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Osallistujat:     
 
Tiina Simons, sivistysjohtaja 
Mari Vilkman, varhaiskasvatusyksikön varajohtaja 
Tuula Rouhiainen, varhaiskasvatusyksikön johtaja  
Pia Gummerus, terveystarkastaja  
Anna Yltävä, työsuojeluvaltuutettu  
Anne Lindfors, työterveyshoitaja  
Eija Laine, työterveyshoitaja  
Mika Mäkelä, isännöitsijä, puheenjohtaja  
Kankaanranta Mira, henkilöstön edustaja  
Nea-Maria Halme, huoltajien edustaja  
Essi Skönroos, huoltajien edustaja 
 
Arto Liiman, työterveyslääkäri  
Titta Manninen, rakennusterveysasiantuntija TTL  
Hanna Keränen, erikoislääkäri TTL  
Jouni Sipponen, työ- ja organisaatiokonsultti TTL 
 
 
    
Muistio 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 
Todettiin läsnäolijat ja isännöitsijä Mika Mäkelä avasi kokouksen 
 

2. Sisäilmaprojektin lausunto / TTL 
 
Rakennusterveysasiantuntija Titta Manninen ja erikoislääkäri Hanna Keränen 
esittelivät päiväkoti Pellavan sisäilmaprojektin lausuntoa sekä toimenpide-
ehdotuksia. 
Sama materiaali käydään lävitse henkilöstöinfossa. 
 

3. Kysymykset ja keskustelua  

Keskusteltiin lausunnon pohjalta sisäilmaprojektin etenemisestä, korjausten 
onnistumisen arvioinnista, sisäilmaan liitetystä oireilusta, viestinnästä sekä 
toimenpidesuositusten toteutuksesta. Työterveyslaitos suositteli nykytilan 
todentamiseksi ja toimintatapojen vahvistamiseksi toimenpiteitä (kuvattu liitteenä 
olevassa lausunnossa). Työterveyslaitoksen mukaan tehtyjen tutkimusten 
perusteella tiloissa ei ole todettu sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaisivat tilojen 
käyttäjille sairastumisen vaaraa. 

Kiinteistöyhtiö toimittaa päiväkodille tiedot henkilöstömitoituksista huoneisiin. 
 



Kiinteistöyhtiö hoitaa jälkitutkimukset ilmanvaihdolle sekä lattiarakenteille. 
 
Mika Mäkelä viittasi lausunnossa olleisiin toimenpide-ehdotuksiin ja totesi että 
viiltomittausjäljet on nyt hitsattu kiinni ja seinän rakenne on todettu kuivaksi sekä 
maalattu. 
 
Kiinteistöyhtiön hallituksen kokous pidetään 28.4.2022 ja tässä kokouksessa hallitus 
päättää toimenpide-ehdotusten mukaisista korjauksista, sekä keskeneräisistä 
korjaustoimista ja niiden aikataulusta tilojen osalta. Tarkastellaan mahdollisuutta 
toteuttaa mittaukset ja raportointi kolmannella osapuolella. 
 
Päiväkodin johtaja ja isännöitsijä ottavat yhteyttä siivouspuoleen siivouksen tasosta. 
 
Terveystarkastaja Pia Gummerus kommentoi, että Radon mittausta ei tarvita lain 
mukaan, koska kiinteistössä on tuulettuva alapohja. Terveystarkastaja myös totesi 
että, terveysvalvonta suosittelee yhä, että lattiat korjataan Raksystemsin 
asiantuntijalausunnon 11.6.2017 mukaisesti.   
 

4. Muut asiat  
- Viestintä 

 henkilöstöinfo pidetään heti tämän palaverin jälkeen klo 13:15 – 14:00 (erillinen 
kutsu isännöitsijältä) 

 Sisäilmaryhmä laatii huoltajille tiedotteen. 
 Viestinnässä tulee huomioida lausunnon tulokset sekä tulevat toimenpiteet ja 

niiden aikataulu. 
 

5. Seuraavan kokouksen sopiminen  
 
Seuraava kokousaika ilmoitetaan kiinteistöyhtiön kokouksen jälkeen. 
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