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KOKOUSAIKA

30.1.2019 klo 8.36–9.25

KOKOUSPAIKKA

Lopen kunnantalo, kokoushuone II

LÄSNÄ

Rahikainen Timo (pj.)
Bagge Riitta
Leander Irma
Myllymaa Kirsi
Seppälä Tiina
Vuotila Tiina
Väistö Katja (sihteeri)

tekninen johtaja
terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshoitaja / Pihlajalinna Loppi
henkilöstöjaoston puheenjohtaja
työsuojeluvaltuutettu
hallintopäällikkö/työsuojelupäällikkö

KUTSUTTUNA

Träff Pasi

kiinteistöpäällikkö

POISSA

Kollin Ossi

teknisen lautakunnan puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.36.

2. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle
Puheenjohtaja Timo Rahikainen totesi, että teknisen toimen vuoden 2019
käyttösuunnitelma, joka sisältää tänä vuonna toteutettavat remonttikohteet,
vahvistetaan teknisessä lautakunnassa 28.2.2019.

3. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet
•

Tutkittavat / selvityksen alla olevat kohteet
o

Palvelukeskus Eedilä (sisäkattolevyt, valaistus ja vesiputket)
Eedilän alakattojen ja valaistuksen uusiminen siirtyi vuodelta 2018
vuodelle 2019. Urakoitsija alakattojen asennustyötä varten on
kilpailutettu ja valaistus käytäville sekä asukashuoneisiin on hankittu.
Työt käynnistetään lähiviikkojen aikana.

o

Kormun koulun vesiputket
Kormun koulun vesiputkien uusiminen toteutetaan kesä-heinäkuun
2019 aikana koulun ollessa suljettuna kesäaikaan.
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o

Kunnantalon sivistystoimialan käytävän huoneiden sisäilma
Kiinteistöpäällikkö Pasi Träff kertoi, että kunnantalon ilmanvaihtoa on
tehostettu ja että sisäilman laatu on käyttäjien mukaan parantunut.
Todettiin, että tilannetta seurataan edelleen.

o

Päiväkoti Satakieli (sisäilman tunkkaisuus ja lämpötilavaihtelut)
Päiväkoti Satakielen nukkumahuoneisiin on asennettu vastikään
(tammikuun 2019 aikana) Mobairin lämmittävät tuloilmaventtiilit.
Tilannetta seurataan edelleen ja asiaan palataan sisäilmatyöryhmän
seuraavassa kokouksessa.

o

Koulukeskuksen B-talo, kotitalousluokat
Suunnitelmat kotitalousluokkien ilmanvaihdon sekä luokissa olevien
koneiden ja laitteiden uusimiseksi ovat valmiit. Remontti toteutetaan
taloussuunnitelman mukaisesti vuonna 2020. Teknisen toimen
vuoden 2019 talousarvioon on varattu pieni määräraha siltä varalta,
että joitain koneita tai laitteita olisi tarvetta uusia jo kuluvan vuoden
aikana.

Koulukeskuksen tilat, joissa toteutettiin VOC-mittaus 18.1.2019
o A-talon 2. kerroksen luokkatila A13 (vertailu luokkiin A12 ja A10)
o A-talon 1. kerroksen huone 116 (psykologin työhuone) ja
luokkatila 115 (soveltava luokka)
o B-talon 1. kerroksen huone 116 (sosiaaliohjaajan työtila)
o Kirkonkylän koulun luokka OT117
Koulussa terveystarkastajan tekemän erilliskäynnin yhteydessä
on todettu, että luokan A4 lämpötila tulee saada pysyvästi alle
21 asteen. Tämän jälkeen tekninen toimi on uusinut luokkatilan
termostaatit ja lämpötilaa on alennettu. Tilannetta seurataan
edelleen.
Päätettiin, että VOC-mittaustulokset toimitetaan niiden valmistuttua
ensin terveystarkastaja Riitta Baggelle. Riitta Bagge kommentoi
tuloksia ja jakaa tulokset kommenttien kera sähköpostitse edelleen
sisäilmatyöryhmän jäsenille.
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•

Menossa olevat korjauskohteet
o

•

Hoivakoti Salmelan pesuhuonetiloja uusitaan parhaillaan, jotta
pesuhuoneissa voidaan työskennellä turvallisesti myös huonokuntoisempien asukkaiden kanssa. Kohteessa ei ole havaittu
sisäilmaongelmia.

Valmistuneet korjauskohteet
o

Kuntala avasi ovensa 29.1.2019 pitkän sulkukauden jälkeen.
Kuntalassa tehtiin marras–tammikuussa mittava ilmastointiremontti,
jossa ilmastointi muutettiin koneelliseksi. Lisäksi sisätiloihin tehtiin
pientä kohennusta. Jälkiseurantaa remontin vaikutuksista tehdään
kevään 2019 aikana.

4. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt
o

Päiväkoti Satakielen Sirkkusten tiloissa on tammikuun 2019
puolivälissä aistittu maakellaria muistuttavaa hajua. Tekninen toimi
on käynyt tarkistamassa tilanteen. Pakkasjakso on saattanut
sekoittaa ilmastointia siten, että pakkanen on voinut puolittaa
ilmastointikoneen tehon. Tilanne on ilmeisimmin palautunut nyt
normaaliksi.

o

Kirjaston sisäilmassa on vuoden 2018 puolella tehdyn turvallisuuspoikkeaman mukaan havaittu jo pidemmän aikaa tunkkaisuutta ja
ilmanlaatu on koettu kosteaksi. Kirjaston ilmanvaihtokoneen uusiminen on sisällytetty talousarvioon 2019. Ilmastointi tulee sisältämään myös jäähdytyksen. Työ toteutetaan maalis–huhtikuussa 2019.

o

Päiväkoti Sirkuksen vanhassa osassa, joka ei ole päivittäisessä
hoivakäytössä, kaksi työntekijää oireilee sisäilmasta. Todettiin, että
oireilevien henkilöiden tulee sovitusti välttää kyseisissä tiloissa
työskentelyä ja oleskelua. Päiväkoti Sirkukseen ollaan tekemässä
terveystarkastajan johdolla terveydellisten olojen tarkastus 13.2.2019
klo 9.30 alkaen, jolloin asiaa tutkitaan tarkemmin.

Todettiin, että kun poissa käytöstä ollutta tilaa otetaan uudelleen
käyttöön, tulee tekniseltä toimelta varmistaa tilojen käytön
soveltuminen päivittäiskäyttöön.
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5. Muut asiat
Todettiin, että A-talon VOC-mittausten tulosten valmistuttua toteutetaan aiemmin
sovittu lopputarkastus-/oirekysely henkilöstölle yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa. Todettiin myös, että mahdollisesti oireilevien henkilöiden tulee olla
yhteydessä työterveyshuoltoon.
Sovittiin, että kiinteistöpäällikkö Pasi Träff toimittaa yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa aiemmin A-talon henkilöstölle toteutetun kyselyn tulokset työterveyshoitaja
Kirsi Myllymaalle.
Keskusteltiin terveydellisten olojen tarkastusten toteuttamisista käytännössä.

6. Seuraava kokous
Sisäilmatyöryhmän seuraava kokous pidetään 7.3.2019 klo 13.00.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.

Muistion vakuudeksi

Katja Väistö
hallintopäällikkö/työsuojelupäällikkö

