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Metsäkulman päiväkodin sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

21.8.2018 klo 11.30
Metsäkulman päiväkoti

Läsnä

Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.
Raakel Rousku, päiväkodinjohtaja
Tuire Rongas, lastenhoitaja
Heidi Porttila, varhaiskasvatusalueen esimies
Haidar Medallal, isännöitsijä
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu
Emma Muurinen, terveystarkastaja
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Metsäkulman päiväkodilla
1. Kesän aikana kaksi aiemmin oireillutta työntekijää ovat vaihtaneet toiseen yksikköön. Lasten osalta
oireiluyhteydenottoja päiväkodinjohtajalle ei ole tullut. Joitakin kyselyitä on tullut kesän aikana
tehdyistä korjaustoimenpiteistä.
2. Kesän aikana päiväkodin tiloissa on tehty korjaustoimenpiteitä:
 Käytävien osalta alakatot on avattu ja niiden yläpuoliset tilat on puhdistettu sekä
yläpohjaan ja huoneisiin menevät läpimenot on tiivistetty. Lisäksi kaikista ikkunoista,
mukaan lukien sosiaalitila 129, on irrotettu listoitukset ja ne on tiivistetty sekä uudelleen
listoitettu. Sisäilmatutkimuksista tulleet reiät seinissä ja lattioissa on paikattu. Työt on
tehty viikoilla 27-29.
 Korjaavien toimenpiteiden jälkeen päiväkodin tilat on siivottu ennen toiminnan alkamista.
 Päiväkodin ulkoseinän mineraalivillaeriste on alkuperäinen, jonka eteen on asennettu uusi
tuulensuojalevy edellisen remontin yhteydessä vuonna 2004. Samalla ulkoverhous on
uusittu.
 Tutkimusraportissa on virheellisesti mainittu, että henkilökunnan pukuhuoneen 111
ulkoseinärakenne olisi hieman erikoinen. Tilan lattian höyrynsulku on nostettu noin 30 cm
lattiasta seinälle. Höyrynsulku ei kata koko ulkoseinää, eikä ole kosteusteknisesti
riskirakenne.

Sovitut toimenpiteet
1. Otetaan uusintakuitunäyte toimistotilasta syyskuun aikana.
2. Selvitetään mahdollisuutta tarkastaa yläpohjankuntoa tarkemmin.
3. Henkilökunnan pukuhuoneen olosuhteita seurataan tehtyjen hajuhavaintojen osalta.
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4. Päiväkodin kuntotutkimusraportti laitetaan nähtäville kaupungin nettisivuille.
5. Lasten vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle laaditaan tiedote kesän aikana tehdyistä
korjaustoimenpiteistä.
6. Jatketaan lasten ja henkilökunnan mahdollisten sisäilmaan liittyvien oireiden seurantaa.

Seuraava palaveri
11.10.2018 klo 8.30 Metsäkulman päiväkodilla.

Jakelu
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48101 KOTKA

läsnä olleet
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö
Leena Kotola, työterveyslääkäri
Mirva Härkönen, työterveyshoitaja
Kai Lindgren, kiinteistönhoitaja
Katja Nikunen, puhtauspalvelutyönjohtaja
Leena Järvinen, puhtauspalvelupäällikkö
Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja
Tero Huusko, toimitilapäällikkö
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