
Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Roinilan päiväkoti   
Teams-kokous 25.3.2020 klo 15.30 - 16.15  
   
Osallistujat 
   
Tiina Simons, puheenjohtaja 

Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja 

Hanne Järvinen, varajohtaja    
Jaana Juuti, henkilöstön edustaja 

Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö 

Pertti Elg, rakennusmestari   
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu 

Anne Lindfors, työterveyshoitaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus 

Joni Martemaa, vanhempainedustaja   
Beata Kluczek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija 

Pia Järvenpää, sihteeri   
 

 

MUISTIO 

  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus    
a. Työterveydenhuolto   

Työterveydenhuoltoon on ollut henkilöstöä yhteydessä 
-tammikuu 2, 
- helmikuu 3, 
- maaliskuu 1 henkeä. 
 

b. Lasten terveydenhuolto 

Tieto ei ollut käytettävissä, ks. Kohta 2c. 
  

c. Esimiehen tieto 
Poikkeustilanteessa ohjeiden mukaan tiloissa on ollut väljempää. Uusia 
yhteydenottoja henkilöstön oireilusta ei olet tullut. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Tutkimussuunnitelma on valmis ja sen mukaan pintakosteusmittaukset jo tehty. 26.3. 
tehdään viiltomittaukset, otetaan bulkit ja flekit. Näytteet lähetetään Jyväskylään, 
tuloksien odotetaan olevan valmiit parin viikon sisällä. 
 

b. Korjaukset  
Tilapalvelut on neuvotellut urakoitsijan kanssa korjauksista, mutta nyt heti ei olla 
ryhtymässä toimenpiteisiin, asiaa pidetään vireillä. Lisätutkimuksia pitää tehdä, jotta 
saadaan näyttöä urakoitsijalle. 
 

 

 



 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Yksi lapsi siirtynyt toiseen yksikköön ja toinen olisi halukas siirtymään. 
Yksikön johtajaan ja terveystarkastajaan ollut yhteydessä yksi huoltaja. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
 Huoltajille on lähetty tilapalveluiden vastine terveysvalvonnan tarkastuskertomuksen 
toimenpidekehotukseen. Koska vastine oli tarkoitettu terveysvalvonnalle, siinä ei ole 
kerrottu asioita niin selkeästi kuin tiedotteessa yleensä tehdään ja tämä on voinut 
aiheuttaa hämmennystä huoltajissa. Tilapalveluiden ja sivistystoimen yhdessä 
laatimiin tiedotteisiin laitetaan jatkossa linkit/tiedot siitä mistä viranomaisen 
Roinilan päiväkotia koskevat asiakirjat saa, samoin kuin muut päiväkotia koskevat 
asiakirjat kuten tutkimusraportit. Jos tarvitaan, niin terveystarkastaja ottaa 
tiedotteessa kantaa tilojen mahdollisiin terveyshaittaa aiheuttaviin olosuhteisiin.  
 
 

4. Uudet toimenpiteet 
Tutkimukset tehdään ensisijaisesti tiloista, joissa on aikaisemmin mitattu korkeimmat 
kosteuspitoisuudet. Terveystarkastaja muistutti, että otetaan huomioon myös 
marraskuun 2019 raportin havainnot poikkeavista kosteuksista rakennusaikana ja 
näistä kohdista tehdyt jatkomittaukset. 
 

Päiväkodin pitää tietää mahdollisimman pian miten toimitaan remontin aikana ja 
syksyllä, kun päiväkoti on täydessä taas toiminnassa.  
 

Tilapalvelut tekee korjaussuunnitelman mahdollisimman pian, kun tarkentavat 
tutkimukset on tehty ja sen mukaan korjattavat tilat on tiedossa ja korjattaviin 
kohtiin valittu materiaalit. Tutkimuksissa myös korjausten laajuus, korjaustöitä 
saattaa jäädä syksyllekin tilanteen mukaan. 

 
Yksikön johtajan tulee tehdä suunnitelmat varhaiskasvatuspäällikön kanssa remontin 
varalle. 
 

Mahdolliset lasten päiväkodin vaihdot katsotaan tapauskohtaisesti yksikön johtajan ja 
varhaiskasvatuspäällikön kanssa. 
 

5. Viestintä 

Tilapalvelut laatii tiedotteen huoltajille nykyisestä tilanteestä, tiedote lähetetään pe 

27.3. Pia Järvenpää jakaa yhteisen tiedotepohjan, johon oman osuutensa kirjoittavat 

Tilapalvelut / korjaussuunnitelma, sisäilma-asiantuntija / tutkimussuunnitelma ja 

terveystarkastaja / aikaisemman tiedotteen oikaisu.  

 

Tutkimustulosten saavuttua lähetetään huoltajille tiedote. 

 

Muistion liitteenä tutkimussuunnitelma. 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen   
Ryhmän seuraava kokous pidetään Teamsissa ti 21.4. klo 15 - 16. 

  


