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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Pellavan päiväkoti   
Kokous 27.5.2020 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 (liittyi kokoukseen klo 15.20) 

Pia Järvenpää, sihteeri   
 
 

   
MUISTIO   
    

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat    
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.  
  
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   

a. Työterveydenhuolto  
Ei ole edellisen kokouksen jälkeen tullut oireilmoituksia. 
 

b. Lasten terveydenhuolto   
EI ole tullut oireilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. 
 

c. Esimiehen tieto  
Ei ole tullut ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet   
a. Tutkimukset  
Antti Heimlander on tehnyt lisätutkimukset maaliskuussa ja raportti valmistunut 2 
viikkoa sitten, raportti on lähetetty terveystarkastajalle ma 25.5. Tutkimusraportti 
muistion liitteenä. 
 
b. Korjaukset   
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Koronapandemian aikana lapsia on ollut hoidossa tavallista vähemmän.  
 

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

4. Uudet toimenpiteet   
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Seurakunta lopettaa toimintansa ja tyhjentää tiloja, tilat käytettävissä marraskuun 
alussa. Päiväkoti ja isännöitsijä ovat keskustelleet vapautuvien tilojen käytöstä ja 
suunnitelmissa on saada tiloihin perhetupatoimintaa. 
 

Jos korjaukset saadaan tehtyä kunnolla eristettynä, ei päiväkodin toimintaan tarvita 
erityisiä väistötiloja. Tarvittaessa voidaan ottaa seurakunnan tilat käyttöön ja 
syksyllä otettava tilamitoituksissa huomioon mahdolliset koronarajoitukset. 
 
Lattiaremontista on jo pidetty urakkakokous ja korjaukset alkavat kalusteiden 
siirroilla jo viikolla 22 ja mattojen irrotukset alkavat viikolla 23. Remontin laajuuden 
päättää kiinteistöosakeyhtiön pe 29.5.  
 
Ilmanvaihtoa säädetään uudelleen uusien mitoitusten mukaan, mitoitukset on tehty. 
Salin ylipaineen korjaus sisältyy kokonaismuutoksiin. Korjausten aloitus odottaa 
yhtiön päätöstä ja voidaan aloittaa nopealla aikataululla. 
 

5. Viestintä   
Urakoitsija lähettää korjausten etenemisestä viikoittain katsauksen päiväkodin 
johtajalle. Jakeluun lisätään Tiina Simons ja Hannamari Halinen. 
 
Isännöitsijä kirjoittaa koko korjausprojektista tiedotteen, joka voidaan lähettää 
huoltajille. 
 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen   
Seuraava kokous on 19.8.2020 klo 15. 
 
LIITTEET Tutkimusraportti 

 

https://tuusula.sharepoint.com/:b:/s/Sisilma-asiat/ESIGLplDKIdGi8KSfPImdeIBKuuRyhLjS0N279NCdkOh0A?e=yizn0L

