SISÄILMATYÖRYHMÄ 5/2020
Pöytäkirja
Aika: maanantai 18.5.2020 klo 12.00-12.45
Paikka: Teams-etäkokous
Puheenjohtaja: Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö
Sihteeri: Pia Visti-Korhonen, viestinnän asiantuntija
Työsuojeluvaltuutetut: Simo Aravuori, Markku Kaarlejärvi (paikalla klo 12.05-)
Työsuojelupäällikkö: Ninni Korhonen
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto: Pirkko Kolmonen, Eira Salkola, Kati Aalto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Pia Gummerus, Miia Suurkuukka
Sivistyksen toimialue: Virpi Lehmusvaara (klo 12.06-), Tiina Simons
Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Atso Vesa, Beata Kluczek-Turpeinen
Yhteisten palveluiden toimialue: Markku Vehmas
Keusote: Kouluterveydenhuolto/neuvola: Catharina Siiskonen (paikalla klo 12.00-12.27)
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen 22.4.2020 muistion tarkastaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 22.4.2020 pöytäkirja. Pöytäkirja viedään
sisäilmasivustolle.
3. Tilannekatsaus kunnan tasolla vastuualueittain
3.1

Tilapalvelut
Roinilan päiväkoti: Koelattia on tehty, ja laaduntarkkailun mittaukset ovat
sen osalta toteutettu. Tulokset ovat saatavilla ensi viikolla.
Paijalan koulu: Kenttätutkimukset on saatettu päätökseen, tekninen
raportti ja yhteenveto on tulossa.
Hyrylän päiväkoti: Tutkimukset ja tutkimussuunnitelma on tehty, tieto
tehtävistä toimista on tarkentunut. Tutkimustuloksissa on ilmennyt
kohonneita arvoja sosiaalitilassa, askarteluhuoneessa ja esimiehen
huoneessa sekä ilmavuotoja alapohjassa ja seinärakenteissa.
Väinölän päiväkoti: Tutkimukset on tehty ja raportti on saatu käyttöön.
Ilmavuotoja alapohjassa ja ulkoseinissä, osin myös villaa paljaana ja
rikkoutumisia kattolevyissä. Ilmanvaihtokoneen suodattimet ovat likaiset.
Hyrylän koulukeskus: Rakennetekniset työt ovat edenneet, nyt
kunnostustöiden tauko käynnissä koulun ollessa toiminnassa toukokuun
viimeiset viikot. Kesällä tehdään lisätutkimuksia.
Vaunukankaan koulu: Käynnissä olleet työt on saatu päätökseen,
liikuntasalia koskevat työt toteutetaan kesällä. Tutkimussuunnitelma ja
katselmointi tehdään kesäloman alkaessa.
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Riihikallion koulu: Lisäselvitykset ja tutkimukset käyntiin kesäkuun
puolella. Tilat korjataan niin, että ne saadaan käyttöön koulujen jatkuessa
elokuussa.
Tutkimusohjelmat on laadittu ja toimet alkavat niiden pohjalta seuraavissa
kohteissa: Lepolan koulu, Kolsan päiväkoti, Mikkolan päiväkoti
Hyökkälän koulu: Tutkimussuunnitelma on tehty tehtävistä tutkimuksista,
odotetaan tarjousta saapuvaksi.
Notkopuiston päiväkoti: Tutkimukset on tehty, raporttia odotetaan
saapuvaksi.
Liite 1: Tilapalveluiden yhteenveto työn alla olevista kohteista.
3.2

Kouluterveydenhuolto
Tilastoja ei ole saatavilla viime kuukausilta koronavirustilanteen vuoksi,
koulut toimivat tuolloin etäopetuksessa.
Koulujen palatessa lähiopetukseen 14.5.2020, seurataan tilannetta viimeiset
kouluviikot ennen kesälomaa. Toukokuun viimeisten viikkojen tilanne
käsitellään seuraavassa kokouksessa.

