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Muistio 
  

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

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 

a. Työterveydenhuolto  
 
Työterveyteen ei ole tullut uusia ilmoituksia sisäilmaan liittyen. 
 

c. Esimiehen tieto  
 
Terveystilanne on varsin hyvä. Henkilökunnan puolelta ei ole tullut ilmoituksia. 
Kesällä on ollut ilmastointikoneessa ongelmia mutta se on nyt korjattu. 
 
Perheiltä ei myöskään ole tullut ilmoituksia. 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
 
Kyselyä ei tällä hetkellä tarvita. 
  

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 
a. Tutkimukset 
 
- 
 

b.  Korjaukset 



 
 
Ilmanvaihdon poikkeamat ja vikaantumiset on korjattu noin kuukausi sitten. Aina 
keskiviikkoisin on palopeltien tarkastus ja tällöin ilmastointi on mennyt 
automaattisesti pois päältä. Tämä on jouduttu korjaamaan manuaalisesti ja tämän 
vuoksi ilmanvaihdossa on ollut vikatilanteita ja viiveitä. Asia on nyt korjattu ja 
tarkastus tehty aina torstaisin. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmanvaihdon säätö 
on tehty 2020, samalla on lisätty kanavapuhaltimia. Ilmavaihto toimii tällä hetkellä 
erittäin hyvin.  
 
Paloletkut on nyt vaihdettu kevät -talvella ja näiden aiheuttama hajuhaitta on 
poistunut. 
 
Kattovesivahingot keväältä on korjattu. Alakattolevyt on käyty läpi ja uusittu 
tarpeellisin osin. 
 
c.  Käyttäjät-toiminnan järjestely 
 
d.  Viestintä, tiedotus, koulutus 

  
4. Uudet toimenpiteet  

 
Kontrollimittaukset joita TTL on suositellut, tuullan tekemään lähiaikoina. Asiasta on 
pidetty kokouksia ja on todettu, että koska elokuussa on ollut suhteellisen lämmin, 
viiltomittaukset on siirretty syksyyn ja tehdään Ideastrukturan toimesta nyt 
lähiviikkoina. Mahdollisista lisätutkimuksista päätetään sisäilmatyöryhmän 
kokouksessa tarpeen mukaan. Taloa on jo tutkittu paljon. 
 
Muutamasta huoneesta on tullut ilmoitus, että huone on viileämpi. Asiaa tulisi 
seurata henkilökunnan toimesta ja tiedottaa tästä isännöitsijää. 
 
Terveystarkastajalle on tullut ilmoitus kesällä muovimaton hajusta tiloissa 240 -242. 
Yksi syy voimakkaalle hajulle voi olla porraskäytävien vaurioituneet muovimatot. 
Terveystarkastaja suositteli, että muovimatot josta on tullut hajuhaittaa kannattaisi 
vaihtaa.  
 

5. Viestintä 
 
Tehdään mittausten ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden jälkeen tiedotus mitä 
kaikkea kohteessa ollaan tehty ja korjattu. 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen  

 
Seuraava kokous maanantaina 21.11.2022 klo. 15 - 15.45 Pellavan päiväkoti 


