Porvoon sisäilmaryhmä
Kokous 25.8.2017, klo 08:00, os. Tekniikankaari 1
Läsnä:

Börje Boström (klo 10:00 asti), Markku Partanen, Pekka Koskimies, Aino-Marja Kontio,
Tuomas Kanervala, Anna Granfelt, Marko Liljeström, Laura Karen, Tarja Juvonen

Kokousmuistio
1. Sisäilmasivut
- Käytiin läpi kaupungin tekemät sisäilmasivut
- Vanhempainyhdistyksen edustajat esittivät seuraavia täydennyksiä sivuille:
➢ Kohdekohtaisiin sisäilmaryhmiin vanhempainyhdistysten edustajien yhteystiedot
➢ Porvoon kaupungin sisäilmaryhmän henkilöiden nimet ja yhteystiedot sivuille
➢ Vanhempainyhdistyksen ja toimitilajohdon sisäilmaryhmän tiedot sivuille ja linkki
Vanhempainyhdistysten sisäilmasivuille, jossa kokousmuistiot
➢ Sivuille listataan kaikki Porvoon koulut ja päiväkodit riippumatta sisäilmatilanteesta
➢ sivuille lisätään sisäilmakohteiden toimenpidesuunnitelmat
➢ saatava tieto per sisäilmakohde toteutuneista ja toteutettavista toimenpiteistä (status /
tilannearvio / yleistilanne tms.)
-

Todettiin, että kaikilla porvoolaisilla on mahdollisuus ilmoittaa sisäilmaongelmista sivuilla
tehdyn ohjeen mukaan.
Todettiin, että kaupunki laatii sivujen julkaisusta tiedotteen.

2. Sisäilmakysely
- Todettiin, että toimitilajohto pyytää THL:n kyselystä tarjouksen. THL uudistaa kyselyään eikä
kyselyä voida tästä syystä toteuttaa syksyn 2017 aikana. Tavoitteena on toteuttaa kysely heti,
kun se valmistuu uudessa muodossaan. Influenssakausi pois lukien kysely on silloin mahdollista
toteuttaa todennäköisesti helmi- maaliskuussa 2018.
- Todettiin, että THL:n kyselyä ei ole mahdollista toteuttaa päiväkodeissa.
- Kysely tullaan tekemään kaikissa Porvoon ala- ja yläkouluissa sekä 2. asteen oppilaitoksissa.
- Todettiin, että päiväkotien ja koulujen henkilökunnan oireilun kartoittamiseksi tehdään
erillinen TTL:n kysely sekä syksyllä 2017 että keväällä 2018 (Örebro). Kaikki toimipisteet eivät
tule olemaan mukana kyselyssä, vaan kohteet valitaan otannalla.
3. Kiinteistöraportit
- Todettiin, että toimitilajohdossa aloittaa määräaikaisessa työsuhteessa 11.9 uusi henkilö, jonka
tehtävänä on käydä alustavasta läpi raportit siten, että vanhentuneet poistetaan joukosta
(esimerkiksi korjaukset on tehty, rakennus on poistunut käytöstä jne.). Tämän jälkeen
ulkopuolinen konsultti käy raportit läpi ja laatii niiden perusteella toimenpidelistat kohteittain.
- Työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
- Todettiin myös, että osan raporteista laatinut Sisäilmakeskus ei ole katsonut saaneensa
kiinteistöistä kaikilta osin riittäviä tietoja omien kuntoraporttiensa laadinnan pohjaksi. Tästä
syystä Sisäilmakeskuksen raportteihin sisältyy epävarmuustekijöitä.
4. Muut asiat

-

Toimitilajohtaja laatii vastauksen valtuutettu Outi Lankian valtuustoaloitteeseen syksyn aikana.
Vastauksessa selvitetään myös toimintatapa ilmanvaihtokysymyksissä.
Sisäilmaepäilymenettelyn prosessikaavio laaditaan ja tallennetaan sisäilmasivuille.

5. Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään 22.9 klo 08:00.

