedottaja Katariina Wiren

Poissa tekninen isännöitsijä Mirka Salonen, terveyskeskuslääkäri Elisa Paa-
vilainen ja kiinteistönhoidon työnjohtaja Juha Kilpinen

1 Kokouksen avaus

Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtaja on Heidi Paju
ja sihteeri Tarja Kansanen

2 Kokouksen esityslista

Muihin asioihin lisättiin koulutuksiin liittyvä asia. Asialista hyväksyttiin.

3 Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettiin 16.1.2019 kokouksen muistio. Hyväksyttiin kokouksen
muistio.
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4 Sisäilmailmoitukset alkuvuosi 2019

Alkuvuoden aikana henkilökunnalta tulleet ilmoitukset: 24 ilmoitusta

Kohde kpl
Virastotalo 2
Oskarintalo 2
Piispanlähde, yläkoulu 1
PYK 2
Valkeavuori 3
Kuovinkatu, päiväkoti 7
Niemenkulma 2
Hovirinnan koulu 4
Terveyskeskus 1

Opiskelijoilta/ lapsilta tulleet ilmoitukset: Liite ohessa

Käydään Ilmoituksia läpi kohdekohtaisesti myöhemmin ja suunnitel-
laan jatkotoimenpiteitä.

5  Viestintä

Toimintaohje, luonnos liitteenä. Kohtaan neljä täydennetään tervey-
densuojeluviranomaisen tiedot ja lisätään ympäristöterveydenhuollon
sähköposti osoite ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi. Kuntalaiset voi-
vat näin asioida suoraan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi todettiin,
että ohjeen kappale järjestystä muutetaan. Ohjeessa olevat käsitteet
sisäilma ja sisäilmasto määritellään. Päivityksen jälkeen ohje julkais-
taan ulkoisilla sivuilla.

Sisäilmasivujen päivityksen eteneminen. Katariina esitteli tämän
hetken tilannetta ja työstäminen etenee.

Viestintäsuunnitelman julkaisu on työn alla. Katariina työstää eteen-
päin. Luonnos tulee kommentoitavaksi sisäilmatyöryhmälle. Samalla
keskusteltiin kriisiviestinnästä. On hyvä laatia ns. pikamalli, joka mää-
rittelee; mm. kuka tiedottaa, kenelle tiedottaa, kenen on vastuu eri vai-
heissa. Tilanne- ja tapauskohtaisesti on hyvä olla yhteydessä myös
tiedottajaan. Sieltä saa apua. Tiedotteet ovat hyvä "kuljettaa" aina Ka-
tariinan kautta.
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Sisäilmailmoitus - ohjeistus. Sisäilmailmoitukset siirtyvät Granlund
Manager- järjestelmään. Järjestelmästä tulee ilmoitus, miten ilmoituk-
sen käsittely etenee. Kohdekäynti ja mahdolliset toimenpiteet ovat
sieltä seurattavissa paremmin kuin nykyisessä tavassa toimia. Kun
kohteeseen liittyviä kommentteja tehdään, niin niistä menee tieto
myös ilmoituksen tekijälle. Vasteaika on noin viikko. Ilmoitus ja ohje
ovat työn alla. Käytiin keskustelua nykyisestä sisäilmailmoituksesta.
Kysymykset 8 ja 12 voi poistaa. Kysymykset 10 ja 11 voi yhdistää.
Luonnos tulee sisäilmatyöryhmälle testaukseen ja kommentoitavaksi.

6 Valkeavuoren koulun tilannekatsaus

Valkeavuoren lasten ja nuortentalon rakennusprojektin eteneminen.
Tekninen lautakunta on 7.5 kokouksessa hyväksynyt urakkamuodon.
Arvoitu valmistuvaksi v. 2022. Uusi väistötila K on tulossa käyttöön. A
rakennuksesta poistuvat mm. rehtori ja sihteeri uusiin tiloihin.
Kohteessa tehdyt tutkimukset/ merkkiainekokeet: Ruokasalin osalta
on tilanne ok. A -rakennuksen kohdalla vuoden 2014 tehdyn raportin
mukaiset tulokset Heidi ja Jari tarkistaa. Tämän pohjalta määritellään
toimenpiteet.

7 Hovirinnan koulun tilannekatsaus

Hovirinnan koulutalon eteneminen. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on
aloitettu. Valmista olisi syksyllä v. 2021, koulun aloitus v. 2022. Väis-
tötiloihin liittyvä kilpailutus on menossa.

8 Muut tämänhetkiset sisäilmakohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu: Tehdään rakenne avauksia lisää. Toimen-
piteitä suunnitellaan tulosten pohjalta. Vesikatto otetaan auki.

Kuovinkadun päiväkoti: Tiedotteita on laadittu ja toimitettu käyttä-
jille. Rakenneavauksia on tehty, näistä vastauksia ei ole vielä käytet-
tävissä. Tulosten saapumisen jälkeen voidaan ottaa kantaa, miten
edetään. Osassa tiloissa jo aloitettu kuivatuskorjaukset. Kohteessa pi-
detään keskustelutilaisuus 15.5.

Piispanlähteen ala- ja yläkoulu: Kohteeseen menevät 22.5 käy-
mään Jari Silvennoinen, Matti Palkén ja Jari Nuutinen.
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Ristikallion kivi- ja puurakennus: Suunnitelmia työstetään, miten
toimenpiteet etenevät. Ilmanvaihtoa parannetaan.

Niemenkulman koulu: Kunnossapito on tietoinen tilanteesta. Kor-
jaustoimenpiteitä suunnitelmissa

Terveyskeskus vuodeosasto 1: käynti tehty työsuojelun toimesta,
asia selvitetty.

Oskarintalo: Toimenpiteitä ilmoitusten pohjalta on tehty ja tilanteet
korjautuneet. Kolmannessa kerroksessa on tehty selvitystyötä. Tou-
kokuun aikana tulee tieto jatkosta eli puretaan / peruskorjataan? Köyt-
täjiä informoidaan tilanteesta, kun tilannearvio tarkentuu.

Poliisitalo: ei uutta tiedotettavaa

9 Muut asiat

Sitowisen tutkimuksen ja tarkastuksen ryhmäpäällikkö Sami Nyström
esittäytyy seuraavalla kerralla

Koulutukset; koulutuskulukorvauksia käytettävissä sisäilmakoulutuk-
seen liittyen.

Esimiestreffit 28.5 järjestetään ns. vuorovaikutteinen työpaja. Yksi ai-
heista "miten teen sisäilmailmoituksen"

Tulevat sisäilmatyöryhmän kokoukset:
Piikkiönlahti 20.8 klo 13.00 - 15.00
Piikkiönlahti 17.9 klo 13.00 - 15.00
Piikkiönlahti 14.10 klo 13.00 - 15.00
Piikkiönlahti 19.11 klo 13.00 - 15.00
Piikkiönlahti 11.12 klo 13.00 - 15.00

10 Ilmoitusasiat

Jari Nuutinen jää työvapaalle (6 kk) elokuussa ja Noora Nieminen tu-
lee tilalle

11 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.10.


