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Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto
Lpk Nuotti (Pieksupolku 5) uudisrakennus, hankesuunnitelma
Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapselle. Tiloihin tulee yksi
erityisryhmä.
Päiväkodissa on tilapaikkoja yhteensä noin 200 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilökuntaa
noin 40-45 riippuen lasten ikäjakaumasta. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha.
Tiloista osa varataan myös ulkopuoliseen käyttöön.
Arkkitehtien ja suunnittelijan esittelyn (2.12.2020) ja piirustusten (30.9.2020) perusteella
toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:
-

-

Henkilökunnan pukeutumistilassa tulisi olla istumapaikkoja, kaikille lukittavat kaapit,
kengille lattiapinnasta irti oleva teline sekä ulkovaatteille naulakkotilaa tai vastaavaa.
Henkilökunnan pukuhuoneen tiloihin suositellaan työn sujuvuuden varmistamiseksi
kahta erillistä wc-tilaa sen sijaan, että wc-tiloja olisi vain yksi ja siihen yhteen wc-tilaan
pääsisi kahden lukittavan oven kautta.
Kohtaamon ja työtilojen ovien ja seinien tulisi olla riittävällä äänieristyksellä varustettuja,
jottei puhe kuulu läpi.
Suositeltavaa olisi, että tulostinlaite sijoitettaisiin muualle kuin kohtaamoon ja
henkilökunnan työ-ja taukotiloihin, koska tulostettaesa ja kopioitaessa ilmaan vapautuu
otsonia, joka on haitallista ja samoin ilmaan vapautuu myös nanokokoisia
hiukkasia(Nykyarvion mukaan satunnaisesta tulostamisesta ei ole vaaraa terveydelle, mikäli tiloissa on
suositusten mukainen ilmanvaihto. Mikäli tulostinta tai kopiokonetta käytetään toistuvasti päivän aikana,
kannattaa se sijoittaa erilleen työpisteestä ja huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.Työterveyslaitos)

-

-

Valaistuksen tulisi olla säädettävä ja mielellään rakennukseen integroitu.
Akustiikka ja riittävä ilmanvaihto tulisi varmistaa kaikissa toiminta-ja työtiloissa,
erityisesti ruokailuun tarkoitetussa tilassa ja salissa.
Toimintatilojen ja työtilojen ilmamäärät ja henkilöiden lukumäärä per tila olisi
suositeltavaa olla henkilöstön tiedossa
Salin isot ulkoikkunat suositellaan varustettavan sälekaihtimilla tai vastaavilla liiallisen
lämpökuorman ja häikäisyn ehkäisemiseksi
Lattiamateriaalin valinnassa tulisi ottaa huomioon akustisten tekijöiden lisäksi myös
siivottavuus ja hygieenisyys.
Portaiden pintamateriaali tulisi olla pitävä ja kaidekorkeuden oikeanlainen, jotta kulku
portaikossa sujuisi turvallisesti
Henkilöstön ulkovaatteille ja kengille tulisi varata tila märkäeteisistä.
Henkilökunnan työtiloja tulisi olla riittävästi ottaen huomioon mm. päiväkodeissa
tapahtuvan henkilökunnan rakennemuutoksen, jolloin varhaiskasvatuksen opettajien
määrä kasvaa. Lisäksi RT ohjekortissa 103083 muistetaan, että satunnaisesti päiväkodin
tiloissa toimivien tukipalveluiden, kuten erilaiset terapeutit ja erityislastentarhanopettaja,
tilantarve ja varustelu tulee ottaa huomioon.
Ulkopuoliseen käyttöön varatut tilat tulisi varustaa riittävällä siivousvälineistöllä ja
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tilojen kaapit tulisi olla lukittavia.
Lasten wc-tiloissa paperipyyhetelineet ja kangaspyyheratkaisut suositellaan
sijoitettavaksi käsiepesualtaiden viereen työn sujuvoittamiseksi
Rakennuksen käyttöönotto-opastuksessa olisi suositeltavaa opastaa myös hissin
käyttöä
jatkossa kalustesuunnittelussa tulisi hyödyntää työfysioterapeutin asiantuntijuutta, jotta
työergonomia saadaan toimivaksi

Päiväkodin piha-alue:
-

Varaston suunnittelussa suositellaan otettavan huomioon työergonomia, jotta
vältyttäisiin haitallisilta liikkeiltä; mm. luiska tulisi olla sisäänkäynnin yhteydessä
Henkilöstölle suositellaan korkeita nojallisia penkkejä, jotta aikuinen voi tarvittaessa
istua lapsi sylissä
Varjonpaikkoja tulisi löytyä riittävästi
Ulkovalaistuksen tulisi olla riittävä, jotta katvealueita ei pääsisi syntymään
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