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MUISTIO   
    

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat    
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.  
  
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   
a. Työterveydenhuolto  
1 työntekijä on saanut oireita alakerrassa ja yläkerrassa. 
 
c. Esimiehen tieto  
Ei  oireilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen.  

 
3.  Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet   
 

a. Tutkimukset  
Ilmanvaihdon tasapainotuksen jälkeisiä vaikutuksia on seurattu ja tutkittu. 
Lattiakaivot kuivuvat ja tämä aiheuttaa viemärin hajua. Muutama lattiakaivo on 
tukittu ja huoltoyhtiö käy viikottain tarkastamassa ja vesittämässä kaivot. LVI GHS ja 
Gaverion Automaatio jatkavat selvityksiä ilmanvaihdon osalta. 
 
b. Korjaukset   
Seurakunnan tilojen mattotyöt on saatu valmiiksi. Kaikki muovimatot poistettiin sekä 
betonista hiottiin pois liimapinnat. Kosteusmittausta on tehty ja mitään kohonneita 
tuloksia ei todettu. VOC- analyysi on tehty muovimaton purkamisen jälkeen ja kaikki 
mittaukset jäivät alle viitearvon. Sulkeva kapselointi on tehty, sekä lattia on 
tasoitettu ja linoleumit asennettu. Korjaustyön yhteydessä ei todettu virheitä 
alustassa. 
 
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
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Seurakunnan tilat on otettu nyt kokonaan päiväkodin käyttöön. Tästä tulee tehdä 
ilmoitus terveysvalvontaan. Terveystarkastaja ohjeistaa ilmoituksen tekemisessä.  
 
d. Viestintä, tiedotus, koulutus   
Ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen. 
 
4. Uudet toimenpiteet   
 
Päiväkodissa on edelleen viemärin hajua ja myös ulkotiloissa on havaittu hajua. 
Selvitetään ja seurataan tilannetta sekä tehdään toimenpiteitä tarvittaessa. 
Alipaineen syytä selvitetään. Keskellä viikkoa, keskiviikkoisin, voi tuntua 
voimakkaampaa alipainetta ja se johtuu siitä, että automaatio testaa palopellit 
kerran viikossa. Tästä on syytä tiedottaa työntekijöitä  
Asia on selvityksen alla ja pyritään selvittämään mahdollisimman pian. Aikataulua ei 
voida antaa, mutta muistutetaan urakoitsijaa asiasta. 
 
5. Viestintä   
 
Tehdään asioista pieni tiedote sekä laitetaan pöytäkirjan liitteeksi yhteenveto jo 
tehdyistä korjauksista sekä vielä korjattavista asioista. 
 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen   
Seuraava kokous on 16.4.2021 klo 9-10 
   
LIITTEET  

 


