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FASTIGHETSVERKET
Underhåller och städar kommunens 
fastigheter samt tillreder all mat

- Kontorsbyggnader
- Skolor, daghem och eftis
- Hälsostationer och veterinärmottagningar
- Brandstationer
- Sportstugor
- Äldre boenden
- Affärs- och bostadslokaler
- etc.

Totalt 80 olika platser
119.000 m2 = ca 37 fotbollsplaner

Utreder misstankar om föroreningar i inomhusluften

Personer av Fastighetsverket
Personer från arbetarskyddet
Personer från hälsovården

Vid behov kallas rektor eller chef för byggnaden in

 anlitar experter på inomhusluftsundersökningar 
 ger förslag på åtgärder och informerar om utvecklingen

INOMHUSLUFTGRUPPEN



INFOMÖTEN OCH MEDIA

Info åt vårdnadshavare 7.5

Artikel i VBL 17.5 (nätet) och 18.5 
(tidningen)



INOMHUSGRUPPENS ARBETSSÄTT
1. Anmälan om misstanke på förorening i inomhusluften behandlas
2. Fastighetsverket undersöker tekniken och byggnaden och vidtar åtgärder om fel hittas, annars 
3. Undersökningar/mätningar beställs av utomstående experter (rapporter tar 2-6 veckor att få)
4. Utlåtanden på mätningarna görs av andra experter (miljö och hälsovård)
5. Behandling av rapporter och utlåtanden, beslut om handlingsplan 
6. Åtgärder planeras och vidtas (små eller stora ingrepp, kort eller lång tidtabell)
7. Uppföljning och nya undersökningar vid behov
8. Avslutande av ärendet ifall allt visar ok

Vad händer när undersökningarna säger att allt är ok redan i punkt 3?
Var ska eleverna vara så länge felen åtgärdas i punkt 6?
Vad gör vi om vissa elever fortfarande visar symptom trots att alla hittade fel är åtgärdade?
....

DESSA OCH ANDRA FRÅGOR GÖR ATT DET OFTA TAR LÄNGE INNAN NÅGOT VERKAR HÄNDA



F.d. skolan (Trapetsen)
X m2, uppvärmd med olja
Byggd 1xxx
Renoverad xxxx

Singsby daghem

Barackerna (xxx och xxx)
X m2, uppvärmd via direkt-el
Byggda 2xxx



KRONQVIST VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

FASTIGHETSVERKETS ÅTGÄRDER

ARBETSHÄLSOVÅRDEN

FÖRHANDSPLANERING



Krypgrund och 
golvbjälklag
• Krypgrunden och golvbjälklag fuktskadat
• Marken är mikrobangripen



Ytterväggens nedre 
stockar
• Ytterväggens nedre stockar fuktskadade 

och murkna



Täthet och luftförbindelse mot 
fuktskadade konstruktioner

• Det finns luftförbindelse och otätheter 
mot konstruktioner som är fuktskadade



Partiellt tryck inomhus

• Lufttrycket mättes inomhus i båda 
våningarna, man bör sträva efter ett 0-
tryck. På grafen finns ett litet undertryck, 
dvs luften strävar utifrån in



Vattentaket över kvisten

• Det har förekommit läckage i kvistens 
vattentak



Övriga 
observationer
• Inga förhöjda fuktvärden på 

konstruktioner inomhus
• Inga mikrobangrepp på inre ytor

• Ingen anmärkningsvärd unken lukt 
inomhus



KRONQVIST VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

FASTIGHETSVERKETS ÅTGÄRDER

ARBETSHÄLSOVÅRDEN

FÖRHANDSPLANERING



Organisationsmodell Västkustens miljöenhet



Verksamhetspunkter

Veterinärmottagning

Kontor  Miljö- och hälsoinspektörer



Miljöhälsovård
Hälsoskyddslagen 763/1994

- Fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet.
- Arbetar för att främja befolkningens och individens hälsa.
- Förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan 

förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet.
- Till verksamheten hör tillståndsgivning, tillsyn, rådgivning, information och provtagning.

- Livsmedelstillsyn, Hälsoskydd, Tobaksövervakning, Veterinärvård



Myndighetsarbetets gång
1. Vid inkomna anmälningar om misstanke med inomhusluft, så görs en inspektion
2. Ifall det uppdagas något som bör utredas så åläggs fastighetsägaren att göra 

noggrannare utredningar
3. Den som gör slutrapporten ska vara certifierad (RTA= RakennusTerveysAsiantuntija)
4. Prover ska undersökas av laboratorie som godkänts av Ruokavirasto (Evira)
5. Över slutrapporten skrivs ett utlåtande, om det behövs så begärs en åtgärdsplan in 

före ett viss datum
6. Till åtgärdsplanen bifogas en tidtabell över olika åtgärder
7. Som myndighet övervakar vi att planen och tidtabellen följs

OBS! Miljö- och hälsoinspektören är INTE medlem i Inomhusluftgruppen, men kallas in 
vid behov.





KRONQVIST VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

FASTIGHETSVERKETS ÅTGÄRDER

ARBETSHÄLSOVÅRDEN

FÖRHANDSPLANERING



(klipp in TT Botnia presentation)



KRONQVIST VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

FASTIGHETSVERKETS ÅTGÄRDER
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(klipp in åtgärdspresentation
Kronqvist)



KRONQVIST VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

FASTIGHETSVERKETS ÅTGÄRDER

ARBETSHÄLSOVÅRDEN

FÖRHANDSPLANERING



Åtgärderna 2021 prioriterar barn och 
personal!

Under 2022 går man igenom alternativen:
A. Sanera huset för fortsatt verksamhet
B. Planera helt nytt för fortsatt verksamhet
C. Bygg ut annat för fortsatt verksamhet
i samråd med bildningen för att nå den 
totalekonomiskt fördelaktigaste 
helhetslösningen.

I samband med budgetbehandlingar 2023-
2024 kan man förhoppningsvis fatta beslut om 
åtgärder tidigast 2024-2025.

FÖRHANDSPLANERING



FRÅGOR?

KOMMENTARER?

Fastighetschef Ronny Haglund tel. +358 50 69 620 / ronny.haglund@korsholm.fi

Samhällsbyggnad Centrumvägen 4, 65610 Korsholm



Tack för att ni kom!

Fastighetschef Ronny Haglund tel. +358 50 69 620 / ronny.haglund@korsholm.fi

Samhällsbyggnad Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
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