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PÖYTÄKIRJA

SISÄILMATYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2018
Aika ja paikka

Torstai 15.11.2018 klo 8.30 -10.00, Kuntala

Läsnäolijat

Ristola Juha-Pekka
Hietamaa Hanna-Mari
Reinikka-Järvinen Tiina
Rouhiainen Mika
Rantala Kirsi
Räsänen Antti
Leppialho Juha
Jaakkola Heikki
Kontra Jukka
Pasanen Lauri
Mustisto Pia

puheenjohtaja
työterveyshoitaja, Wellamo
vararehtori
terveydensuojelupäällikkö, Phhyky
työsuojeluvaltuutettu
kunnanhallituksen pj
sivistystoimen johtaja
kunnanjohtaja
teknisen lautakunnan pj
rakennustarkastaja
sihteeri

1. Kokouksen avaus
Tekninen johtaja vs Juha-Pekka Ristola avasi kokouksen ja totesi kokouksen koollekutsutuksi sähköpostitse 6.11.2018. Todettiin kokous lailliseksi.

2. Puheenjohtaja, sihteeri
Päätettiin että puheenjohtajana toimi Juha-Pekka Ristola ja sihteerinä Pia Mustisto

3. Koulujen tilanne
Koulun terveydenhoitaja Laura Kandén laittoi sp:lla tietoa ettei yhtään ilmoitusta
sisäilmasta aiheutuvista terveysongelmista kouluilla ole hänellä tiedossa.
Toivotaan jatkuvan seurannan säilymistä.
Ilmastoinnista huolimatta välituntisin luokkia tuuletetaan. Olisi hyvä tarkistaa myös
lämpötilat joista saattaa tulla tunkkaisuuden tunne.

Pappilanmäki:
Ei oireiluilmoituksia työterveys / oppilasterveydenhuolto
Kullasvuori
Käsityöluokan ilmastointi aiheuttaa edelleen ongelmaa.
Siirrytty sukkakouluksi päivisin ja tätä toivotaan myös iltakäyttäjien noudattavan.
Molempien koulujen osalta remontit saatetaan loppuun ensi kesän aikana.
Tulossa kouluille Thl:n uusi sisäilmakysely oppilaille, tarkoitettu kaikille kouluille.
Päätös: Sisäilmatyöryhmä merkitsi koulujen tilanteen tiedoksi.

4. Monitoimitalo
Katon vuodosta tehty ilmoitus.
Pakokaasujen sisääntuloon rakennukseen on ilmastointiremontti tuonut helpotusta.
Tupakointikatoksen savut aiheuttavat edelleen ongelmaa. 10m julkisista tiloista ei tupakointi ole sallittu (tupakkalaki). Tupakointi kielletty kylttejä lisätään.
Remonttia tehty vain ilmanvaihtoon. Jatketaan tarvittavien korjausten osalta.
Remontin luovutus ensiviikolla.

Päätös: Sisäilmatyöryhmä merkitsi tiedokseen esille tuodut asiat.
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5. Päiväkoti

Valmis ilmanvaihdon osalta luovutukseen mennessä.
Remonttiaikataulu aiheutti ongelmia päiväkodin toimintaan, mutta lopputulokseen ollaan
tyytyväisiä. Mittaukset tullaan vielä tekemään.
Tutkimus sisäilman osalta on tilattu, onko remontissa tapahtunut jotain joka vaikuttaa sisäilmaan. Ilmoituksia tullut työterveyteen useampia.
Parannetaan tiedottamista.
Päätös: Sisäilmatyöryhmä merkitsi tiedokseen esille tuodut asiat.

6. Kuntala
Tutkimukset tehty matalan päädyn osalta, mutta raporttia vielä odotellaan. Ilmanvaihto on
uusimista vailla.
Mikäli raportista ilmenee asioita joihin pitää reagoida viipymättä, kutsutaan sisäilmatyöryhmä kokoontumaan.
Päätös: Sisäilmatyöryhmä merkitsi tiedokseen esille tuodut asiat.

7. Työterveyshuollon asiat
Työterveyshuollosta kerrottiin, että ilmoituksia ei ole juurikaan sisäilmasta tullut .
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut asiat

Iisy firmasta esiteltiin 14.11. sisäilman mittaustoimintoja valvovia toimintoja läsnä olivat
Jukka Kontra ja Juha-Pekka Ristola.
Thl on julkaissut uuden sisäilmakyselyn joka on suunnattu oppilaille.
Työterveys on toteuttanut henkilökunnan kyselyt.
Päätös: Päätettiin että kysely oppilaille tehdään ja sivistystoimi ottaa asian hoitaakseen ja
tiedottaa huoltajat / kuntalaiset. Kysely tehdään talvella 2019.
Tehdään samalla myös henkilökunnalle kysely, työterveyshuolto toteuttaa tämän.

9. Seuraava kokous
Kokouksia pidetään tarvittaessa, mutta ainakin kahdesti vuodessa. Seuraava kokous olisi
hyvä pitää sisäilmakyselyn toteutumisen jälkeen.
Päätös: Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi puolen vuoden kuluttua, toukokuussa
2019.

Juha-Pekka Ristola
puheenjohtaja

Pia Mustisto
sihteeri

