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Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Lpk Tunturi (Korvatunturintie 7), uudisrakennus, hankesuunnitelma

Päiväkoti on korvaava uudisrakennus, joka sijoittuu Mellunmäen alueelle, osoitteeseen
Korvatunturintie 7. Suunnitteilla oleva päiväkoti on kaksikerroksinen, suomenkielinen yksikkö,
jossa on yhteensä n. 150 lasta + n.30 hk sekä muuta henkilöstöä 3-5.

Tiloihin on tulossa iltakäyttöä.

Arkkitehtien esittelyn (2.9.2020) ja piirustusten (24.8.2020) perusteella toteamme, että
suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

Sisätilat:

1.krs

- alakerran henkilöstön WC:t ovat samassa päädyssä, joten voisiko toisen WC:n siirtää
rakennuksen toiseen päähän

- kohtaamon pako-ovi on suunniteltu suoraan ulos, toinen mahdollisuus olisi
salivarastoon päin

- kohtaamossa tulee olla desibeliovi ja –seinä ( tai ääntä eristävä lasi-ikkuna)

- liukuoven mekanismi sellainen, jotta sormien väliin jääminen estetään
- liukuovet ääntä eristäviksi
- ruokailutilan akustiikka mahdollisimman hyväksi
- siivous- ja vaatehuoltohuoneeseen suunnittelu toimivaksi. Tilaan vesipiste ja puhtaan

pyykin viikkauspöytä

- lasten WC:den ovien avautumissunta sellaiseksi, että ne ei osu pesualtaalla
työskentelevään

- jos WC-pesutilaan asennetaan hyllyjä, sijoittelu niin,  ettei henkilöstö lyö päätänsä
hyllyjen reunoihin

- huomioidaan keittiöstä ruokatilaan kuljettettavilla vaunulle sujuva reitti
      ( sosiaalitilojen ovet, henkilökunnan WC:n ovi, lapset eteisessä)

2. krs

- rauhallisen työskentelyn kannalta työtilan ja taukotilan erotus esim liukuovella tai
muulla toimivalla ratkaisulla

- hätäpoistumisteiden merkinnät
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Piha:

- valaistus koko pihalle, ei saa muodostua katvealueita
- kalliolle valaistus
- puuston sijoittelu mm. pelialueella
- selkänojallisia penkkejä tilanteisiin, joissa henkilöstö pitää lasta sylissä
- luiska varastoihin
- huomioitava eteläpäädyn talvikunnossapito
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