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Muistio 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
Kokouksen tarkoituksena on vetää yhteen Työterveyslaitoksen toteuttaman 
sisäilmaprojektin suositukset ja sopia jatkotoimenpiteistä. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 

a. Työterveydenhuolto  
 
- 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
 
- 
 
c. Esimiehen tieto  
 
Tilanne on henkilöstön fyysisen hyvinvoinnin kannalta sama. 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
 
- 
  

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 



a. Tutkimukset 
 
- 
 

b.  Korjaukset 
 
- 
 

c.  Käyttäjät-toiminnan järjestely 
 
- 
 
d.  Viestintä, tiedotus, koulutus 
 
- 

  
4. Uudet toimenpiteet  

 
TTL:n raportin toimenpidesuositukset / Mika Mäkelä. 
- Tehdyissä korjauksissa ei havaittu puutteita. Korjaukset on tehty hyvän 

rakennustavan mukaisesti. 
- Ilmanvaihto järjestelmä toimii asianmukaisesti. Freesi- seurantaohjelma on 

käytössä ja toimii. Ei puutteita eikä toimenpiteitä tässä. 
- Sisäilmatyöryhmälle ehdotettiin tiiviinpää yhteistyötä, jotta saataisiin asiaan 

loppuratkaisu. Käyttäjät, työterveyshuolto ja sisäilmatyöryhmä ja sidosryhmät 
voisivat perustaa Teamsiin avoimen keskustelu kanavan. 

- Tehtyjen korjausten laajuus olisi hyvä käydä läpi vielä kerran uuden konsultin 
kanssa.  
 
Terveystarkastaja totesi, että tehtyjen tutkimusten mukaan tiloissa on 
kemiallisesti vaurioituneita tasoitteita ja mattoja. Näitä ei ole poistettu kaikista 
tiloista. Pienet lapset altistuvat VOC yhdisteille hengityksen lisäksi ihon ja suun 
kautta he myös oleskelevat lähempänä lattiapintaa kuin aikuiset. 
Toimenpiderajaa tämän tyyppiselle altistumiselle ei ole olemassa. Tämän takia 
terveysvalvonta suosittelee yhä, että lattiat tulisi korjataan Raksystemsin 
asiantuntijalausunnon 11.6.2017 mukaisesti. Eli poistamalla vaurioituneet 
materiaalit.  
 
Päätettiin esittää kiinteistöosakeyhtiölle, että tehdään kontrollimittauksia 
kosteiden tilojen osalta ja sekä muista tiloista. 
Toiveena on, että tämä tehtäisiin elokuun alussa, jotta saataisiin heti syksyllä 
tietoa henkilökunnalle. Tutkimuskohteet valitaan isännöitsijän, terveystarkastajan 
ja päiväkodinjohtajan kanssa. 
 
Tilojen maksimi henkilömääriä laskettaessa on käytetty korkeampaa 
ilmamäärävaatimusta (8 l/s/hlö) kuin mitä asumisterveysasetuksessa (6 l/s/hlö) 
on vaadittu. Alempi ilmamäärä on lainsäädännön mukaan kuitenkin riittävä. 
Päätettiin että lasketaan henkilömitoitukset uudestaan myös pienemmällä 
ilmamäärällä ja katsotaan miltä henkilömäärät tiloissa sitten näyttävät. Jos jossain 
tiloissa ilmamäärät ovat pienet /koetaan ilmavaihto huonoksi, voidaan näiden 
tilojen ilmanvaihdon toiminta selvittää tarkemmin Käyttäjä ja isännöitsijä katsovat 



ilmamäärämitoitukset uudestaan insinöörien kanssa, jotta saadaan syksyllä 
tilamitoitukset kuntoon. 
 
Terveystarkastaja muistutti, että Freesi- seurantaa voi käydä seuraamassa. Freesi 
mittarit näyttävät ajankohtaisen tiedon ilmanvaihdon tilanteesta. Katsottiin 
sisäilmatyöryhmän kanssa eräiden tilojen Freesi mittaustuloksia. Freesi 
mittausten mukaan hiilidioksidi pitoisuudet ovat hyvät mutta muutamassa tilassa 
näyttäisi hiilidioksidipitoisuus nousevan mm. päiväuniaikana korkeammalle kuin 
muissa ryhmissä mutta kuitenkin pysyvät alle toimenpiderajojen. Freesi-mittaus 
tuloksia olisi hyvä käydä lävitse myös henkilökunnan kanssa. 
 

5. Viestintä 
 
- 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
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