
 KIVIJÄRVEN KUNTA   MUISTIO 

24.05.2019 

 

Päivähoitokeskus Nuppukumpu sisäilmatyöryhmän 1/2019 
kokous  

 

Aika:  Perjantai 24.05.2019 klo 12.00- 

Paikka:  Kivijärven kunnanvirasto / kunnanhallituksen kokoushuone 

Käsiteltäviä asioita:  

1. Kokouksen avaus 
2. Sisäilmatyöryhmän järjestäytyminen 
3. Tutkimustulosten käsittely, väistötila Palvelukeskus 
4. Jatko- / korjaustoimenpiteet 
5. Muut mahdolliset asiat 
6. Seuraava kokous 
7. kokouksen päättäminen 

 
Läsnäolijat:  
 

x Paula Kinnunen, varhaiskasvatus 
 x Pirkko Oinonen, sivistysjohtaja 

   Riitta Saren, sivistyslautakunnan pj. 
    Hannu Ahonen, työsuojelupäällikkö 
 x Hannu Thorström, työsuojeluvaltuutettu 
 x Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja 
 x Jukka Hertteli, tekninen johtaja 
    Christina Turpeinen, työterveydenhoitaja 
    Juha Anttila, työterveyslääkäri 
 x Jonne Kinnunen, terveystarkastaja, sisäilma-asiantuntija 
 x Veli-Matti Hokkanen, BRADO Oy, sisäilma-asiantuntija 
 

LIITE Päivähoitokeskus Nuppukumpu, sisäilmaselvitys 



 

1. Kokouksen avaus 

Tekninen johtaja Jukka Hertteli avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat 
tervetulleeksi kokoukseen. 

 

2. Sisäilmatyöryhmän järjestäytyminen 
 
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi tekninen johtaja Jukka Hertteli. 
 
 

3. Tutkimustulosten käsittely, väistötila Palvelukeskus 

 
Henkilöstöllä ei ollut todettu väistötiloissa oireiluja, joten päätettiin tehdä 
Palvelukeskuksessa sijaitseviin väistötiloihin sisäilmaselvitys.  
 
Sisäilma-asiantuntija Veli-Matti Hokkanen, BRADO Oy, kävi läpi päiväkoti 
Nuppukummun Palvelukeskuksessa sijaitseviin väistötiloihin suoritetun 
sisäilmaselvityksen.  
 
Työterveyshoitaja Christina Turpeinen ilmoitti ennakkoon, että ei pääse 
osallistumaan tähän kokoukseen ja ilmoitti, että sisäilmasta johtuvia 
oireiluja ei ole tiedossa. 

Tehtyjen selvitysten pohjalta väistötiloina olleet tilat voidaan ottaa 
päivähoitokeskuksen vakituiseen käyttöön edellyttäen, että muutokset 
nukkumatilojen käyttöön toteutetaan sovitusti ja muutoinkin selvityksessä 
ilmenneet korjaukset tehdään.  
 

4. Jatko- / korjaustoimenpiteet 
 
Tutkimuksen perusteella tilojen ilmanvaihto on riittävä ja kohteella ei ole 
kuituhaittoja. Tilojen rakenteet ovat pääasiassa hyvässä kunnossa pieniä 
paikallisia pintavaurioita lukuun ottamatta ja rakennepinnoissa ei havaittu 
kartoituksessa poikkeavia kosteuksia. Alapohjan ryömintätilassa todettiin 
olevan jätettä ja epäpuhtauksia, jotka on syytä poistaa. Samalla on 



kunnostettava alapohjan rakenteita, koska osassa puurakenteita oli 
kosteusvaurioon viittaavia jälkiä paikallisesti.  Koska käyttötilojen ja 
alapohjan välinen rakenne ei välttämättä ole kaikkialta tiivis, on läpiviennit 
ja liittymäkohdat syytä tarkastaa ja tiivistää. Alapohja on puhdistettava ja 
puurakenteiden vauriot korjattava.  
 
Korjaustoimenpiteet on jo aloitettu. 
 
Tämän selvityksen jälkeen käyttöönotettujen tilojen osalta tehdään 
sisäilmaselvitys tarvittaessa kevättalvella 2020. 
 

5. Muut mahdolliset asiat 

Laaditaan tiedote päättäjille, käyttäjille ja lasten vanhemmille Veli-Matti 
Hokkasen, BRADO Oy, toimesta. 

Leikkipuiston välineiden siirto niiltä osin kuin se on tarpeellista suoritetaan 
sulanmaan aikana vuonna 2019. 

 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous kutsutaan koolle sen jälkeen, kun korjaukset on 
suoritettu loppuun ja toiminta on saatu käyntiin. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55. 

 

 

24.05.2019 

Muistion vakuudeksi 

 

Jukka Hertteli, tekninen johtaja 


