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Pihkoon päiväkodin sisäilmatyöryhmä 
 
Aika 24.8.2018 klo 8.30 

Paikka Pihkoon päiväkoti 
 

Läsnä Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj. 
Inga Storgård, päiväkodin johtaja   
Leena Lampinen, puhtauspalvelutyönjohtaja  
Taru Eerola, työterveyshoitaja 
Sirkka-Liisa Torila-Saarinen, lastenhoitaja 
Haidar Medallal, isännöitsijä   
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti  
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu 
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu  
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.  
 

 

Tilanne Pihkoon päiväkodilla  
1. Päiväkodin tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen lapsiryhmää sekä esiopetus. Lapsia 

on yhteensä 56. Päiväkodilla on päivittäin 12 henkilökunnan jäsentä. 
 

2. Päiväkodinjohtajalle ei ole tullut yhteydenottoja lasten tai henkilökunnan mahdollisesti sisäilmaan 
liittyvistä tuntemuksista.  
 

3. Henkilökunta on kokenut sisäilman laadun tuntuvan paremmalta tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. 
Henkilökunta kokee kuitenkin välillä, että ilma loppuu päiväkodin tiloissa, ja he ovat epäilleet 
käytävän ilmanvaihdon toimivuutta.  

 
4. Kesän jälkeen tiloissa on havaittu runsaasti sokeritoukkia.  

 
5. Viime kevään ja kesän aikana päiväkodin tiloissa on tehty korjaavia toimenpiteitä. 

 Päiväkodin ilmanvaihto on puhdistettu ja tasapainotettu talvella 2017. 

 Kellari on tyhjennetty. Kellarin rappusten päähän on laitettu seinä ja ovi. Kellari on 
alipaineistettu. Alipaineistuksella tarkoitetaan, että ilmavirran suunta on päiväkodin tiloista 
kellaritilaan päin. 

 Päiväkodin tiloista on poistettu turhaa tavaraa. Esikoulun siirtyessä koulun puolelta 
päiväkodin tiloihin mukana siirtyvistä tavaroista on puhdistettu puhdistettavissa olevat 
tavarat ja vaikeasti puhdistettavat tavarat on hävitetty ennen muuttoa. 

 Päiväkodin tiloihin on tuotu koulun puolella ollut ilmanpuhdistin. 
 

6. Päiväkodin tilojen siivousta on lisätty. 
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Sovitut toimenpiteet 
1. Seurataan käytävän ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman riittävyyden tunnetta. Pyydetään Ilma-

Eerolta ilmanvaihtoon liittyvä pöytäkirja (liitteenä). 
 

2. Seurataan sokeritoukkien esiintymistä. 
 

3. Siivottavuutta helpotetaan kiinnittämällä huomiota kaappien päällä olevan tavaran määrään, jotta 
yläpölyjen puhdistaminen helpottuu. 

 
4. Poistetaan ikkunalaudat pattereiden päältä, sillä ikkunalaudat vaikeuttavat pattereiden tausten 

puhdistamista. 
 

5. Sisäilmaryhmä seuraa päiväkodin olosuhteita sekä lasten ja henkilökunnan tuntemuksia. 
 

6. Lasten vanhempia ohjataan olemaan yhteydessä päiväkodinjohtajaan ja henkilökuntaa 
työterveyteen mahdollisista sisäilmaan liittyvistä tuntemuksista. 

 
 

Seuraava palaveri 
10.12.2018 klo 8.30 Pihkoon päiväkodilla 

 
 
Jakelu läsnä olleet 

Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö 
Anne Ahonen, varhaiskasvatusalueen esimies 
Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja 
Leena Kotola, työterveyslääkäri  
Leena Järvinen, puhtauspalvelupäällikkö 
Tero Huusko, toimitilapäällikkö 
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö 
 

 


