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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Roinilan päiväkoti
Kokous 15.1.2019 klo 10 - 11
Osallistujat:
Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, puheenjohtaja
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Hanne Järvinen, varajohtaja
Jaana Juuti, henkilöstön edustaja
Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
Mari Vesa, vanhempainyhdistyksen edustaja
Pia Järvenpää, Sivistyksen toimialue, sihteeri

Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen ei ole ollut yhteydenottoja.
b. Kouluterveydenhuolto
Ei ole ollut uusia yhteydenottoja.
c. Esimiehen tieto
Ei ole ollut yhteydenottoja.
d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Ei kyselyä.
3. Kiinteistökatsaus
- Joululoman aikana on korjattu kohteen lattiapinnoitteessa olevat ongelmakohdat
suunnitelman mukaan: lattia ja seinärajakorjaukset sekä väliseinäkohdat (ryppykohdat).
- Piententilassa paikallinen alueen pintakosteusmittauskohdan tilanteen tilakeskus
tarkastaa ja varmistaa vielä tutkimusraportista.
- Korjauksen tehneeltä urakoitsijalta saadaan yhteenveto helmikuu alussa. Raportti
viedään kohteen materiaaleihin ja sieltä päiväkoti voi edelleen lähettää raportin
huoltajille eDaisyllä.
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- Tilakeskuksen mukaan urakoitsija on tehnyt purkutyöt sovitusti osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa.
- Lattialämmityksen perussäädöt ovat vielä tekemättä. Lattialämmitysverkoston jakotukeissa olevat ns säätöelimet ovat osittain jumittuneet ns. Auki asentoon, joka vaatii
osittain jakotukeissa olevien säätöelinten uusimisen, joka toteutetaan keväällä 2019.
4. Toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Ks. kohta 3.
b. Korjaukset
Ks. kohta 3.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Päiväkodin johtajan mukaan tilat ovat korjausten jälkeen normaalisti käytössä.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Päiväkodinjohtaja on välittänyt kaiken sisäilmaviestinnän huoltajille eDaisyllä.
5. Uudet toimenpiteet
- Tilakeskuksen edustajat voivat pitää tarvittaessa korjausinfon normaalin vanhempainillan yhteydessä.
6. Viestintä
- Puheenjohtaja muistutti, että ryhmän jäsenet voivat olla yhteydessä toisiinsa kokousten välillä ja kysyä akuutteja kysymyksiä.
- Henkilöstökokouksessa tulee henkilöstöä muistuttaa tekemään uuden oireilmoituksen, jos oireita ilmenee.
- Huoltajien on tehtävä uusi oireilmoitus, jos lapsella ilmenee tai jatkuu oireita joululoman jälkeen.
- Sisäilmatiedotteet ja työryhmän muistiot julkaistaan Tuusulan verkkosivuilla.
7. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään 16.4.2019 klo 10 - 11, paikka Roinilan päiväkodin neuvotteluhuone.

