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Sisäilmatyöryhmä 

 
Aika 06.04.2022 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.  

3. Kokouksen esityslista 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat 

Sisäilmatyöryhmälle saapunut kirjaamon kautta pyyntö saada Rinke-
lin vuoropäiväkotia koskevia asiakirjoja.  
 

5. Sisäilmailmoitukset  

Henkilökunnalta on saapunut yksi ilmoitus koskien poliisitalon 1 
krs:n työhuonetta. 
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Rinkelin vuoropäiväkodista tullut yksi uusi ilmoitus koskien pienten 
nukkumahuonetta. 
 
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: 

  3.3. 2022: Viemäreiden huuhtelut ja kuvaukset on tehty ja tilannetta 
  seurataan 

  6.4.2022: Kyseisestä tilasta ei ole tullut palautetta.  

  Seurataan tilannetta. 

 
 

7. Kaarinan lukio, kaksi ilmoitusta 

 Kaksi ilmoitusta lukion oppilailta. Ilmoituksessa ei tarkemmin yksilöity, missä 
 tiloissa oireita ilmaantuu. 

  Kunnossapidon toimenpiteet:  

 Liikuntasalin käytävä kierretty, ei poikkeavaa. Uusia ilmoituksia ei ole tullut.  
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 Terveydenhuollon arvio: 

  Kenneth Söderlund tiedusteli edellisessä kokouksessa, millä tavoin 
  yhteistyötä  ilmoitusten osalta olisi mahdollista tiivistää koulutervey-
  den huollon kanssa.  
   

  Emmi Virtanen lupasi ottaa asian esille seuraavassa rehtorien ko-
  kouksessa. 

  

 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

  3.3.2022: Kohteessa on käyty ja mitään erityistä ei havaittu. Liikunta
  salin käytävä tarkistetaan vielä. 

  6.4.2022: Ei jatkotoimenpiteitä. 

 
 

8. 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:  

Ei kirjattavaa. 
 
 
 

Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä:  

Kunnossapito on katselmoinut kohteen. Poikkeamia ei ole tullut. Jäädään seu-
rantalinjalle. 
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9. Rinkeli 

 Päiväkodin pienten lasten nukkumahuoneen sisäilmanlaadusta on tullut asiakas
 perheeltä ilmoitus. 

 
 

 Kunnossapidon jatkotoimenpiteet: 

Kunnossapito katselmoinut kohteen ja kohteeseen tehdään ilman-
vaihdon tasapainotus ja säätö. 

  

 Terveydenhuollon arvio:  

Ei kirjattavaa. 
 
 
 

Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä: 

Tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin on ryhdytty. Seurataan. 
 
 
 

10. Muut asiat 

Poliisitalolta tullut ilmoitus. Kunnossapito on kiertänyt kohteen 
(huone 127) ja huoneeseen asennetaan olosuhdeanturit. 
Terveydenhuollon arvio: Ei kirjattavaa. 
 

11. Ilmoitusasiat  

Seuraavat kokoukset 
06.04.2022 klo 13-15:00       (etänä) 
04.05.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
07.06.2022 klo 11.00 - 15.00 Kehittämispäivä 
 

12. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous kello 13:56. 
  


