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KOKOUSAIKA

29.4.2021 klo 14.00–14.19

KOKOUSPAIKKA

Microsoft Teams -verkkokokous

KUTSUTTUNA

Träff Pasi
Leander Irma
Syysmäki Heidi
Väistö Katja
Vuotila Tiina
Pyhälammi Eeva
Kollin Ossi
Paakkunainen Keijo

vs. tekninen johtaja
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshoitaja / Pihlajalinna Loppi
henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
henkilöstöjaoston puheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky

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

2. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että edellisen kokouksen 10.2.2021 muistio on julkaistu sovitusti kunnan
verkkosivuilla ja toimitettu sähköpostijakeluna sisäilmatyöryhmän jäsenille.

3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle
Todettiin, että sisäilmatyöryhmän kokousten 10.2.2021 ja 29.4.2021 muistiot
käsitellään teknisen lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet
 Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet
o Päiväkoti Satakielen Hippiäisten ryhmätila
Hippiäisten ryhmätilassa on tehty sisäilmaan liittyviä mittauksia ja
tutkimuksia kahtena eri ajanjaksona, ensimmäiset tutkimukset 23.2.–
9.3.2021 ja lisätutkimuksia 16.–19.4.2021. Tutkimukset tehneen yrityksen,
Raksystems Oy:n asiantuntija Teemu Väänänen kutsutaan esittelemään
mittausten ja tutkimusten tulokset sisäilmatyöryhmän seuraavaan
kokoukseen.
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5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet
o Liikuntasali Elmolan pukutilat
Liikuntasali Elmolan yksi pukuhuone ja ns. inva-tilat on saatu kunnostettua.
Loput pukutilat remontoidaan sen jälkeen, kun Elmola palautuu Riihimäen
seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä takaisin kunnan oman käyttöön
joukkorokotusten jälkeen.
o Kesäkauden 2021 aikana toteutettavat korjaukset
Pasi Träff esitteli suunnitelman kesäkauden 2021 aikana toteutettavista
kunnan kiinteistöihin kohdistuvista korjaustöistä ja toimenpiteistä. Listaus
remontti- ja korjauskohteista on tämän muistion lopussa ja lisäksi sovittiin,
että listaus käsitellään seuraavassa kunnan johtoryhmän kokouksessa.
6. Valmistuneet korjauskohteet
Elmolan yksi pukuhuone ja ns. inva-tilat on nyt saatu kunnostettua.

7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt
Osassa kunnantalon käytävien kattolevyistä on havaittu tummentumia/värihaittoja,
jotka ovat syntyneet ulko-ovien korvausilmaventtiilien kautta sisään kulkevasta
korvausilmasta. Pasi Träff totesi, että tummentuneet kattolevyt tullaan vaihtamaan.

8. Muut asiat
Sisäilmatyöryhmässä nousi esille huoli koulukeskuksen ja Eedilän välisen
pysäköintialueen ja sen tämänhetkisen liikenteen sekä mahdollisen uuden
liikuntahallin rakentamisen aikaisen työmaaliikenteen turvallisuudesta.
Tekniseltä toimelta edellytettiin suunnitelmaa turvallisuuden parantamiseksi,
vaikka uutta liikuntahallia ei rakennettaisikaan.

9. Seuraava kokous
Sisäilmatyöryhmä kokoontuu 18.5.2021 klo 14.15 alkaen ylimääräiseen Teamskokoukseen käsittelemään Päiväkoti Satakielen Hippiäisten ryhmätilan tutkimus- ja
mittaustuloksia Raksystems Oy:n asiantuntijan esittelemänä.
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10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.19.

Muistion vakuudeksi

Katja Väistö
henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö
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