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Sisäilmatyöryhmä

Aika 28.8.2018 klo. 13.37

Paikka Piikkiönlahti

Läsnä Matti Toivonen (pj), Mirka Salonen, Jari Silvennoinen, Kaj Kanerva-
vuori, Pirkko Lehtonen, Elisa Paavilainen, Jari Nuutinen, Tarja Kan-
sanen (siht.)

Poissa Matti Palken, Kenneth Söderlund ja Päivi Kemppainen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.27.

2 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu; Korjauksia on tehty sekä kiinteistön ulko- että
sisäpuolella.

. Kohde kohtainen korjausrakentamisen tietode
 nro 3/2018 on laadittu. Laitetaan muistion liitteeksi. Kohteen korjaus

toimenpiteiden laadun valvonnasta vastaa Vahanen.
Asuntolan kun totutkimustulos on tulossa
9/2018 aikana. Uusia sisäilmailmoituksia ei ole tul-
lut käyttäjien tai oppilaiden taholta. Kiinteistö kuuluu elinkaari
 tutkimuksen piiriin.

Hovirinta; Väistötiloihin liittyvissä parekeissa todettu oireilua. Parak
kien toimittaja Cramo on ollut mukana selvitystyössä ja kesän aikana
on toteutettu erilaisia tutkimuksia kohteessa. Laaditaan raportti "Si
säilma ja rakennustekniset tutkimukset", jossa käydään läpi mitä teh
dään ja mikä on aikataulu. Uusia sisäilmailmoituksia ei ole tullut käyt
täjien tai oppilaiden taholta Kohdekohtainen sisäilmaryhmä lopete
taan. Jatkossa kohteessa toimii purkamisen ja uudisrakentamisen
ryhmä. Työsuojelu ja työterveyshuolto tekevät suunnan käynnin koh
teeseen syksyn 2018 aikana.
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Valkeavuori; Väiaikaiset toimenpiteet si-
säilamn parantamiseksi on saatettu loppuun kesän aikana. Laadunvarmistuksesta on vas-
tannut Vahanen Oy. AVI tekee seuraavan suunnitel lun käynnin koh-
teeseen 10/18. Uusia sisäilmailmoituksia ei ole tullut käyttäjien tai oppi-
laiden taholta Kohdekohtainen sisäilmaryhmä ko koontuu vielä yhden kerran
syksyn 2018 aikana. Työsuojelu ja työter veyshuolto tekevät suunnan
käynnin kohteeseen syksyn 2018 aikana.

Ristikallio; Kohteen toimenpiteistä on tehty tiedote 5/18. Korjaustoi-
menpiteet on aloitettu. Liikunta salin kynnykset ovat auki ja sieltä
nousee maanhajua. Välinevarasto on toistaiseksi käyttökiellossa. Ti-
lassa on mm. asbesti vinyyli laattoja.

3 Sisäilmailmoitukset

Mirka on käynyt läpi yksittäiset ilmoitukset.

4 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Piispanlähde alakoulu; tutkimuksia tehty. Tiedote on tulossa

5 Sisäilmailmoituslomake

Kouluterveydenhuolto on päivittänyt lomakkeen. Tehdään sen poh-
jalta päivitys käyttäjille.

6 Muut asiat

Mirka laittaa viestiä jo tiedossa olevista koulutuksista sisäilmatyö-
ryhmän jäsenille.

7 Seuraava kokous

25.9.2018 klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti
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9 Seuraavat kokoukset

23.10.18 klo 13.30 - 16.00, Kuusistonsalmi

20.11.18 klo 13.30 - 16.00, Piikkiönlahti

18.12.18 klo 13.30 - 16.00, Piikkiönlahti

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.02.


