1(2)

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Roinilan päiväkoti
Kokous 4.2.2020 klo 14 – 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
Mari Vesa, vanhempainyhdistyksen edustaja
Pia Järvenpää, sihteeri
Joel Hollfast, Freesi
Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen on tullut 2 ilmoitusta, 1 uusi ilmoitus ja 3
aikaisemmin oireillutta.
b.Lasten terveydenhuolto
Ei oireilmoituksia. Yksi lapsi siirtyy toiseen päiväkotiin flunssaisuuden vuoksi.
c. Esimiehen tieto
Ei uutta tietoa edellisen kokouksen jälkeen.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen.
b.Korjaukset
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Yksi työntekijä on siirtymässä toiseen yksikköön työskentelemään.
d.Viestintä, tiedotus, koulutus
Edellisessä kokouksessa esitellyn raportin korjattua liitettä ei ole lähetetty
työryhmälle. Esa Koskinen lähettää liitteen koko ryhmälle ja se liitetään
muistioon korjaustiedotteen kanssa, jonka tilapalvelut laatii.
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4. Uudet toimenpiteet
Viikolla 7 on rakennusurakoitsijan kanssa palaveri korjausaikataulusta ja tulevista
toimista. Tutkimusraportissa ja terveystarkastajan suositukset otetaan huomioon
korjauksissa. Ratkaistavia asioita ovat
- korjausten laajuus (varastotilat) sekä korjausten edeltävien viiltomittausten
tulokset
- lattiamateriaalin valinta
- laatan kosteuspitoisuus on otettava huomioon.
Esa Koskinen, Hannamari Halinen, Tiina Simons ja Tuija Kupari miettivät
korjauksia päiväkodin toiminnan kannalta rakennusurakoitsijan kanssa käytyjen
neuvotteluiden jälkeen.
Korjausten vuoksi päiväkoti ei voi toimia päivystyspäiväkotina kesällä 2020.
30.8. mennessä korjaukset pitää olla valmiit, tämä on terveystarkastajan antama
aika. Jos silloin joku työ on kesken, päivämäärästä voidaan neuvotella.
Korjaukset tulee aloittaa eteläsiivestä.
Freesi-mittausjärjestelmän raportointia esitteli Joel Hollfast, hän vastaa
mittausjärjestelmää koskeviin kysymyksiin p. 040 779 9834 joel.hollfast@iisy.fi .
5. Viestintä
Tilakeskuksen vastine terveystarkastajan pöytäkirjaan toimitetaan ryhmän
jäsenille ja huoltajille tutkimusraportin ja korjaussuunnitelman mukana.
Tilakeskus tekee korjauksista tiedotteen huoltajille ja lähettää sen Tuija Kuparille
ja Pia Järvenpäälle.
Henkilökunnalle pidetään korjausten tarkennuttua tiedotustilaisuus, mukana
Hannamari Halinen, Tuija Kupari, Pertti Elg ja Markku Kaarlejärvi.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään 17.3.2020 klo 9-10 Roinilan päiväkodissa.
LIITE Tutkimusraportti 11.11.2019

