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Rauhalan päiväkodin sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

27.8.2018 klo 8.00
Rauhalan päiväkoti

Läsnä

Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.
Heidi Porttila, päivähoitoalueen esimies
Merja Luumi, päiväkodinjohtaja
Kaisu Rajala, henkilökunnan edustaja
Katja Nikunen, puhtauspalvelutyönjohtaja
Haidar Medallal, isännöitsijä
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu
Kai Lindgren, kiinteistöhuoltaja
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti
Antti Ahola, rakennusterveysasiantuntija, Insinööri Studio Oy
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Rauhalan päiväkodilla
1. Henkilökunnan oireilussa ei ole tapahtunut muutosta aikaisempaan. Työterveyteen on ollut
yhteydessä viimeisen vuoden aikana (elokuu 2017 - elokuu 2018) neljä työntekijää.
2. Päiväkodinjohtajalle ei ole tullut yhteydenottoja vanhemmilta lasten oireiluun liittyen.
3. Henkilökunnalle ja vanhemmille on järjestetty 19.6.2018 tiedotustilaisuus kuntotutkimuksen
tuloksista.
4. Päiväkodin kuntotutkimusraportti on laitettu nähtäville kaupungin sisäilmasivuille.
5. Kuntotutkimustulosten valmistuttua on tehty altistumisolosuhteiden arviointi Työterveyslaitoksen
ohjeen mukaan käyttäen apuna pääkriteereitä, jotka kuvaavat tavanomaisesta poikkeavaa
olosuhdetta (Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on
sisäilmasto-ongelma, Työterveyslaitos 2017). Tavanomaisesta poikkeavan olosuhteen
todennäköisyyttä arvioidaan neliportaisella asteikolla: 1) epätodennäköinen, 2) mahdollinen, 3)
todennäköinen, 4) erittäin todennäköinen. Tutkimuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava
olosuhde tilassa on mahdollinen. Altistumisolosuhteen arviointiin vaikuttavat mm. käytetyt
rakennusmateriaalit sekä rakennustavat.
6. Päiväkodin kesätauon aikana päiväkodin tiloissa on tehty korjaavia toimenpiteitä.
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Kaikista alakerran ikkunoista on irrotettu listoitukset ja ne on tiivistetty sekä uudelleen
listoitettu. Vastaava toimenpide on tehty alakerrassa lattian ja seinän yhtymäkohdissa
ulkoseinien ja kantavien seinien kohdalta (rakenteiden sisällä).
Tuloilman päätelaitteiden äänenvaimennusmateriaalina olleet mineraalivillat on poistettu,
päätelaitteet on puhdistettu, suodatinkehysten kunto on tarkastettu sekä ilmanvaihdon
tulo- ja poistoilma on tasapainotettu.
Korjaavien toimenpiteiden jälkeen päiväkodin tilat on siivottu ennen toiminnan alkamista.

Sovitut toimenpiteet
1. Päätelaitteiden pölyn kertymistä seurataan ja tarkastetaan seuraavan kerran keväällä 2019.
2. Yläkerran lämpöolosuhteiden seurantaa jatketaan. Tarvittaessa voidaan tehdä uudelleen
lämpötilamittauksia.
3. Tarkastetaan vielä ilmanvaihtojärjestelmän dokumentointi.
4. Meneillään on päiväkoti- ja kouluverkko selvitys, mikä vaikuttaa pysyvämpien ratkaisujen
toteuttamiseen, esimerkiksi päiväkodin pihan asfaltointiin.
5. Tutkimusraportti toimitetaan työterveyteen.
6. Sisäilmaryhmä seuraa päiväkodin olosuhteita sekä henkilökunnan ja lasten tuntemuksia.

Seuraava palaveri
26.11.2018 klo 8.00 Rauhalan päiväkodilla.

Jakelu

Postiosoite:
PL 100
48101 KOTKA

läsnä olleet
Leena Kotola, työterveyslääkäri
Mirva Härkönen, työterveyshoitaja
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu
Sirpa Aalto, isännöitsijä
Kaija Kujala, siivoustyöjohtaja
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