3.3

Työterveydenhuolto
Klaavonkallion päiväkoti Mainingin tilannekatsaus: Työterveyshuollon
edellisen kokouksen jälkeen tekemän lisäselvityksen perusteella 40%
työntekijöistä oireilee, kaksi uutta ilmoitusta edellisen kokouksen jälkeen.
Oireilmoitukset edellisen kokouksen jälkeen työterveydenhuollon
ylläpitämässä tilastossa:
LUKUMÄÄRÄT 2020
Koulu/päiväkoti
Kunnantalo (Kotorannankuja 10)
Perhetupa Myötätuuli/Mainingin alakerta
Roinilan päiväkoti
Vuoropäiväkoti Maininki
YHTEENSÄ

Toukokuu
Uusi
oireilija
1
1
1
3

Oireita jo
aiemmin
2
1
3
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3.4

Työsuojelu
Yhteydenottoja on tullut Mikkolan päiväkodista. Työsuojelu toivoo
nähtävän ao. kiinteistön tutkimussuunnitelman sisällön (Tilapalvelut
toimittaa).

3.5

Terveysvalvonta
Mikkolan päiväkodin tutkimussuunnitelma myös terveysvalvonnan
tutustuttavaksi (Tilapalvelut toimittaa).
Hyrylän päiväkodin osalta on pidetty kohdekohtainen kokous, jossa
tulevat toimenpiteet on käyty läpi.
Klaavonkallion päiväkoti Mainingin oireilu koskee alakerran tiloja. Otettava
tarkemmin tutkittavaksi syksyllä (suositus), terveysvalvonnan tutkimuksissa
ei kuitenkaan ilmennyt huomioitavia asioita.

3.6

Sivistys
Kouluista ei ole tullut viime aikoina yhteydenottoja sisäilman osalta, syynä
edeltävien kuukausien etäopetusaika. Seurataan toukokuun viimeisten
viikkojen tilannetta aktiivisesti.
Koronatilanteen vuoksi useampi päiväkoti on auki kesällä, päiväkotien
kesäpäivystysyhdistämistä vähennetään Keusoten suosituksesta
(vähäisempää liikkumista yksiköiden välillä). Sivistys toimittaa listan kesällä
auki olevista päiväkodeista Tilapalveluille.
Opetusta tapahtuu nyt toukokuussa myös muissa kuin koulukiinteistöissä,
esim. nuorisotiloissa. Syksyn opetustilojen tilanne tarkastellaan kesän
aikana koronatilanteen edetessä.

4. Akuutit kohdekohtaiset
4.1

Pellavan päiväkodin tilanne
Korjaustöiden aikatauluista on sovittu.

4.2

Roinilan päiväkodin tilanne
Kesäpuistoruokailu Roinilan päiväkodin pihalla on peruttu kesältä 2020.
Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu ensi viikolla. Odotetaan
tuloksia koelattioiden toimivuudesta.
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5. Ajankohtaista kehittämisessä
Ei uutta käsiteltävää edellisen kokouksen jälkeen, edeltävät kirjaukset (pöytäkirja
22.4.2020, kohta 5. Ajankohtaista kehittämisessä) voimassa. Kehittämisryhmä ei
ole kokoontunut.
Käsitellään tilanne seuraavassa kokouksessa.
6. Viestintä
Vaunukankaan koulun vanhempainilta on pidetty 5.5.2020 ja sisäilman
oirekyselyn tulokset on käsitelty.
Hankkeet ovat edenneet aikataulussa, esim. Martta Wendelin päiväkoti,
Riihikallion monitoimikampus ja Monio. Henkilöstöinfoja on pidetty niiden
yksiköiden kohdalla, joissa mm. yksiköiden yhdistämisiä on tiedossa.
Jokelan strateginen selvitys tuloillaan, ja ennakkovaikutusten arviointitilaisuuksia
pidetään syksyllä 2020.
Sisäilmaohjeista muistutus syksyllä toimintakauden alkaessa. Laaditaan tiedote
elokuussa 2020 jaettavaksi mm. Wilman ja Daisyn kautta.
Ei akuutteja tilannekatsausten perusteella edistettäviä kohteita.
7. Muut asiat
7.1

Lasten oirekysely
Sovittiin edellisessä kokouksessa (pöytäkirja 22,4.2020, kohta 7.3. Lasten
oirekyselymahdollisuudet) tehtävän lasten oirekysely Roinilan
päiväkodissa. Palataan asiaan, kun toteutusajankohta on tarkentumassa.

8. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous
24.8.2020 klo 12.00-14.00, Tuuskoto kokoustila Kunnanhallitus/Teamsetäkokous tarpeen vaatiessa
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