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Sisäilmaryhmä

Aika 25.9.2018

Paikka Piikkiönlahti

Läsnä Mirka Salonen (pj), Pirkko Lehtonen, Jari Silvennoinen, Kaj Kaner-
vavuori, Jari Nuutinen, Matti Palken, Kenneth Söderlund, Tarja
Kansanen (siht.)

Poissa Päivi Kemppainen, Elisa Paavilainen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.30.

2 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu;

Sitowise on tehnyt kohteen kunnosta raportin. Käyttäjille tehdään
tästä tiedote. Lisäksi julkaistaan suunnitelma korjauksista. Asiaa jat-
ko käsitellään kohdekohtaisessa työryhmässä. Urakoitsijoita on
edelleen kohteessa, mm. villaa poistetaan ruokalan vieressä olevas-
sa luokkatilassa. Terveydenhoitajan työtilaan kohdentuvat toimenpi-
teet tehdään syyslomalla. Ruokalaan kohdistuvat toimenpiteet teh-
dään joululomalla.

Hovirinta;

Haasteita on edelleen. Cramon tunnistamat ilmanvaihtosäätöihin liit-
tyvät korjaukset ovat vielä kesken. Paine-ero lokkereita ja hiilidioksi-
dimittareita viedään kohteeseen 26.9.18. Syyslomalla tehdään lisää
korjaustoimenpiteitä aiemmin julkaistun tiedotteen pohjalta. Parak-
kien vaihto etenee suunnitelmien mukaan ja kestää kuusi viikkoa.
Näitä väistötiloja toteutetaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti.
Terveystarkastajan toimenpiteitä ei tarvita, jos väistökohteessa olo-
aika on alle puolivuotta. Työterveyshuolto on huolissaan työntekijöi-
den jaksamisesta ja tästä käydään keskustelua työntekijöiden, esi-
miesten ja johtavan rehtorin kanssa. Todettiin, että työntekijöiden
psykososiaalinen kuormitus on kasvanut.
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Valkeavuori;

Siivousvälineet tarvitsevat koululla oman säilytystilan. Merkkiai
nekokeilla varmistetaan tehdyt tiivistyskorjaukset. Liikuntasali ja
ruokala ovat käytössä. Lokkerit ovat edelleen paikoillaan.Kohde
kohtaiset kokoukset ovat loppuneet. Kohteen seuranta todentuu
tästä eteenpäin sisäilmatyöryhmän kokouksissa.

Ristikallio;

Edetään suunnitelman mukaisesti. Välinevaraston asbestilaattojen
poisto on aloitettu. Monttu osuus osastoidaan pois käytöstä. Lähi-
viikkoina kohteen toimenpiteet tarkentuvat. Rakennusterveysasian-
tuntija jatkaa Vahaselta kohteessa. Tehdään vielä erilliset suunni-
telmat, miten edetään. Puukoulussa on vielä kesken krossipohjan
putsaus. Tehdystä elinkaaritutkimuksesta selviää jatkot.

Poliisitalo;

Kohteessa tällä hetkellä olevat työntekijät selvittävät uutta tilaa. Il-
manvaihtoon liittyviä säätöjä ja paine-eroja tarkistetaan.

Koriston päiväkoti;

Ikkunoiden tiivistys on ajankohtaista syksyn aikana ja ilmalämpö-
pumppu asentaminen.

3 Sisäilmailmoitukset

Piikkiön yhtenäiskoulun kohdalla on yksi työntekijä, asia etenee työ-
terveyshuollon kautta. Hovirinnan väistöissä on edelleen oireilevia
työntekijöitä. Asiantuntijat selvittävät tätä kokonaisuutta. Valkeavuo-
ren kohdalla on yksi työntekijä, jolla on oireita. Hän siirtyy toisiin ti-
loihin. Ristikallion käyttäjiltä ei ole tullut uusia ilmoituksia. Poliisitalol-
ta tullut muutama ilmoitus, nämä ovat selvityksen alla. Lisäksi on tul-
lut yksi ilmoitus sekä Kaarinakodista että Visiitistä. Näistä selvitys on
vielä kesken. Koriston päiväkodista on tullut ilmoitus, asia etenee.
Entisen Ypin tiloista on tullut ilmoitus, kaksi huonetta on siellä nyt
tyhjänä. Viemäri ongelma on todennettu, selvitystyöt etenevät.

4 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Toiminnan muutoksia on tapahtumassa mm. Tienniityn ja Sini-
vuokon päiväkotien kohdalla. Selvitykset ovat vielä kesken.
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5 Seuraavat kokoukset

                                            23.10. klo 13:30-16.00, Kuusistonsalmi

                                            20.11. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

                                            18.12. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

6 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00.


