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HARJAVALLAN KAUPUNKI  MUISTIO 

 

Sisäilmatyöryhmä    

 

 

 

Aika   Tiistai  4.9.2018 kello 10.30-11.38 

 

Paikka  Kaupunginhallituksen kokoushuone 

 

Läsnä  Olli Luoma  työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja 

  Matias Eskola talonrakennusinsinööri 

  Toni Leppänen työnjohtaja 

  Juhani Ramberg  tekninen johtaja, poistui kello 11.33 

  Jaana Vettenranta perusturvajohtaja, poistui kello 11.28 

  Liisa Hietaoja rehtori 

  Päivi Lahtinen  vs. sivistysjohtaja 

  Sari Lukka   rehtori 

  Mervi Takala  ruokahuolto- ja siivouspäällikkö 

  Anne Markan työterveyshoitaja 

  Timo Virkkunen työterveyslääkäri 

  Kari Rintamaa  työsuojeluvaltuutettu 

  Hannu Leino  työsuojeluvaltuutettu 

  Kaarina Lallukka asianhallintasihteeri, muistion laatija  

 

 

1. 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

  Puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö Olli Luoma ja sihteerinä 

  asianhallintasihteeri Kaarina Lallukka. 

 

 

2. 

TYÖTERVEYSLAITOKSEN TUTKIMUSTULOKSET 

 

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely on toimitettu 28.5.2018 Keskus-

tan alakoululla, Keskustan yläkoululla ja lukiolla. Kyselyn tulokset on 

jaettu sisäilmatyöryhmän jäsenille.  

 

  Sisäilmastokyselyn johtopäätökset ovat tavanomaisia. 

 

Tutkimustulokset on syytä käydä läpi yksiköiden henkilöstön kanssa. 

Vanhempia pitää informoida kyselyn suorittamisesta ja että tulokset ovat 

tavanomaisia.  

 

Yläkoulun ja alakoulun henkilöstölle järjestetään yhteinen infotilaisuus. 

Yksikön edustajat, tilapalveluiden edustajat ja työterveyshuollon edusta-

jat (työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja) tulevat paikalle. Koollekutsu-

jana tilaisuudessa toimii sivistysjohtaja. Tilaisuus pidetään 1.10.2018 

kello 15.00 alkaen Keskustan koulun ruokasalissa. Kutsu lähtee kes-

kushallinnon kautta.   
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3. 

KESKUSTAN ALAKOULUN TILANNE 

 

Nykytilanne 

vuonna 2016 on tehty alakoulun kuntotutkimus, jossa on listattu kohtee-

seen erilaisia toimenpidesuosituksia, jotka alkavat olla kaikki tehtynä.  

 

Opetusta on edelleen väistötiloissa. Väistötilat ovat yläkoululla ja Myl-

lykatu Kympissä.  

 

Opettajien tilannetta seurataan esimiehen toimesta.  

 

Tehdyt toimenpiteet 

Rakennusten perustusten ja piha-alueen kuivatusjärjestelmän rakentami-

nen on ollut kesäkauden työn alla ja on valmistumassa. Urakkaa ei ole 

vielä vastaanotettu. Työ on ollut normaalia maanrakennustoimintaa. 

 

Takuutarkastukseen lattiamattoihin liittyviä töitä on selvitetty. Vikoja on 

tarkoitus korjailla tulevalla syyslomalla.   

 

Edellisen sisäilmatyöryhmän palaverissa keskusteltiin alakoulun vanhan 

osan tiloista otettujen vertailevien geeliteippinäytteiden tuloksista ja to-

dettiin, että yhden tilan osalta on syytä tehdä uusintanäytteenotto ennen 

syyslukukauden alkua. Näytettä ei ole kuitenkaan otettu, sillä kyseistä ti-

laa ei ole edellisen lukukauden tapaan otettu käyttöön. Kyseisessä tilassa 

näytteen raja-arvo hiukan ylittyi, sillä ko. tilaa ei ollut siivottu lukukau-

den aikana koska sitä ei ollut käytetty. Tila on nyt siivottu kesän aikana, 

mutta uutta vertailunäytettä ei ole vielä otettu. Kun tilaa ollaan ottamassa 

käyttöön, otetaan vertailunäyte.  

 

Jatkosuunnitelmat 

Kaupungin palvelurakenne- ja verkkoselvitys on tekeillä. Sen valmistu-

misen jälkeen teknisillä palveluilla on vasta paremmin edellytyksiä läh-

teä laatimaan ja teettämään tarkempia suunnitelmia esim. tilojen perus-

korjaamisesta. Alakoulun peruskorjaus lienee tarkoituksenmukainen ja 

ryhdyttäneen miettimään viimeistään vuonna 2020. 

 

 

4. 

KESKUSTAN YLÄKOULUN TILANNE 

 

Myös Keskustan yläkoululla on ollut oireilua. Kolmannen kerroksen yh-

dessä luokassa on ollut ongelmaa. Oppilailla myös päänsäryt ovat lisään-

tyneet.  

 

Tilapalvelut on tehnyt tarkistuksia tiloissa, joista oireilua on raportoitu 

esiintyvän, mutta mitään varsinaista syytä ei ole löydetty. 

 

Porraskäytävässä esiintyvän tunkkaisen ilman taustalla lienee se, että ti-

lassa ei ole rakennuksen ilmanvaihtoon kytkeytyvää venttiiliä, joten ilma 
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voi tuntua siellä tunkkaiselta. Toisaalta porraskäytävissä ei oleskella pi-

dempiä aikoja.  

 

Yläkoulun osalta tilapalvelut suunnittelevat mahdollisen kuntotutkimuk-

sen toteuttamista. 

 

 

5. 

SOSIAALITOIMISTO 

 

Nykytilanne 

Sosiaalitoimistossa on loppukesästä ilmennyt ilmanvaihtoon liittyviä on-

gelmia. Niistä on mainittu myös työpaikkaselvityksen yhteydessä, joka 

on tehty vuonna 2017.  

 

Palaveri sosiaalitoimiston henkilöstön kanssa sosiaalikeskuksella on pi-

detty tilapalveluiden kanssa 22.8.2018. Muistio palaverista on liitteenä.  

 

Tehdyt toimenpiteet 

Rakennuksen ilmanvaihtoon liittyviä korjaus- ja parannustöitä on kesän 

aikana valmisteltu ja ilmanvaihtokanaviston puhdistukset on aloitettu 

3.9.2018. Kanaviston puhdistuksen ja ilmamäärien säädön jälkeen toi-

mistotilat siivotaan huolellisesti, jonka jälkeen sattumanvaraisesti joista-

kin tiloista otetaan näytteitä ilmanlaadun toteamiseksi.  

 

Jatkosuunnitelmat 
Tilapalvelut ja perusturvajohtaja Jaana Vettenranta käyvät asiaa läpi ja 

tehdään suunnitelma jatkotoimista. Tavoitteena on että väistötiloista 

päästäisiin pois.  

 

 

6. 

MUUT ASIAT 

 

Olli Luoma on yhteydessä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayh-

tymään Myllykatu Kympin tilojen osalta. 

 

Työterveyshoitaja on tehnyt ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä. Selvi-

tyksissä kolme kaupungin yksikköä on noussut esille: Kalevan päiväkoti, 

Pohjoisrannan päiväkoti ja Emil Cedercreutzin museo. 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

  Olli Luoma   Kaarina Lallukka 

  puheenjohtaja   muistion laatija 


