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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Pellavan päiväkoti
Kokous 19.10.2020 klo 13.30 - 14 .30
Osallistujat
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
Tuula Rouhiainen, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Anne Larkiala, henkilöstön edustaja
Mika Mäkelä, isännöitsijä
Pauli Miettinen, huoltajien edustaja
Juha Hartikka, Frontago Oy
Pia Järvenpää, sihteeri

MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Syksyn aikana ei ole tullut yhtään ilmoitusta.

c. Esimiehen tieto
Ei lasten oireilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. Oppimisympäristö on
laajennettu ulos, metsään, lähipuistoihin. Syksyn aikana henkilöstöltä ei ole tullut
ilmoituksia. Tilasta 227 on tullut talomme Veolta ja Muumi ryhmän- opettajalta
ilmoitus huonosta ilmanvaihdosta.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Mattomateriaalin vaihdonyhteydessä tehtiin aistinvaraisia havaintoja sekä
poramittaukset rakenteisiin.
b. Korjaukset
Juha Hartikka kertoi korjausten toteutumisesta.
Kesällä tehtiin korjaukset suunnitelmien mukaan toisen kerroksen toinen pääty
(Mörköjen tila). Muovimatot poistettiin toimintatiloissa ja märkätiloissa.
Poramittauksissa arvot kertoivat kuivista lattioista, märkätiloissa viemärien ympärillä
oli kosteutta. Kohdat kuivattiin ja mattomateriaali vaihdettiin. Toimintatiloihin
asennettiin linoleum-materiaali. Ennen asennusta tehtiin kapselointi.
Korjausvaiheiden aikana ei löytynyt mitään poikkeuksellista rakenteissa.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Liikuntatilan viereinen varastotila on siivottu 19.10. ja se voidaan ottaa normaalisti
käyttöön.
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d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen.
4. Uudet toimenpiteet
Tilan 227 ilmanvaihto verrattuna osallistujien määrää tutkitaan.
Seurakunnan tiloihin tehdään 2. kerrosta vastaavat lattiamattoremontit ja
tarkastetaan lattiarakenteeseen porareikämittaukset. Työ on jo tilattu ja töiden
aloitus on urakoitsijasta kiinni, tavoite aloittaa loka-marraskuussa ja valmista tulisi
olla 2020 vuoden loppuun mennessä.
Mörköjen tilan viereisen liikuntatilan korjaukset tehdään tehtyjen korjausten
seuranta-ajan jälkeen.
Ilmanvaihdon palopellit tarkastetaan viikon 43 aikana. Tarvittaessa järjestelmää
nykyaikaistetaan kohtuullisin kustannuksin.
Ilmanvaihdon jako salissa tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan tehdään liiketunnistin
tilan toiseen päätyyn.
Näiden remonttien jälkeen seurataan tehtyjen töiden vaikutusta ja kerätään
seurantatietoa henkilöstöltä. Korjaustöitä jatketaan saatujen kokemusten mukaan
seuranta-ajan jälkeen.
Mörköjen tilan paloletkujen vaihto tarkastetaan.
Terveystarkastaja totesi että ilmanvaihto pitää saada tasapainoon. Päiväkodissa on
ollut taas uudestaan viemärin hajua. Suuri alipaine voi aiheuttaa viemäreiden
kuivumista ja osa korvausilmasta voi tulla viemäreiden tai rakenteiden läpi.
Viemäreistä ja rakenteista tuleva korvausilma ei ole puhdasta.
5. Viestintä
Isännöitsijä kirjoittaa tiedotteen huoltajille ja henkilöstölle syksyn 2020 korjauksista
ja huolloista.
Päiväkodin henkilöstö kerää huomioita seuranta-ajalla.
Ilmanvaihdon säädön mittauspöytäkirja liitetään muistioon.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous on 25.1.2021 klo 14- 15.
LIITTEET Huollot ja korjaukset 2020
Ilmamäärien säädöt 08/20

