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Sisäilmatyöryhmä 

 

Aika 04.05.2022 kello 13.00-  

 

Paikka Etänä / Teams 

 

Läsnä  

(poissaolijat yliviivattu) Kalle Kaarto  ylläpitomestari  

 Juha Kilpinen  kiinteistönhoidon työnjohtaja  

Antti Seppänen  kunnossapitoinsinööri  

Aleksi Koivu kunnossapitomestari 

Heidi Paju   palvelupäällikkö  

Jari Silvennoinen  kunnossapitopäällikkö 

 Eeva Axelsson  terveystarkastaja 

Päivi Kemppainen  varhaiskasvatuksen johtaja 

Emmi Virtanen  johtava rehtori 

Noora Nieminen  työsuojeluvaltuutettu  

Kenneth Söderlund  työterveyslääkäri 

Kristiina Läntinen  työhyvinvointikoordinaattori  

Anna Salminen  työsuojeluvaltuutettu 

  

 

1   Kokouksen avaus  

Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. 

 

2   Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistio toimitettu kokouksen osallistujille säh-

köpostitse ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla.  
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3 Kokouksen esityslista 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4 Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat 

- 

5 Sisäilmailmoitukset  

Henkilökunnalta on saapunut yksi ilmoitus Kuusiston koulun ruoka-

salista. 

 

Opiskelijoilta ei ole tullut uusia ilmoituksia.  

 

 

6. Piikkiön yhtenäiskoulu, luokka YA 207 

 Tilassa säännöllisesti viemärin hajua. Ilmoittajan mukaan aiheuttaa ylähengitys

 teiden infektioita ja huonovointisuutta. 

 Kunnossapidon toimenpiteet: 

  Viikolle 8 tilattu viemärin huuhtelu ja kuvaus. Viemäri on sukitettu ke-

  sällä 2021. 

 

 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetarpeista: 

  - ei kirjattavaa 

 

 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

  6.4.2022 Viemäreiden huuhtelut ja kuvaukset on tehty ja tilannetta 

  seurataan. 

4.5.2022: Kuvaamataidon luokasta haju on poistunut. 
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7. Rungon koulu 

 Oppilaalla mahdollisia koulupäivään liittyviä oireita koettu omassa kotiluokassa 

 ja ruotsin luokassa. 

 Kunnossapidon jatkotoimenpiteet: 

  Kunnossapito katselmoi kohteen, tekee arvion jatkotarpeista ja 

  asiaan palataan 6.4. kokouksessa.  

 Terveydenhuollon arvio: -. 

 

Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

  6.4.2022: Kunnossapito on katselmoinut kohteen. Poikkeamia ei ole 

  tullut. Jäädään seurantalinjalle  

4.5.2022: Kevään osalta tilanne rauhoittunut. Palataan tarvittaessa 

uudestaan asiaan. 

 

8. Kuusiston koulu 

 

Kuusiston kouluun siirretystä linjastosta työntekijä on saanut sisäil-

maoireita.  

  

Kunnossapidon jatkotoimenpiteet: 

4.5.2022: Linjasto on viety asiantuntijalle puhdistettavaksi ja palau-

tettu koululle. Koulun näkemys on, että uusi linjasto pitää toimittaa, 

puhdistus ei auttanut. Työntekijä oirehtinut välittömästi. 

 

Terveydenhuollon arvio:  -. 
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Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

 

4.5.2022: Ollaan yhteydessä koulun rehtoriin linjastojen vaihdosta. 

Linjasto vaihdetaan toisen kohteen kanssa mahdollisesti. 

 

9. Rinkeli 

 Päiväkodin pienten lasten nukkumahuoneen sisäilmanlaadusta on tullut asiakas

 perheeltä ilmoitus. 

 Kunnossapidon jatkotoimenpiteet:  

  Kunnossapito on katselmoinut kohteen ja kohteeseen tehdään il-

  manvaihdon tasapainotus ja säätö. 

 Terveydenhuollon arvio: -. 

 

 

Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

6.4.2022: Tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin on ryhdytty. Seurataan. 

4.5.2022: Mittaustulokset toimitetaan päiväkodinjohtajalle. 

Mittauksissa ei poikkeamia kuin kiinteistön paine-eroissa, jotka tul-

laan korjaamaan ilmanvaihdon säädöillä. Kesän aikana tullaan li-

säksi selvittämään salaojien kunto. 
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10. Poliisitalo 

 Poliisitalolta on tullut työhuoneesta 127 sisäilmailmoitus. 

 Kunnossapidon jatkotoimenpiteet:  

  Kunnossapito on katselmoinut kohteen ja huoneeseen asennetaan 

  olosuhdeanturit. 

  

 Terveydenhuollon arvio: 

Ei kirjattavaa 

 

Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

4.5.2022: Olosuhdeanturit on asennettu ja mittaukset ovat käyn-

nissä. Palataan tuloksiin tutkimusten valmistuttua. 

 

10. Muut asiat 

  1) 29.3.2022 Ympäristölautakunta keskusteli Oskarintalon sisäilma

  haasteista ja haluaa selvityksen tekniseltä lautakunnalta työskentely

  tilojen terveellisyydestä. 

2) Kristiina toi esille, että Niemenkulman kouluun on tehty työpaikka-

käynti 3.5.22 ja sisäilmatyöryhmässä nyt keskusteltu ulkorakennuk-

sen kunnosta. Rakennukseen on tehty kuntoarvio. 

 

 

11. Ilmoitusasiat  

Seuraavat kokoukset 

04.05.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 

07.06.2022 klo 11.00 - 15.00 Kehittämispäivä 
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12. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin kello 14:35. 

  


