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Aika tiistai 14.10.2019 kello 13.00. 

 
Paikka Piikkiönlahti 

 
Läsnä  

 
 toimitilapäällikkö Petri Jaarto 
 johtava rehtori Kaj Kanervavuori (saapui klo. 13.30) 

työsuojeluvaltuutettu Tarja Kansanen 
  
 kiinteistönhoidon työnjohtaja Juha Kilpinen 
 työhyvinvointipäällikkö Pirkko Lehtonen 
 palvelupäällikkö Heidi Paju 
 terveystarkastaja Matti Palkén  
 kunnossapitopäällikkö Jari Silvennoinen 
 työterveyslääkäri Kenneth Söderlund 

Sitowise edustaja Sami Nyström 
  

 
Poissa  
 työsuojeluvaltuutettu Noora Nieminen 
 lastenlääkäri Elisa Paavilainen  
 varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen 

 
 

 
 

 
1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.10 
 

2 Kokouksen esityslista 
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3 Uudet sisäilmailmoitukset  

Uudet henkilökunnalta tulleet ilmoitukset: 3 ilmoitusta 
 
Kohde   kpl 
     
Virastotalo, 1.krs  1 
Hovirinta, F parakki  1 
Hovirinta, C parakki  1 
     
   
   
Opiskelijoilta/ lapsilta tulleet ilmoitukset: Yksi ilmoitus on tehty Piis-
panlähteen alakoulun puolelta.  
 
 

4 Valkeavuoren koulun tilannekatsaus 

Vanhat jumppamatot poistetaan viikolla 38. Alipainemittaus on toi-
minnassa. Terveystarkastajan lausunto tulee viikolla 41. 
 
Tilanne 14.10.19:  
Terveystarkastajan tekemä lausunto liitteenä.  
 

5 Hovirinnan koulun tilannekatsaus 

Liikuntavälinevarasto on tyhjennetty ja jumppamatot sekä esiinty-
mislavan verhot on viety pois. Painesuhteiden mittaus ovat meneil-
lään. 
 
Urakoitsijan ilmoituksen mukaan purku on loppunut ja purkujäte viety 
pois 27.9.2019 mennessä. Syysloman aikana väistötilat siivotaan ja 
tehdään peruspesu. Samalla vaihdetaan ilmanvaihtosuodattimet. 
Terveystarkastajan lausunto tulee viikolla 41. 
 
Tilanne 14.10.19: 
Terveystarkastajan tekemä lausunto liitteenä. Purkuaikana oireita 
esiintynyt, koska pölyä on ilmassa paljon. Tekniset toimenpiteet huo-
mioidaan. Lisäksi todettiin, että kohteen purkutyö ei ole edennyt al-
kuperäisen aikataulusuunnitelman mukaisesti. 
 
 
 

6 Kuovinkadun päiväkodin tilannekatsaus 

Tilanne odottaa päivähoidon tarveselvitystä. Syyskuun aikana val-
mistuu rakennetutkimuksen raportteja. 
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Tilanne 14.10.19: 
Sitowise tehnyt tutkimuksia.  
 
 

7 Piispanlähteen alakoulu 

Kohteeseen laitettu lokkeroiva mittaus jota seurataan. 
 
 

8 Piikkiön yhtenäiskoulu 

Koululla on otettu varastotiloja opetuskäyttöön. Näille tiloille on haet-
tava käyttötarkoituksen muutos terveystarkastajalta. Auditoriotilassa 
on kokolattiamatto, johon kohdentuva siivous ei ole riittävä. Lattialis-
tojen terävät kulmat ja lasinen kaide, vaatii toimenpiteitä. Naisten pu-
kuhuoneeseen laitetaan lokkeri, saatuja arvoja seurataan. Viemärin-
haju on ongelma.  
 

 

9 Oskarintalo  

  Yksi ilmoitus on tehty. Oskarintalon (entinen Yppi) hiilidioksidi 
  mittari on viety yhteen huoneeseen. Seuranta loppuu 21.10.  

 
 

10 Muut tämänhetkiset sisäilmakohteet 

 
Ristikallion kivi- ja puurakennus: Teknisiä toimenpiteitä vielä kes-
ken. Tiloja on otettu opetuskäyttöön. Näille tiloille on haettava käyttö-
tarkoitus muutos terveystarkastajalta. Vedenrasite tulee rinteen puo-
lelta. Kuivatuskorjaus on meneillään. Ilmanvaihdon säätöjä on toteu-
tettu. Terveystarkastajan käynti tehdään kohteessa sitten kun re-
montit on tehty. Keskusteltiin tiedottamisen tärkeydestä. 
 
 
Niemenkulma: Kohteessa tehty remonttia ja oireilu alkanut sen jäl-
keen. Ilmanvaihdon saneeraus tehdään joululoman aikana. Uusien 
materiaalien ja pintojen (maalit) aiheuttaneet oireilua. Käsityö / tekni-
nentyö toimii omassa rakennuksessa. Sinne on suunniteltu suihkuti-
loja. Puruimurin siirtoa toiseen kohtaan suunnitellaan.  
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Terveyskeskus: Selvitystä tehdään kiinteistön kohdassa, jossa si-
jaitsevat osasto1, hammashuolto, laboratorio, röntgen ja fysiotera-
pia. Esim. laboratorio / röntgen tiloissa aistinvaraisesti huomioiden 
on tunkkainen ilma.  
 

9 Viestintä  

Sisäilmaohje 2019. Ohjeen päivitys mm. yhteys esimieheen ja teh-
dään ilmoitus Granlund järjestelmään. Oireisiin liittyvä kysely toteu-
tuisi jatkossa työterveyden kautta. Mitä kautta saadaan tieto siitä, 
mikä tila ja kuinka monta ihmistä oirehtii (oppilas / opettaja) kysei-
sessä tilassa. Petri katsoo päivitystä / muutostarvetta ja palataan sii-
hen seuraavassa kokouksessa.  
 
Sisäilma-asioiden viestintä tapahtuu kaupungin sisäilmasivujen 
kautta. Valmistuvat raportit ja pöytäkirjat löytyvät sieltä.  
 
 
 
 

10 Muut asiat 

Keskusteltiin kohdekohtaisista sisäilmaryhmistä. Ne kokoontuvat tar-
vittaessa. 
 
Syksyn sisäilmatyöryhmän kokoukset: 
 
Piikkiönlahti 19.11 klo 13.00 - 15.00 
Piikkiönlahti 11.12 klo 13.00 - 15.00 
 
 

11 Ilmoitusasiat 

Seuraava sisäilmatyöpaja järjestetään Seinäjoella 
https://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmapajat/Seinajoen-
Sisailmapaja11  
 
 

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.48. 
 
 

Tiedoksi  työterveyshoitaja Maija Alander 
 työterveyshoitaja Hanna Granberg 

 


