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Muistio 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 

a. Työterveydenhuolto  
 
Ei ole tullut uusia oireilmoituksia. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
 
c. Esimiehen tieto  
 
Esimiehelle on tullut muutama ilmoitus henkilökunnalta ja heitä on kehotettu 
tekemään oireilmoitus ja olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Ilmoituksia on 
tullut huoneista 1.66 ja 1.65. ja 1.64. 
Lasten vanhemmilta ei ole tullut oireilmoituksia. 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
 
Päätettiin että tehdään henkilökuntakysely heti syksyllä lomien jälkeen syyskuussa. 
Työterveyshoitaja lähettää kyselyn esimiehelle joka jakaa kyselyn työntekijöille. 



Terveystarkastaja suositteli että kysely tehdään vasta korjaustoimenpiteiden 
jälkeen. 
  

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 
a. Tutkimukset 
 
Kosteusmittaus tehtiin 13 tilaan ja ne valittiin sen perusteella missä aikaisemmin on 
havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia lattianpäällysteen alla. 
 
FLEC-mittaus tehtiin tilassa 1.50 jossa tehty pinnoituskäsittely muovimaton päälle 
sekä huoneessa 1.38 missä on uusittu lattianpäällyste. Tilassa 1.50 viitearvot ylittyivät 
.  
 
Aistinvaraisessa tarkastelussa viiltomittauksissa huoneessa 1.64 oli huoneilmassa 
voimakas poikkeava haju. 1.25 oli tunkkaisempi haju kuin muissa tiloissa. 
 
Kaikissa mittauspaikoissa oli suhteellinen kosteus laskenut, vain 
pukuhuoneessa suhteellinen kosteus lattianpäällysteen alla oli yli 85 prosenttia. 
 
Betonilaatta on kuivumaan päin mutta kuivuminen on hyvin hidasta. 
 
Terveystarkastaja on tehnyt 3.3.2022 asiakirjatarkastuksen siihen mennessä 
tehdyistä mittauksista. Tarkastuskertomuksessa kehotetaan tekemään 
seurantamittauksia, jotka nyt on tehty. Siinä myös kehotetaan 
rakennusterveysasiantuntijaa ottamaan kantaa voiko Roinilan päiväkodissa olla 
muita seikkoja, jotka oireilua aiheuttavat. Muita seikkoja ei ole ilmennyt kuin 
pitkäaikaisen kosteuden seurauksena vaurioituneet muovimatot. 
Tarkastuskertomuksessa suositellaan, että yhden tai useamman 
ryhmäkokonaisuuden lattiapinnoitteet uusia asiantuntijoiden suositusten ja hyväksi 
tunnettujen käytäntöjen mukaisesti ja seurataan auttaako se oireiluun.  
 

b.  Korjaukset 
 

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

  
4. Uudet toimenpiteet  

 
Toimenpide ehdotuksena on, että tiloissa 1.50 ja 1.64 otetaan muovimatto pois ja 
liima hiotaan mekaanisesti pois sekä kapseloidaan betonilaatat. Laatat kuivataan. 
Alapohjan ja ulko/väliseinien liittymät tiivistetään.  
Puheenjohtaja keskustelee tilapalveluiden kanssa ja he tekevät 
toimenpidesuunnitelman. Ajatuksena on, että korjaukset tehdään kesän aikana. 
Toimenpiteet tulevat hieman haittaamaan käyttäjien toimintaa. 
Terveystarkastaja suositteli, että korjaukset tehtäisiin samalla myös tiloihin 1.65 ja 
1.66 joissa on myös ollut oireita. Terveystarkastaja totesi myös, että korjaukset tulisi 
nyt tehdä alkuperäisen suosituksen mukaisesti, Lattiabetonin pinta jyrsitään, 
tuuletetaan VOC pois, kuivataan samalla ja sitten vasta pinnoitetaan. Kapselointi 
tarvittaessa, jos betoniin imeytyneitä voc yhdisteitä ei saada haihdutettua pois.  
 



5. Viestintä 
 
Vanhempia on tiedotettu sisäilma-asioista viimeksi toukokuussa 2021 ja 
keskusteltiin, että olisi hyvä, että myös vanhempia tiedotetaan väliajoin tilanteesta. 
 
Puheenjohtaja tekee tiedotteen tilanteesta ja lähettää sen esihenkilölle ja esihenkilö 
laittaa tämän tiedoksi eteenpäin. 
 
Mittausraportti lisätään sisäilma-sivustolle. 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

 

Seuraava kokous 13.10.2022 klo 13.30-14.30. 
 
 


