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Sisäilmatyöryhmä 

 
Aika torstaina 03.03.2022 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  

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat. 
 

2.   Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistio toimitettu kokouksen osallistujille säh-
köpostitse ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Jatkossa kommen-
toidaan lisäykset, korjaukset ennen julkaisua. 

3. Kokouksen esityslista 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Sovittiin, että 
kokouksen puheenjohtajana toimii Heidi Paju ja sihteerinä Anna Sal-
minen. 

4. Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat 

Mika Hiltunen toimitti edellisen muistion yhteydessä päivitetyn sisäil-
maohjeen. Käydään ohje läpi, onko kommentteja / lisättävää. Käyty 
keskustelua sisäilmaohjeesta. Tarkistetaan onko ohje päivitetty 
Kantrin sivuille. 
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5. Sisäilmailmoitukset  

Henkilökunnalta on saapunut kolme uutta ilmoitusta koskien poliisi-
talon 1 krs:n yksittäisiä työhuoneita. 
 
 Opiskelijoilta ei ole tullut uusia ilmoituksia.  
 
 
 

5.1 Oskarintalo, 1 krs, huone 35  

5.1.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta 

Tilan ilmanvaihto koettu heikoksi. Ilmoittaja ollut asiasta yhteydessä 
työterveyteen kesällä 2020.  
 

5.1.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpi-
desuositukset 

Tila katselmoitu ja ilmanvaihto tarkastettu. Tilassa ei havaittu mitään 
poikkeavaa, joten tilattu erikseen ilmanvaihdon riittävyyden mittaus 
M-Ventti Oy:lta. Mittaustyön tuloksiin palataan 3.3.2022 kokouk-
sessa. 
 
 

5.1.3 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetar-
peista 

- ei kirjattavaa 
 

5.1.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 

Mittaukset on tehty. Mittausten mukaan ilmanvaihto on riittävä. Il-
manvaihtoa tehostetaan kuitenkin säätämällä niin paljon kuin mah-
dollista. Seurataan muuttuuko tilanne. Todettiin samassa, että etelä-
puolen ikkunat kalvoitetaan lämpöhaitan vähentämiseksi. Tarvitta-
essa hankitaan siirrettäviä viilentämiä. 
 
 

5.2 Piikkiön yhtenäiskoulu, luokka YA 207 

5.2.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta 

Tilassa säännöllisesti viemärin hajua. Ilmoittajan mukaan aiheuttaa 
ylähengitysteiden infektioita ja huonovointisuutta. 
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5.2.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpi-
desuositukset 

Viikolle 8 tilattu viemärin huuhtelu ja kuvaus. Viemäri on sukitettu ke-
sällä 2021. 
 

5.2.3 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetar-
peista 

- ei kirjattavaa 
 

5.2.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 

Viemäreiden huuhtelut ja kuvaukset on tehty ja toimenpiteiden vai-
kutusta seurataan. Jäädään seuraamaan.  
 
 

5.3 Kaarinan lukio, kaksi ilmoitusta 

5.3.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta 

Kaksi ilmoitusta lukion oppilailta. Ilmoituksessa ei tarkemmin yksi-
löity, missä tiloissa oireita ilmaantuu. 
 

5.3.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimen-
pidesuositukset 

- 
 

 
5.3.3 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetar-
peista 

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. 
 

 
5.3.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 

Kohteessa on käyty ja mitään erityistä ei havaittu. Liikuntasalin käy-
tävä tarkistetaan vielä. 
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5.4 Rungon koulu 

5.4.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta 

Oppilaalla mahdollisia koulupäivään liittyviä oireita koettu omassa 
kotiluokassa ja ruotsin luokassa. 
 

5.4.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimen-
pidesuositukset 

Kunnossapito katselmoi kohteen, tekee arvion jatkotarpeista ja asi-
aan palataan 3.3. kokouksessa. 
 
 
 

5.4.3 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetar-
peista 

 
 
 

5.4.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 

Kunnossapito katselmoi kohteen, tekee arvion jatkotarpeista ja asi-
aan palataan 6.4 kokouksessa. 
 

5.5 St Svenska skola, F- parakki 

 
5.5.1 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 

Todetaan, että F- parakin vuokrasopimus on päättynyt ja se käyttö 
on samalla loppunut 28.2.2022. 
 

 

      5.6 Poliisitalon ilmoitus 

 
5.6.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta 
 
5.6.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jat-
kotoimenpiteet  
 
Kohde tarkistettu kunnossapidon toimesta kaupungin ohjeistuksen 
mukaisesti. Ei mainittavia puutteita havaittu. 
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5.6.3 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimen-
pidetarpeista 
- 
 
 
5.6.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 
 
Kohde on tarkistettu ja pyydetään ilmanvaihtourakoitsijalta tiedot il-
manvaihdon säädöistä. Jatkotoimenpiteet sen mukaan. 
 
 

6. Päätettyjen toimenpiteiden seuranta 

Kohtaan kirjataan päätettyjen jatkotoimenpiteiden ja toimenpidesuo-
situksien tilannekatsaus seurattavana olevien kohteiden osalta. 
 
 

6.1 Oskarintalo (vanha virastotalo), ympäristösuojelun 2 krs:n toimitilat 

19.11.2021 ilmoituksen johdosta 25.11.2021 pidetyssä kunnossapi-
don katselmoinnissa havaittu haasteita ilmanvaihdon säädössä ja 
rakenteiden tiiveydessä. Tiloissa on myös huomattavasti kalusteita, 
viherkasveja ja toimistotarviketta jne. joista aiheutuu haittaa tilojen 
siivottavuudelle sekä saattaa aiheutua riskiä sisäilman laadulle. 
 

6.1.1 Päätetyt jatkotoimenpiteet 

-- 
6.1.2 Toimenpidesuosituksien seuranta 

Havaitut puutteet on toimitettu tiedoksi KOy Katariinantielle ja pyy-
detty korjaamaan ilmanvaihtoon ja rakenteiden tiiveydessä havaitut 
puutteet mahdollisimman pikaisesti. 
 
Tilat katselmoitu uudelleen; muutoksia kalustuksessa, kasvien ja toi-
mistotarvikkeiden määrässä ei ole tapahtunut. 
 
Sovittu, että M-ventti mittaa tilojen ilmanvaihdon toimivuuden sa-
malla, kun tulevat mittaamaan 1. kerroksen tiloja.  
 
6.1.3 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 
 
 Mittaustulosten perusteella asennettu lisäpuhallin tuloilmanvaihtoka-
navaan takaamaan riittävä tuloilman saanti. Seurataan toimenpiteen 
vaikutuksia. 
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7. Muut asiat 

 
 

8. Ilmoitusasiat  

Seuraavat kokoukset 
03.03.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
06.04.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
04.05.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
07.06.2022 klo 11.00 - 15.00 Kehittämispäivä 
 

9. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous kello 13:40. 
  


