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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Roinilan päiväkoti   
Kokous 11.8.2020 klo 10.30 - 11.15 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  
Edelliset yhteydenotot ovat olleet toukokuussa, kesällä ei ole ollut yhteydenottoja. 

b. Esimiehen tieto  

Lapsista ei ole tullut ilmoituksia, yksi työntekijä on tehnyt ilmoituksen viikolla 32, esimies 
muistuttaa olemaan asiasta yhteydessä työterveyshoitajaan. 
Huoltajien edustaja kertoi, että kesällä ei ole ollut huoltajien yhteydenottoja. 

 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Toukokuussa 2 viikkoa (korjausten) lattian pinnoituksen  jälkeen on mitattu lattiapinnalta 
haihtuvat VOC yhdisteet ns FLEC-menetelmällä. Kokonais VOC pitoisuus ja alifaattisten 
hiilivetyjen pitoisuus oli noussut. 2-etyyli-1-heksanolin ja C-9 alkoholien pitoisuus laskenut, 
ennen pinnoitusta tehtyihin mittauksiin verrattuna.  Mittaus toistettiin 6 viikon jälkeen ja 
näistä mittauksista tulokset olivat erittäin hyvät, VOC yhdisteiden pitoisuudet olivat pienet, 
ne ovat alle tavanomaisten viitearvojen. Näiden mittausten mukaan täysin varmoja 
johtopäätöksiä ei kuitenkaan voisi vielä tehdä, Sisäilma-asiantuntija suosittelee 
uusintamittauksia 3 kk päästä.  
 

Heinäkuussa, ennen lattian korjausta, betonin voc-mittauksissa tutkittiin, ovatko yhdisteet 
imeytyneet betoniin tiloissa 130 ja 131. Näiden mittausten tuloksissa kokonais-voc oli 
korkea. Korjauksissa suositellaan lattian kapselointia ennen mattomateriaalin asennusta. 

 

b. Korjaukset  
Tilapalveluiden edustaja ei osallistunut kokoukseen, tietoja korjauksista ei saatu. 
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c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Käyttäjien mukaan korjaukset näyttävät olevan valmiit, mutta siivous on pahasti kesken. 
Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä mattomateriaaliin.  
 
d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Tiedote kesän korjauksista lähetettiin huoltajille ja henkilöstölle kesäkuussa. 
 
4. Uudet toimenpiteet  
Päiväkoti aloittaa toimintansa korjatuissa tiloissa ja syksyn ajan kerätään kokemuksia 
tiloista. 
 
5. Viestintä  
Tilapalvelut tekee kesän 2o20 aikana tehdyistä korjauksista tiedotteen, joka jaetaan 
huoltajille ja henkilöstölle. 
 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen  
Seuraava kokous on 19.10.2020 klo 14.30 teams-kokouksena. 


