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KOKOUSAIKA 30.11.2022 klo 14.07–14.43 
 
KOKOUSPAIKKA Länsi-Lopen koulu 
 
KUTSUTTUNA  
 Leander Irma  työsuojeluvaltuutettu 
 Träff Pasi kiinteistöpäällikkö 
 Ylitalo Matleena henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö 
 Vuotila Tiina  työsuojeluvaltuutettu 
 Mikkola Antti teknisen lautakunnan puheenjohtaja 
 Pyhälammi Eeva henkilöstöjaoston puheenjohtaja 
 
POISSA Jokela Tapio tekninen johtaja 
 Luukkonen Tiia  työterveyshoitaja / Mehiläinen 
 Bagge Riitta  terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky 
 Paakkunainen Keijo  terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky 
 
 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Avattiin kokous klo 14.07. 
 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 

Hyväksyttiin. 
 
 

3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle 
 

Ei kannanottoja. 
 
 

4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet 
 

 Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet 

o Länsi-Lopen koulu, tarkastuskertomuksessa olevat toimenpiteet. 
Sovittiin, että Pasi Träff on yhteydessä terveystarkastajaan. 

o Lukion luokkatila B158 on seurannassa. Kokouksessa 31.8.2022 on todettu, 
että käyttäjiltä ei ole tullut uusia havaintoja. Kokonaisilmamäärää on luokka-
tilassa nostettu. Marraskuuhun mennessä ei ole tullut uusia havaintoja ja 
asia on loppuunkäsitelty. 
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5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet  

 

 Hoivakoti Eedilän ikkunoiden vaihtaminen. Vuonna 2020 on vaihdettu 
osa ikkunoista ja loput vaihdetaan joulukuussa 2022. 
 

 Yhteiskoulun A-talon (soveltavan luokan) ikkunoiden ja alakaappien 
vaihtamisen tilanne sekä huonetilojen numerointi. Poistumiskylttien 
asentaminen. Ikkunat on uusittu kesällä 2022. Todettiin, että luokkatilojen 
uudelleen numerointi tehdään yhtenäiseksi paloilmoitinkaavion kanssa 
elokuuhun 2023 mennessä. 
 

 Kunnantalon eteläpäädyn sisäilman laadun tarkistaminen. Keittiö ja kahviotila 
korjataan. Raksystems on tehnyt 21.11.2022 kartoituksen. 
 
 

6. Valmistuneet korjauskohteet 
 

 Kentänkulman länsipääty on valmistunut nuorisotoimen käyttöön. 
Perusteellinen sisäkorjaus on tehty. 

 Hoivakoti Eedilän ilmanjäähdytyskoneiden asentaminen on valmistunut. 

 Hoivakoti Eedilän alakerran kotihoidon kolme toimistohuonetta on valmistunut. 

 Hoivakoti Eedilän apuvälinevaraston viereisen komeron seinät on purettu ja 
tarkistus on tehty. 

 Päiväkoti Sirkuksen valaisimia on päivitetty sekä akustiikkalevyjä asennettu. 
Lisäksi sisäpihaa on kunnostettu.  
 
 

7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt 
 

 Kotihoidon vanhassa toimiston wc-tilassa on voimakas haju. Ilmoitus tehty 
31.10.2022. Todettiin, että käydään tarkastamassa tila.  
 
 

8. Muut asiat 
 
Ei muita asioita.  

 
 

9. Seuraava kokous 
 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 8.2.2023 klo 14.15, nuorisotoimen tilassa, 
Jokiniementie 10. 
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10. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous klo 14.43. 
 
 
 

Muistion laatinut 
 
 
Matleena Ylitalo  

henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö 


