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Sisäilmatyöryhmä

Aika 30.5.2018 klo. 13.30 - 15.10

Paikka Virastotalo, kokoustila 375

Läsnä Mirka Salonen (pj), Jari Silvennoinen, Mika Rantanen, Matti Toivo-
nen, Jari Nuutinen, Pirkko Lehtonen, Jouni Vuohijoki, Tarja Kan-
sanen (siht.)

Poissa Matti Palken, Päivi Kemppainen, Elisa Paavilainen, Kenneth Söder-
lund

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35

Tilakeskuksen päällikkö Matti Toivonen esittäytyi.

2 Sisäilma iltaan liittyvät kysymykset

Kaarinassa pyritään kokonaisvaltaiseen ennakoivaan toimintaan si-
säilmaan liittyvissä asioissa. Kaupungin tekninen yksikkö on tehnyt
kiinteistöjen kunnonarvio-ohjelman. Siinä käydään 3-5 vuoden välein
läpi, missä kunnossa kiinteistöt ovat. Samalla suunnitellaan jatko-
toimenpiteet. Tilanteen mukaan reagoidaan. Sisäilmailmoituksia ke-
rätään jatkuvasti ja käydään aina läpi sisäilmatyöryhmässä. Tilan-
teen mukaan reagoidaan.

Sisäilmatyöryhmään kuuluu tällä hetkellä terveydenhuollon edustus
(lastenlääkäri ja työterveyshuollon edustus). Kohdekohtaiset sisäil-
matyöryhmät perustetaan tilanteen mukaan. Tällä hetkellä jo toimi-
vat Piikkiön yhtenäiskoulu, Hovirinta ja Valkeavuori. Näissä työryh-
missä on mukana koulun henkilökunnan edustus ja vanhempainyh-
distys.

3 Lemmikit kouluissa

Sisäilmatyöryhmän kannanotto asiaan. Ei suositella eläimiä sisätiloi-
hin kaupungin kouluissa.
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4 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu; Aloitetaan elinkaaritutkimukset, väes-
tönsuojatilat ovat työn alla. Valmistunee koulujen alkuun mennessä.
Loppusiivous on tilattu. Luokkatilat; korjaukset tehdään ja urakoitsija
on saanut työohjeet. Käytävällä oleva kuituongelma on hoidossa,
korjaus on tilattu. Tämän jälkeen toteutuu kuitupölysiivous käytävällä
ja luokissa. Eskari tilat tarkastetaan ja arvioidaan, onko tarpeen teh-

dä lisätoimenpiteitä ennen käyttöönottoa. Mahdolliset tarvittavat toimen
piteet tehdään kesän aikana. Koulun kellarikerros on edelleen työn
alla.

Hovirinta; Kysymys tällä hetkellä, tehdäänkö uuden rakentaminen
vai vanhan saneeraus. Asia etenee hallinnollisissa foorumeissa.

Väis tötiloihin liittyvä selvitys kokous on pidetty. Cramon toimesta tehdään
tarvittavat toimenpiteet sisäilmanparantamiseksi. (kokous muistio

liite 1).

Valkeavuori; jatketaan väliaikaisia toimenpiteitä (tiivistyskorjaukset).
Vanhempainyhdistys on tehnyt selvityspyynnön sivistyslautakunnal-

le, tähän vastaus tulossa. Liikunta salin ja ruokasali kohdalla, esitetään
otettavaksi mikrobinäytteet. Tähän vuodenaikaan ei ole mahdollista
toteuttaa. Syksyllä tehdään uusi arvio tilanteesta. Kohteessa olevat
paine lokkerit toimivat koko ajan ja seuraavat tilannetta. Liikuntasa-

liin pyydetty uusi siivous.

Ristikallio; osatutkimuksia on tehty. Näistä on tehty tiedote, johon
on koottu sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Tiedote lähtee
eteenpäin rehtorille ja sieltä wilman kautta oppilaiden vanhemmille.

5 Sisäilmailmoitukset

Käydään läpi edellisen kokouksen jälkeen tulleet ilmoitukset. Koh-
teet ovat työn alla. Ilmoituskoonti kouluista (liite 2).
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6 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Kevään viimeiset tiedotteet; Ristikallion tiedote eteenpäin (liite 3).

7 Muut asiat

Laadun varmistus; Merkkiainekokeet tullaan toteuttamaan vuoden
välein.

8 Seuraava kokous

28.8.2018 klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

9 Seuraavat kokoukset

25.9. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

23.10. klo 13:30-16.00, paikka vielä avoin

20.11. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

18.12. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.10

Liitteet

Liite 1 Hovirinnan väistötiloihin liittyvä selvitys (kokous muistio)
Liite 2 Kouluista tulleet sisäilmailmoitukset
Liite 3 Ristikallion tiedote


