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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Roinilan päiväkoti
Kokous 21.4.2020 klo 15 - 15.45 Teams-kokous
Osallistujat
Tiina Simons, puheenjohtaja
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Hanne Järvinen, varajohtaja
Jaana Juuti, henkilöstön edustaja
Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Beata Kluczek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
Joni Martemaa, vanhempainyhdistyksen edustaja
Pia Järvenpää, sihteeri
MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Työterveyshoitaja ilmoitti sähköpostilla 21.4.: vuonna 2020: 7.1, 9.1, 4.2- 2 työntekijää,
25.2 ja 6.3., yhteensä 6 yhteydenottoa.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
c. Esimiehen tieto
Ei ole uusia yhteydenottoja edellisen kokouksen jälkeen.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Kenttätutkimukset on jo lopetettu ja sisäilma-asiantuntijan mukaan mitään hälyttävää ei ole
tullut ilmi, yksikössä tilanne on stabiili.
Tutkimustulokset ovat tulleet, mutta niistä tehtävä raportti ei ole valmis.
Kaikissa oleskelutiloissa on tehty pintakartoitus, joissa ei ole todettu kohonneita arvoja.
Viiltomittaukset on tehty 14 kpl, tiloina mm. perhetupa, henkilöstön taukotila ja tila 31.
Viiltomittauksista tullut lievä kemiallinen haju, mutta liiman kunto ja alatasoitteen tila on
ollut hyvä. Kahdeksasta tilasta on otettu lattiamateriaalinäyte ja havaittu muovimatoissa
hajoamista. Kanerva ja Kielo-tilojen fleceistä on yhdisteitä materiaalinäytteissä.
Raportin valmistumisen (vko 18) jälkeen tehdään toimenpidesuunnitelmat.
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 ole ollut edellisen kokouksen jälkeen.
4. Uudet toimenpiteet
Kahteen tilaan (Kanerva ja Kielo/tilat joista otetut flecit) pinnoituskäsittely ja sen jälkeen
tutkitaan miten korjaukset toimivat ja pinnoituskäsittelyä jatketaan tulosten mukaan
lopuissa tiloissa. Aikataulua ei ole vielä sovittu.
Yksikkö varautuu jo pintakäsittelyyn ja siirtää toiminnan ko. tiloista toisiin tiloihin viikolla
18, kun tiedote huoltajille on valmis.
5. Viestintä
Pinnoituskäsittelystä (materiaali ja työvaiheet) tiedotetaan huoltajille ja henkilöstölle,
tilapalvelut tekevät tiedotteen viikolla 18.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous ke 27.5. klo 14 - 14.45 Teams-kokous.

