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Sisäilmaryhmä 

Aika 23.10.2018 
 

Paikka Kuusistonsalmi klo. 13.30 
 

Läsnä Mirka Salonen (pj), Pirkko Lehtonen, Kaj Kanervavuori, Jari Nuuti-
nen, Matti Palken, Kenneth Söderlund, Tarja Kansanen (siht.)  
 

Poissa  Jari Silvennoinen, Päivi Kemppainen, Elisa Paavilainen 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35 
 
 

 
2 Ajankohtaiset kohteet 

 
  Piikkiön yhtenäiskoulu:  

Tutkimukset saatu valmiiksi. Osa tutkimuksia vielä toteutetaan liitty-
en elinkaaritutkimuksiin.. Viemärikuvaukset ovat vielä kesken sekä 
kattoon liittyvät selvitykset. Akustovillan poistoja tulee jatkaa 
.Valaistus korjautuu samalla. Ruokalan vieressä oleva tila toimii 
väistötilana. Kohdekohtainen sisäilmaryhmä on toiminnassa. 

    

  Hovirinta:  

Haasteita on edelleen. Keskustelua käydään parakkien sisäilmatut-
kimuksiin liittyvistä asioista. Tehdyistä korjaustoimenpiteistä on tu-
lossa raportti, joka saatetaan käyttäjien tiedoksi. Suunnitellaan yh-
teistä tapaamista henkilökunnan kanssa, johon tulee Mirkan mukaan 
myös työterveyshuollon edustus. Vahtimestarin vanhaa tilaa on kor-
jattu ja on tarvittaessa käytettävissä työskentelytilana. Varastotiloiksi 
tarkoitettua tiloja ei saa käyttää pidempiaikaiseen työskentelyyn.  
 
 
 
 

  Valkeavuori: 

  Ei uutta tiedotettavaa. Yksi palaute on tullut puutyöluokan pölynhallin
  taan liittyen. Parakkeihin liittyviä korjaustoimenpiteitä on tehty Parma
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  conin toimesta. Siivous on nykyisin kaupungin omaa toimintaa ja toi
  mii todella hyvin. Ennen joulun loma-aikaa tehdään uudet merkkiai
  nekokeet. Jos ilmenee korjattavaa, tarvittavat toimenpiteet tehdään 
  joululoman aikana. 

    

Ristikallio: 
 
Tehdään montun osastointi erillisten suunnitelmien mukaan. Tila on 
toistaiseksi poiskäytöstä. Tällä viikolla on aloitettu elinkaaritutkimuk-
set . 
 
 
 
Poliisitalo:  
 
Ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä on tehty. Tarvittavia ilmanvaihdon 
säätöjä on toteutettu.  
 
 
 
Koriston päiväkoti: 
 
Toimenpiteitä toteutetaan mm. lämpöoloihin liittyen sekä väliaikaiset 
tiivistyskorjaukset toteutetaan. Terveystarkastajan ohjeistamat kor-
jaustoimet on samalla huomioitu. 
 
 

3 Sisäilmailmoitukset 

Ilmoituksia on saapunut seuraavista paikoista. 
 
Piispanlähteestä on tullut pari ilmoitusta; musiikkiluokka ja liikuntasa-
li. Tilojen tarkistukset ovat vielä kesken. 
 
Terveyskeskuksen Vintistä on tullut ilmoitus. IV on tarkistettu ja se 
on kunnossa. Sisätiloissa on usein myös koiria. Tiloissa on myös 
paljon viherkasveja. Tilojen tarkistusta jatketaan tarvittaessa. 
 
Kuovinkadun ilmoitus. Mirka tekee käynnin. Arvioidaan tarvittavat 
toimenpiteet. 
 
Hovirinnasta on oireilmoituksia henkilökunnan taholta. 
 
Kaarinakodin keittiön sisäilmaoireet. Taustalla korjaustoimenpiteet. 
Kohteessa tehty rakenneavauksia. 
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Sisäilmailmoituslomake on päivitetty. Lomake löytyy jatkossa Kant-
rista. Mirka vastaa jokaiseen ilmoitukseen tilanteen / tarpeen mu-
kaan. Ilmoituksen kohdalla arvioidaan sen lisäämistä Granlund oh-
jelmaan vuoden 2019 aikana. Seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden 
suunnittelu ja toteutus ovat selkeämpiä tämän jälkeen. 
 

 

 
 
 

4 Seuraavat kokoukset   

                                                                  
                                            20.11. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti 

                                            18.12. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti 

 

 
5 Kokouksen päätös 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 

  
 


