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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Ei uusia ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen, oireilijat eivät ole hävinneet.
b. Lasten terveydenhuolto
c. Esimiehen tieto
Odotetaan kevättä, jolloin päästään ulkona toimimaan. Isännöitsijälle on kerätty noin
kuukausi oirepäiväkirjaa, vielä yhteenvetoa ei ole käytettävissä.
Huoltajien yhteydenottoja ei ole tullut.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Raportti: Antti Heimlander tehnyt joulukuussa ulkovaipan tiiveysmittauksia ja 2. krs
nurkkahuoneessa viiltomittauksia. Ilmavuotoja ei ole mittausten mukaan,
viiltomittauskohdasta löytyi poikkeumaa, samaa kuin aikaisemmista viiltomittauksista.
Vertailuksi otettiin korjatusta kohdasta mittaus ja sieltäkin löytyi poikkeumaa. Nyt
tutkitaan, miten korjaukset on tehty. Pintamittauksissa ei näistä vioista ole ilmennyt tietoa.
Terveystarkastajan mukaan kaikki tilat tulee saada terveellisesti käyttöön.
Terveystarkastaja oli käynyt läpi päiväkotiin asennettujen jatkuvatoimisten Freesi
mittareiden tuloksia. Pahimmin oireillussa tiloissa TVOC pitoisuus on korkeampi kuin
muualla. Ne eivät seuraa ihmisten oleskelua tiloissa. Nämä tulokset ovat kuitenkin suuntaa
antavia, eivätkä ne ole ns. virallisia mittauksia. Ilmanvaihto toimii hiilidioksidipitoisuuksien
perusteella tiloissa normaalisti.

Freesin tulosten mukaan 2, kerroksessa liikuntasali on ylipaineinen ja keittiö alipaineinen,
tätä tutkitaan mistä johtuu.
b. Korjaukset
Korjauksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen tehty.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Ei ole tehty edelliseen kokouksen jälkeen.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
EI ole ollut edellisen kokouksen jälkeen.
4. Uudet toimenpiteet
Sisäilmaatyöryhmä suosittelee, että tiloille tehdään kokonaiskorjaussuunnitelma. Korjausten
laajuus päätetään kiinteistöosakeyhtiön hallituksen kokouksessa. Rakennuttajan kanssa
neuvotellaan korjausten kustannuksista ja vastuusta saman aikaisesti, kuitenkin korjaukset
pitäisi aloittaa mahdollisimman pian, ensimmäisenä Mörkö-tila, josta toiminta voidaan
siirtää muualle.
Ennen korjausten aloittamista otetaan bulkkinäytteet.
Yksikön johtaja tekee koonnin oirehtivista, jotka työskentelevät oireettomissa tiloissa
oirepäiväkirjojen koonnin rinnalle. Lukumäärä kesätoiminnan aikaisista oireilevista ja
poissiirtyneistä työntekijöistä kerätään.
Ilmanvaihtoa tutkitaan ja vian löydyttyä korjataan.
5. Viestintä
Raportti lähetetään huoltajille ja työntekojöille, mukana isännöitsijän tiedote, jossa
kerrotaan kuinka asiassa edetään.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous on ke 4.3.2020 klo 15-16 Pellavan päiväkodilla.

