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KOKOUSAIKA

1.9.2021 klo 14.20–14.48

KOKOUSPAIKKA

Microsoft Teams -verkkokokous

KUTSUTTUNA

Jokela Tapio
Leander Irma
Syysmäki Heidi
Väistö Katja
Vuotila Tiina
Mikkola Antti
(Pyhälammi Eeva
Bagge Riitta
Paakkunainen Keijo

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

KÄSITELLYT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20.
2. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että edellisen kokouksen 18.5.2021 muistio on julkaistu sovitusti kunnan
verkkosivuilla ja toimitettu sähköpostijakeluna sisäilmatyöryhmän jäsenille.
3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle
Todettiin, että sisäilmatyöryhmän kokouksen 18.5.2021 muistio käsitellään
teknisen lautakunnan kokouksessa 16.9.2021.
4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet
 Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet
o Todettiin, että Päiväkoti Satakielen Hippiäisten ryhmätiloista ei ole tullut
uusia sisäilmaan liittyviä havaintoja kevätkaudella 2021 toteutettujen
kosteusmittausten ja sisäilmatutkimusten sekä niiden perusteella tehtyjen
korjaustoimenpiteiden jälkeen.
5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet
o Uusia sisäilmaan liittyviä turvallisuuspoikkeamia ei ole saapunut
käsiteltäväksi, eikä teknisen johtajan tietoon ole tullut sisäilmaan liittyviä
selvitys- tai korjaustarpeita.
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6. Valmistuneet korjauskohteet
o Todettiin, että liikuntasali Elmolan pukuhuoneet on remontoitu kesän aikana.
Tiloissa ei ole kuitenkaan havaittu mitään sisäilmaan liittyviä ongelmia, vaan
kyse oli normaalista iän mukanaan tuomasta saneeraustarpeesta.
o Kesäkauden 2021 aikana on toteutettu seuraavat remontti- ja korjaustoimenpiteet, joilla on myös sisäilman laatua ja työviihtyisyyttä parantavaa
vaikutusta:
– Päiväkoti Pellavan ilmastointikanavien puhdistukset
– Päiväkoti Sirkuksen ilmastointikanavien puhdistukset
– Molempien edellä mainittujen päiväkotien ilmavirtaukset tasapainomitattiin tehtyjen puhdistusten jälkeen.
– Joentaan koulussa tehtiin pintaremonttia liikuntatilaan ja parannettiin
yläpohjan painovoimaista ilmanvaihtoa siihen tehdyillä venttiileillä.
– Länsi-Lopen koulun ullakolle lisätään eristysvillaa (syksyllä).
7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt
Kuten jo aiemmin kohdassa 5 todettiin, uusia sisäilmaan liittyviä turvallisuuspoikkeamia ei ole saapunut käsiteltäväksi.

8. Muut asiat
Käytiin keskustelua kunnantalon S-marketin puoleisessa päädyssä olevien
tilojen käytöstä. Tilat ovat vuosia sitten olleet mm. kunnaneläinlääkärin käytössä.
Tilat ovat tällä hetkellä osittain varastokäytössä. Sovittiin, että tilojen sisäilman
tilanne selvitetään, kuten oli jo todettu aiemmin kuluvalla viikolla pidetyssä
Lopen kunnan valtuustoseminaarissa.
Kesällä vallinneen poikkeuksellisen pitkän hellejakson aikana Hoivakoti Eedilässä
rakennuksen molemmissa siivissä sisäilman lämpötila nousi 26–27 asteeseen.
Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö kävivät paikan päällä tutkimassa tilannetta ja
pohtimassa ratkaisua lämpötilan alentamiseksi. Lämpötilaa ei saatu laskemaan
säätämällä uusittu ilmastointi täysteholle, vaan asiaan yritetään löytää toimiva ja
tehokas ratkaisu yleisten tilojen viilennykseen esimerkiksi siipirakennuksiin
sijoitettavien ilmalämpöpumppujen avulla.

9. Seuraava kokous
Sisäilmatyöryhmän seuraava kokous on keskiviikkona 3.11.2021 klo 15.15.
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10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.48.

Muistion vakuudeksi

Katja Väistö
henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö
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