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Sisäilmaryhmä

Aika 4.12.2018

Paikka Kuusistonsalmi klo. 13.00 - 15.00

Läsnä Mirka Salonen (pj), Pirkko Lehtonen, Kaj Kanervavuori, Kenneth
Söderlund, Jari Nuutinen, Tarja Kansanen (siht.)

Poissa Jari Silvennoinen,  Matti Palken, Päivi Kemppainen, Elisa Paavilai-
nen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00

2 Ajankohtaiset kohteet

Tiedottamisen tehostaminen nostettiin esille. Tiedottaminen on kai-
ken perusta ja eri kanavien hyödyntäminen tulisi huomioida. Jatkos-
sa sisäilmatyöryhmän kokousmuistiot lähetetään johtavan rehtorin
kautta koulun rehtoreille tiedoksi. Sitä kautta ne ohjautuvat julkaista-
vaksi Wilmaan huoltajien tiedoksi.

Piikkiön yhtenäiskoulu;

Mirka on käynyt kohteessa 4.12. Henkilökunnan kanssa on käyty
samalla keskustelua. Sisäilmakorjauksia tullaan tekemään (mm.
akustolevyt) ja uusitaan valaistusta. Laadunvarmistusta seurataan
merkkiainekokoeilla. IV - mittaus ja elinkaaritutkimuksen raportit kuu-
luvat pidemmän aikavälin asioihin ja liittyvät enemmän investointien
käsittelyyn.

Kohteessa on tänään keskusteltu mahdollisesta oirekyselyn toteut-
tamisesta. Sisäilmatyöryhmän mielestä tällä hetkellä ei tehdä oireky-
selyä.
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Hovirinta;

Haasteita on edelleen. Cramon edustaja oli läsnä 16.11 järjestetys-
sä. Tiedote on tehty, mutta tiedotteen päivitys/ tarkennus on vielä
tarpeen. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on perustettu uudelleen.
Työntekijöille on aloitettu työntueksi työnohjaus. Lisäksi on rehtorei-
den tapaamisia tilanteen ja tarpeen mukaan esimiehen kanssa. Kou-
lun keittiöön on tehty työpaikkaselvitys 29.11.18. Kohteessa on työ-
terveyshuollon selvityksen mukaan olosuhteet kunnossa.

Valkeavuori;

Merkkiainekokeet tehdään tämän vuoden aikana. Kaksi ilmoitusta
liikuntasalista on tullut. Iltakäyttäjiltä ei ole tullut ilmoituksia. Toimen-
piteet on tehty edeltävästi. Rakennusteknistä toimenpidettä ei ole
suunnitteilla. Tilannetta seurataan.

Ristikallio;

Elinkaaritutkimukset valmistuvat vuoden vaihteessa. Tulosten val-
mistuttua järjestetään tilaisuus niiden käsittelemiseksi. Montun tut-
kimukset jatkuvat.

Poliisitalo;

Osaan tiloista tehdään jo olosuhdekartoitusta. Seuranta jatkuu. Va-
hasen toimesta kohteessa tehdään lisätutkimuksia.

Koriston päiväkoti;

Taloyhtiö ja urakoitsija tekevät kohteessa toimenpiteitä. Lattiaraja ja
ikkunat tiivistetään. Lämpöpumppuja ei toimiteta, vaan lämpötilaa
nostetaan kaukolämmön kautta.

3 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Piispanlähde:

Alakoulun puolelta on tullut useita ilmoituksia. Mirka on käynyt koh-
teessa ja on sovittu olosuhdekartoituksesta. Sen pohjalta suunnitel-
laan toimenpiteitä. Rakenteellisia ongelmia on todennettu. Vahasen
toimesta Timo Hautalampi on mukana.
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Kuovinkatu:

Kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen. Useita ilmoituksia on
tullut. Mirka on käynyt kohteessa. Toimenpiteitä tehdään, mm. viil-
tomittauksia ja olosuhdekartoituksia. Työterveyshuoltoon oli myös ol-
tu jo yhteydessä.

Yppi:

Rakenteellisia ongelmia on koko rakennuksessa. Ypin huoneet jois-
sa oireita on koettu, ovat tällä hetkellä tyhjänä. Jatkotoimenpiteitä ei
ole sovittu olosuhdekartoitusta lukuun ottamatta.

4 Muut asiat

Keskusteltiin käyttäjille järjestettävästä koulutuksesta sisäilmaan liit-
tyen. Palataan tähän seuraavan kokouksen yhteydessä.

Pyydetään Vahaselta edustaja ensivuoden sisäilmatyöryhmän ko-
kouksiin.

Kokouksen jälkeen sovittua. Mirka käy kerran kuukaudessa Valkea-
vuoressa opettajien huoneessa kuulostelemassa ja keskustelemas-
sa sisäilmaan liittyvistä asioista. Mirkan puolesta tuohon lyhyeen
keskusteluun voisi osallistua myös vanhempien edustaja. Käynnistä
tehdään muistio jonka voi laittaa wilmaan. Mirka sopii päivät Tuire
Rintalan kanssa.

6 Seuraava kokous

Perutaan 18.12. kokous.

7 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.40.


