
Vanhempien kommentteja Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 

sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkistus- kokoukseen 5.2.2019 

 

Mitä mieltä olette esikoulun sisätiloista? 

Tilat ovat toimivat, mutta suureen lapsimäärään nähden hieman ahtaat.  

Tiloissa on todettu haitallisia mikrobeja ja eteisen tiloissa nukkuva sädesieni (Baumedin tutkimus syksyllä 
2018). Tämä pitää ehdottomasti tutkia tarkemmin, avata rakenteet ja poistaa ongelma lasten ja 
henkilökunnan terveyden säilyttämisen/palauttamisen nimissä.  

 Tilat ovat väljät ja lapset tuntuu viihtyvän. Tilat on selkeät ja leikille löytyy hyvin tilaa. 

Punainen talo pitäisi laittaa käyttökieltoon (vrt Mustio vastaava rakennus) ja Klockarsin talo tutkia 

perusteellisesti 

- Toivoisin, että esikoulun tilat tutkittaisiin pian huonon sisäilman ja lasten oireilun vuoksi. Ilma on 
tunkkainen, ääni häviää ja  kurkkua kuivaa/kutisee tiloissa.  
 

 

Mitä mieltä ulkotiloista/pihasta: 

Piha-alueet tarvitsisi uusia virikkeitä ja telineitä. Monet näyttävät huonokuntoisilta ja virikkeitä etenkin 

keltaisen talon  pihalla on todella vähän. Punaisen talon pihalla kivaa on kallio ja pieni "metsikkö", mutta 

telineitä voisi olla enemmän. Myöskin jokin erillinen "urheilukenttä" -tyyppinen olisi piristävä ja antaisi 

enemmän mahdollisuuksia erilaiseen leikkimiseen ja liikunnan harjoittamiseen päiväkodilla. 

- Piha on lasten mielestä kivan vaihteleva. Toki voisi olla enemmän kiipeilyyn tarkoitettuja telineitä. (Vrt. 
Katarina skolanin piha.) 

Pihat ovat kunnossa, kunhan pysyy riittävän kaukana punaisen talon homeisista laudoituksista. Pintavedet 
eivät edelleenkään ohjaudu pois sokkelin vierestä punaisessa talossa. 

Piha on sopivan kokoinen ja siinä on luonnonmukaisia muotoja.  
- Sisäilman vuoksi lasten turvallisuus vaarantuu päivittäin. 
 

 

Mielipiteenne turvallisuudesta esikoulussa? 

Käsitykseni mukaan esikoulussa on riittävän turvallista, mutta melutaso nousee liian korkeaksi jos koko 
ryhmä on sisätiloissa läsnä samanaikaisesti.  

Niin kauan kuin sisäilma-asia on selvittämättä en voi mitenkään sanoa esikoulua tai muutakaan tilaa 

kummassakaan rakennuksessa turvalliseksi. Lasten ja hoitajien terveys pitäisi olla aina prioriteetti 1 ja nyt 

se ei toteudu mitenkään. 

 Terveys vaarantuu varmasti lapsilla punaisessa talossa vaikkei kaikki lapset oireita saakaan. Myöskään 
keltainen talo ei ole kunnossa.  



 
Jotain muuta esikouluun/päiväkotiin liittyvää, jota haluatte tuoda esille talontarkastuskokoukseen? 

Vanhempien huoli sisäilman laadusta tulee ottaa vakavasti eikä asiaa voi enää lykätä eteenpäin. 

Sisäilma-asia pitää nyt hoitaa kuntoon muutoinkin kuin paineilmaa tasaamalla. Se ei poista itse ongelmaa eli 

mahdollista mikrobikasvustoa päiväkodin rakenteissa. Kaikki lukuisat oireilut eivät johdu yläpölyistä ja 

paineilmasta. 

Lähiesikoulupäätös on järjetön Kiilan punaisen talon kunto huomioiden. Punaiseen taloon tyttäremme ei 
esikouluun mene.  

 
 
 
 

  

  

 


