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MUISTIO  
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat   
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 Kokouksesta kirjoitetaan muistio, joka toimii kokouksen viestintänä. 
 
2.  Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  
a. Työterveydenhuolto 

Kesäpäivystäjiltä tullut 6 oireilmoitusta kesän aikana. 

Työterveyshoitaja haastatteli henkilöstöä viikolla 39. Haastattelujen perusteella 
henkilöstöstä 16 oireilee. 
b. Lasten terveydenhuolto  
Ei ole tullut ilmoituksia, yksi sijaishoidossa kesäaikaan ollut lapsi oirehtinut 
sisäilmasta 
c. Esimiehen tieto  
Ei lisättävää edellisiin. 
 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset  
Mitatuissa tiloissa, Möröt ja srk-tilat, käytävien alaslaskettujen kattojen levyjen 
päältä löytynyt rakennuspölyä ja mineraalivillakuituja. Tutkimustulokset ovat 
tulleet viikon 39 lopulla, mittaukset tehty 17.9 (pintapölyn koostumus, 
kosteuskartoitus lattioihin).  
Pyyhintätutkimus ei kerro tarkkaa mineraalivillakuitujen pitoisuutta ja määrät 
tullaankin tutkimaan tarkemmin. Mikäli pitoisuudet todetaan poikkeaviksi, tulee 
ennen mahdollisia korjauksia tutkia kuitujen lähde.  



Kyseisissä tiloissa ei merkkisavulla tarkasteltuna ilmanvaihtoventtiilien 
ilmavirtauksissa havaittu huomautettavaa.  
Viemärihajuista ei ole tullut ilmoituksia. 
 

b. Korjaukset 

Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Kiinteistöhuoltoon on nimetty henkilö ja syksystä alkaen toiminta on ollut 
sujuvaa. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Henkilökunta tekee edelleen kiinteistöhuollon vikailmoituksia fläppitaululla, 
sähköistä ilmoitustyökalua ei ole vielä saatu käyttöön. 
 

4. Uudet toimenpiteet 
Suoritetaan paine-erojen, lämpötila/hiilidioksidi mittaukset ja rakennukseen 
otetaan pysyväisenä IISY-mittauslaitteet seurantaan.  
Muutamasta tulokanavasta otetaan teippinäytteet ja 2 viikon 
laskeumanäytemaljoja laitetaan 2-3 / kerros.  
Vertailumittaus otetaan Tuutikit –tilasta, jossa ei ole ollut oireilua. Möröt –tilassa 
tehdään kattolevyjen puhdistus ja tehdään uusi mittaus puhdistuksen jälkeen. 

 

Yo. mittaukset aloitetaan 2 viikon päästä tästä kokouksesta ja tulokset ovat 
valmiit noin 1,5 kuukauden päästä.  
 

Päiväkodin toiminnassa on otettava huomioon, että tiloissa on sellainen määrä 
henkilöitä, mihin tilat on tarkoitettu. 
 
Sähköinen vikailmoitustyökalu otetaan käyttöön 2019 loppuun mennessä. 
 
Tilojen viemärihajuista on tehtävä ilmoitus kiinteistöhuoltajalle. 
 

5. Viestintä ja koulutus 

Henkilöstölle tiedotetaan mahdollisimman pian tulevat mittaukset, toimenpiteet 
ja aikataulutus.  
 

Raksystems lähettää päiväkodinjohtajalle tutkimusyhteenvedon ja se voidaan 
lähettää edelleen henkilöstölle. Raksystems kirjoittaa tiedotteen henkilöstölle.  
 

Kunnan sisäilmatyöryhmille ja viranhaltijoille järjestetään koulutus 18.11.2019, 
puhujina Tuula Putus, oirehtiminen ja Tuija Mecklin, sisäilmatutkimukset. 
Koulutukseen lähetetään kutsu. 

 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous pidetään Pellavan päiväkodilla to 14.11. klo 15 – 16. 
 


