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KOKOUSAIKA

16.12.2020 klo 14.00–14.33

KOKOUSPAIKKA

Microsoft Teams -verkkokokous

KUTSUTTUNA

Rahikainen Timo
Träff Pasi
Leander Irma
Väistö Katja
Vuotila Tiina
Pyhälammi Eeva

tekninen johtaja
kiinteistöpäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
hallintopäällikkö/työsuojelupäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
henkilöstöjaoston puheenjohtaja

POISSA

Bagge Riitta
Kollin Ossi
Syysmäki Heidi

terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
työterveyshoitaja / Pihlajalinna Loppi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että edellisen kokouksen 25.5.2020 muistio on julkaistu sovitusti
kunnan verkkosivuilla ja mennyt sähköpostijakelulla sisäilmatyöryhmän jäsenille.

3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle
Todettiin, että tekninen lautakunta merkitsi tiedokseen sisäilmatyöryhmän edellisen
kokouksen muistion kokouksessaan 26.11.2020. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa.

4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet
 Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet
o Koulukeskuksen tilat
 A-talon luokat A4 ja A11
Luokan A4 ilmamäärät on mitattu ja RakSystems Oy on tutkinut
ilmanlaatua. Mitään normaalista poikkeavaa ei ole havaittu.
Sisäilmatyöryhmässä todettiin, että luokkatiloissa tulee tuulettaa hyvin
aina kun se on mahdollista.

LOPEN KUNTA

MUISTIO

2 (3)

Sisäilmatyöryhmä
3/2020

Sisäilmatyöryhmä muistutti, että tehdyistä korjauksista ja toimenpiteistä olisi
hyvä saada aina ajallaan tieto myös kyseisissä tiloissa työskentelevälle
henkilöstölle esimerkiksi rehtorin kautta.

5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet
o Eedilän ikkunaremontti
Eedilän ikkunanvaihtourakka on käynnissä ja työ toteutetaan koronarajoitukset huomioiden. Parhaillaan tehdään viimeistelytöitä.

6. Valmistuneet korjauskohteet
o Päiväkoti Satakieli
Kesällä 2020 uusittiin pihan leikkivälineet sekä sisätiloissa paloilmoitin,
rakennusautomaatio ja ilmanvaihtokoneen puhaltimet sekä kaksi nukkumahuoneen ulko-ikkunaa tuuletusluukuin. Ikkunoissa on nyt ns. pluslasit, jotka
estävät auringonsäteilyä ja kuumuutta.
o A4- ja A6-luokat
Luokkatiloihin asennettiin kesän 2020 aikana uudet alakatot ja LEDvalaistus. Lisäksi A6-luokkaan asennettiin uudet iv-suutinkanavat,
jotka jakavat tuloilmaa uudella tavalla luokkatiloihin.
o Kotitalousluokkien kalusteparannukset (sis. vesijohdot yms.)
Kesän 2020 aikana uusittiin kaukolämmön alajakokeskus sekä
vesijohtorungot, tiskikaappi, tiskialtaan hanoja ja kodinkoneita.
Vanhat pesukoneet siirrettiin vanhuspalvelujen käyttöön
kasvomaskien pesua varten.
o B-talon kotitalous/luokkien IV-koneen tulo- ja poistoilmapuhaltimet uusittu
Kesän aikana B-talon käytävälle lisättiin suutinkanavia ilmastoinnin
parantamiseksi.

7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt
Kirkonkylässä sijaitsevassa Päiväkoti Satakielessä Hippiäisten ryhmätilassa
työskentelevä työntekijä on ilmoittanut oireilevansa sisäilman vuoksi ja on tästä
syystä käynyt myös työterveyshuollossa. Tilannetta seurataan ja työntekijä siirtyy
tarvittaessa työskentelemään rakennuksen toiseen päätyyn. Tekninen toimi
selvittää, onko tarpeen tehdä tarkempia sisäilmatutkimuksia.
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8. Muut asiat
Sisäilmatyöryhmä päätti, että kustakin erityisen seurannan kohteena olevasta
tilasta, niin koulujen luokkahuoneista kuin päiväkotien tiloista, tulee laatia
yhteenveto/selvitys, josta käy ilmi sisäilmatyöryhmässä käsiteltyjen asioiden
johdosta tehdyt toimenpiteet.
Sisäilmatyöryhmä totesi, että tiloja käyttävien tulee aina poikkeavaan
sisäilmahavaintoon tai muuhun tiloihin liittyvään puutteeseen liittyen kirjata
havaintonsa välittömästi sähköiseen Haahtela-ohjelmaan, jotta mahdollisiin
ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.

9. Seuraava kokous
Sisäilmatyöryhmän seuraava kokous pidetään 10.2.2021 klo 14.00.
Kokouksen sijainti ilmoitetaan kokouskutsussa/esityslistassa.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33.

Muistion vakuudeksi

Katja Väistö
hallintopäällikkö/työsuojelupäällikkö

