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KOKOUSAIKA

25.5.2020 klo 13.00–13.43

KOKOUSPAIKKA

Microsoft Teams -verkkokokous

LÄSNÄ

Rahikainen Timo
Träff Pasi
Leander Irma
Saxberg Sini
Vuotila Tiina
Pyhälammi Eeva
Kollin Ossi
Bagge Riitta

tekninen johtaja
kiinteistöpäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
tarkastusinsinööri/työsuojelupäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
henkilöstöjaoston puheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky

POISSA

Syysmäki Heidi

työterveyshoitaja / Pihlajalinna Loppi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että edellisen kokouksen 10.2.2020 muistio on julkaistu sovitusti
kunnan verkkosivuilla ja mennyt sähköpostijakelulla sisäilmatyöryhmän jäsenille.

3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle
Todettiin, että tekninen lautakunta käsitteli sisäilmatyöryhmän edellisen kokouksen
muistion kokouksessaan. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa.

4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet
• Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet
o Päiväkoti Satakieli
Remontti toteutetaan heinäkuun 2020 aikana sisältäen pihan leikkivälineiden uusimisen sekä sisätiloissa paloilmoittimen, rakennusautomaation ja ilmanvaihtokoneen puhaltimien uusimisen.
Lisäksi uusitaan nukkumahuoneen ulko-ikkunoita 2 kpl tuuletusluukuin.
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o Koulukeskuksen tilat
 A-talon psykologin työtilan ja sosiaaliohjaajan työtilan ilmanpuhdistimien
tilanne
Psykologin työtila on tällä hetkellä tyhjillään, joten siellä oleva ilmanpuhdistin on mahdollista siirtää toiseen tilaan.

 Koulukeskuksen A-talon käyttäjäkysely
Tarkastusinsinööri/työsuojelupäällikkö toimittaa käyttäjäkyselyn tulokset
edelleen.

o Kehitysvammaisten asumisyksikkö Pajukodin tarkastuskertomuksessa
ilmenneet sisäilmaan liittyvät asiat
Ilmamäärät on mitattu kiinteistön omistajan toimesta ja pöytäkirjat
on toimitettu terveystarkastaja Riitta Baggelle.
Saunan pukuhuoneen lattiamaton remontti on valmis.
Ulkokatoksen orsille on asennettu lintujen pesintää vaikeuttavia esteitä.

5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet
o A4- ja A6-luokat
Kesä–heinäkuun 2020 aikana luokkiin A4 ja A6 asennetaan uudet
alakatot ja LED-valaistus sekä tilaan A6 uudet IV-suutinkanavat.
o Kotitalousluokkien kalusteparannukset (sis. vesijohdot, yms.)
Kesä–heinäkuun 2020 aikana uusitaan osa kalusteista
(mm. tiskikaappi, tiskialtaan hanoja ja kodinkoneita).
Lisäksi uusitaan kaukolämmön alajakokeskus sekä vesijohtorungot.
o B-talon kotitalous/luokkien IV-puhaltimien uusiminen
Kesä–heinäkuun 2020 aikana uusitaan olemassa olevaan IV-koneeseen
uudet tulo- ja poistoilmapuhaltimet.
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o Eedilän ikkunaremontti
Kesän 2020 aikana kilpailutetaan Eedilän ikkunanvaihtourakka ja
remontin toteutus on tarkoitus tehdä syksyn 2020 aikana koronarajoitukset huomioiden.
6. Valmistuneet korjauskohteet
o Elmolan VSS:n pukutilojen remontti
Remontti valmistuu kesäkuun 2020 alkupuolella.
7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt
Tarkastusinsinöörin/työsuojelupäällikön tietoon ei ole tullut uusia sisäilmailmoituksia ja -epäilyjä.
Palvelukeskus Eedilästä on siirtynyt yksi henkilö Hoivakoti Salmelaan
mahdollisesti sisäilmaan liittyvän oireilun vuoksi.
Kiinteistönhoitajat tarkistavat saadun palautteen johdosta A-koulun kirjavaraston (A5) tilan ja rakenteet.

8. Muut asiat
Ei muita asioita.

9. Seuraava kokous
Sisäilmatyöryhmän seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi maanantaina
28.9.2020 klo 12.00. Kokouksen sijainti ilmoitetaan esityslistassa.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.43.

Muistion vakuudeksi

Pasi Träff
kiinteistöpäällikkö
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