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Aika:
Paikka:
Läsnä:

11.3.2021
Teams-kokous
Anu Korjus, päiväkodinjohtaja
Anne Ahonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja
Kirsi Sipilä, puhtauspalvelutyönjohtaja
Juha Tiitta, toimitusjohtaja, Kotkan Asunnot Oy
Marko Sandelin, isännöitsijä, Kotkan Asunnot Oy
Tero Huusko, toimitilapäällikkö
Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija

Asia:

HOVINSAAREN PÄIVÄKODIN SISÄILMAKOKOUS
TILANNE
1. Hovinsaaren päiväkodissa on teetetty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimustulosten mukaan päiväkodin ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa esiintyy kosteusrasitetta ja vaurioita. Monet rakenneosat ja tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä.
2. Osalla lapsista on esiintynyt toistuvaa nuhaisuutta. Nuhaisuutta ei ole osattu liittää päiväkodin sisäilmaolosuhteisiin. Lapsilla ei ole esiintynyt tulehduksia eikä tavanomaista
enempää poissaoloja.
Henkilökunta on kokenut vaihtelevasti päänsärkyä sekä silmä- ja kurkkuärsytystä. Sairaspoissaoloja ei ole ollut tavanomaista enempää. Jotkut, aikaisempaa altistustaustaa omaavat henkilöt eivät ole voineet työskennellä päiväkodin tiloissa. Nykyinen henkilöstö on
työskennellyt päiväkodissa 2-3 vuoden ajan.
TOIMENPITEET
3. Päiväkodille päätettiin perustaa sisäilmaryhmä seuraamaan ja koordinoimaan päiväkodin
sisäilmatilannetta. Sisäilmaryhmään kuuluvat kokouksessa läsnä olleet ja lisäksi ryhmään
pyydetään mukaan työsuojeluvaltuutettu ja terveystarkastaja. Ryhmän kokoonkutsujana
ja puheenjohtajana toimii sisäilma-asiantuntija.
4. Käyttöä turvaavina toimenpiteinä on tutkimuksen valmistumisen jälkeen päiväkodin ilmanvaihdon tuloilmakanavat puhdistettu ja mahdolliset kuitulähteet pinnoitettu, ilmamäärät on säädetty ja havaittua alapaineisuutta on purettu. Ilmanvaihtokoneiden toiminta tarkistetaan vielä uudelleen. Päiväkodille on toimitettu 8 ilmanpuhdistinta.
5. Päiväkodin siivottavuutta tullaan parantamaan hankkimalla päiväkodille ovellisia hyllykaappeja lelujen ja tavaroiden säilyttämistä varten. Näin vapautetaan tasopintoja helpommin siivottaviksi. Päiväkodissa tehdään yläpölyjen poistosiivous.
6. Rakenteellisten käyttöä turvaavien korjausten toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen ja suunnittelu on käynnistetty.
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7. Huoltajille ja henkilökunnalle laaditaan kuntotutkimuksesta tiedote, jossa oheistetaan
myös, kuinka tulee menetellä, jos epäillään lapsen tai työntekijän oireilun liittyvän päiväkodin sisäilmaan.
8. Sisäilmaryhmä seuraa myös päiväkodin sisäilmaan liitettyä oireilutilannetta. Mikäli lapsilla epäillään sisäilmaan liittyvää oireilua, neuvotaan asiassa olemaan yhteydessä päiväkodinjohtajaan. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä esimieheen ja tarvittaessa työterveyshoitoon.
9. Sisäilmaryhmän seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena 28.4.2021.

Risto Karnaattu
muistion laatija
Jakelu:
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Läsnä olleet
Emma Muurinen
Mats Saari
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