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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Pellavan päiväkoti 

Kokous 10.12.2018 klo 8.30-9.30 

 

Osallistujat: 

Tiina Simons, kasvatus- ja sivistystoimi, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 

Sirkku Kimonis, varhaiskasvatusyksikön johtaja 

Anne Larkiala, päiväkodin varajohtaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö 

Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu 

Anne Lindfors, työterveyshoitaja 

Carina Åberg, henkilöstön edustaja 

Mika Mäkelä, isännöitsijä 

Mervi Ahola, Pauli Miettinen, Ulla Siimes, huoltajien edustajat 

Pia Järvenpää, kasvatus- ja sivistystoimi, sihteeri 

 

 

Muistio 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 

Syksyn aikana ei yhteydenottoja, 1 vastaanottokäynti. 

b. Kouluterveydenhuolto 

Syksyn aikana ei yhteydenottoja. Yhteydenottoja ei ole tullut myöskään van-

hemmilta, työsuojeluunkaan olla oltu yhteydessä. 

c. Esimiehen tieto 

Ei yhteydenottoja. 

d. Tarvitaanko kysely kohteessa 

Kohteessa ei tarvita kyselyä. 

 

3. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

Viilto- ja porausmittaukset tehty. 

b. Korjaukset 

Remontti valmis, luovutettu 3.12. Erillinen pienten jälkikorjausten lista toimi-

tettu YIT:lle. 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Remontissa vaurioituneet kalusteet hävitetty. 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 
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Valmistuneen remontin projektikansio, mittaustulokset ja yhteenveto skanna-

taan ja toimitetaan sen jälkeen, kun ne on saatu urakoitsijalta ja tutkijoilta. 

Pyritään siihen, että ne olisivat seuraavan kokouksen pöytäkirjan liitteenä. 

Pöytäkirja liitteineen julkaistaan päiväkotilasten huoltajille ja henkilöstölle. 

 

4. Uudet toimenpiteet 

- Ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö on kilpailutuksessa. Työ on alustavasti suunni-

teltu tehtävän viikonlopputyönä, jolloin ne eivät häiritse päiväkodin toimintaa. 

- Suomen LVIS-huolto on tutkinut ilmanvaihdon pääkonetta ja kone on kunnossa. 

Korvausilmahormi on rakennettu suunnitelmien mukaisesti, mutta vaatii parannus-

toimenpiteitä.. Toimenpiteet ovat mietinnässä. 

- IV-koneen kondenssiveden kastelemia rakenteita ei ole mitattu. Silmämääräisesti 

ja aistinvaraisesti tarkasteltuna kosteutta ei ole, mutta asia varmistetaan pinta-

kosteusmittauksin. 

- Alakattolevytysten yläpuolisten tilojen puhdistus on YIT:n korjauslistalla. 

- Perhekeskuksen huoneen H205 osalta YIT tutkii vielä uudelleen lattiapinnoitteen 

sekä ilmanvaihdon. 

- Remontin aikana käytävässä olleet kirjat hävitetään ohjeen mukaisesti. Sirkku Ki-

monis lisää kirjat ja muuta hävitetyt tarvikkeet hävitettyjen tarvikkeiden korvaus-

taulukkoon. 

- Alapohjasta puretut eristeet on poistettu ja uuden eristeen asennustyö on tilattu, 

Työ tehdään joulukuussa iltaisin. Eristeen materiaali on ruiskutettava uretaani. 

- Sähköjen alajakokeskuksen viiltomittausten korjaus on suorittamatta. 

- Päiväkoti toivoo kiinteistönhoidon osalta palaveria. Sovittiin, että palaveri pide-

tään kokouksen päätteeksi. 

 

5. Viestintä 

Ei tarvetta ilmennyt. 

 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokous pidetään ma 11.2.2019 klo 14-15. 


