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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Pellavan päiväkoti   
Kokous 4.3.2020 klo 15 - 16   
  

Osallistujat   
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja   
Tuula Rouhiainen, varhaiskasvatusyksikön johtaja   
Pirkko Lehtonen, varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja (saapui kokoukseen klo 15.26) 

Esa Koskinen, vt. Tilapalvelupäällikkö   
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu   
Anne Lindfors, työterveyshoitaja   
Anne Larkiala, henkilöstön edustaja     
Mika Mäkelä, isännöitsijä   
Pauli Miettinen, Ulla Siimes, huoltajien edustajat   
Antti Heimlander, Insinööritoimisto Raksystems Oy 

Pia Järvenpää, sihteeri   
   
MUISTIO   
    

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat    
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.  
  

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   

a. Työterveydenhuolto  
Hoitaja lähetti tiedon sähköpostilla 3.3., kohteesta ei ole edellisen kokouksen jälkeen 
tullut oireilmoituksia. 
 
b. Lasten terveydenhuolto   
Yhden lapsen perheeltä on tullut oireilmoitus, päiväkodin johtajan tulee viedä tieto 
oiretaulukkoon.  
 
Päiväkodin johtaja lähettää edaisyllä huoltajien ohjeet oireilmoitusten tekemisestä. 
 
c. Esimiehen tieto  
Ei ole tullut ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. 
 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet   
a. Tutkimukset  
Ilmanvaihdon tarkastus on tehty ja ilmanvaihto on nyt säädetty suunnitelman 
mukaiseksi.  
Mittaustuloksissa olleet ylipainepiikit johtuvat automatiikan taajuusmuuttajan 
mentyä pois päältä.  
Liikuntasalin ilmavaihto toimii suunnitelman mukaan (mitoitettu 40 hlölle).  
 
Kohteen tiloissa on matalat kosteusmäärät. 
 
b. Korjaukset   
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
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c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus   
Ei mainittavaa edellisen kokouksen jälkeen. 

 

4. Uudet toimenpiteet   
Liikuntasaliin on tulossa 11-12 viikkojen sisällä ilmanvaihdon säätö. Tätä varten 
päiväkodin henkilöstön kerää tiedon minkä kokoiset ryhmät käyttävät salia. 
 

Tarkastetaan minkä kokoisille ryhmille mitkäkin tilat on suunniteltu. Päiväkodin 
johtaja merkitsee ryhmäkoot pohjapiirrokseen viimeistään viikolla 11. Mittamies 
tekee mittaukset ma 16.3.2020.  
Kanavapuhaltimet päivitetään mittausten kanssa samaan aikaan, kuukauden kuluessa.  
 

Kiinteistöosakeyhtiön hallitus on päättänyt, että kohteen matot uusitaan ja Mörkö-
tilan uusinta tehdään ensin, korjauksesta on jo laskenta meneillään. Isännöitsijä 
lähettää ennakkotiedotteen mattoremontista päiväkodin johtajalle. Mörkötilojen 
korjaus alkaa aikaisintaan toukokuun alussa, tätä pyritään aikaistamaan. 
 

Mörkötilojen mattojen irrottamisen yhteydessä tutkitaan materiaalit bulkkinäytteillä 
sekä aikaisempien korjausten työtavat. Mahdolliset viat dokumentoidaan. 

 

Tarkastetaan kosteudet ja otetaan muutama materiaalinäyte yläkerran tilojen 
seinistä, kohdista joissa maali on aiemmin irronnut. Pia Gummerus ja Anne Larkia 
merkitsevät kohdat pohjapiirroksiin. 

 

Tiloissa 243, 170 ja 171 otetaan lattioista viiltomittaukset Mörkö-tilan mattojen 
poiston aikana.  
 

Suunnitellaan mahdollisen väistötilan käyttö seurakunnantilaan. 

 

5. Viestintä   
Kanavapuhaltimien päivityksestä lähetetään tiedote huoltajille. 
 

Isännöitsijä lähettää ennakkotiedotteen mattoremontista päiväkodin johtajalle. 
 

Toiminnan järjestämisen muutoksista sovitaan varhaiskasvatuspäällikön ja johtajan 
kanssa, sen jälkeen tiedotetaan huoltajia. 
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen   
Seuraava kokous on 27.5.2020 klo 15 Pellavan päiväkodilla. 

 


