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PADASJOEN KUNTA

MUISTIO

SISÄILMATYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2019
Aika ja paikka

Tiistai 29.10.2019 klo 12.00 – 13.10, Kuntala

Läsnäolijat

Leppialho Juha
Rantala Kirsi
Rouhiainen Mika
Hietamaa Hanna-Mari
Elo Ursula
Pasanen Lauri
Miettinen Kari
Reinikka-Järvinen Tiina
Perälä Minna
Räsänen Antti
Virtanen Janne
Auvinen Timo-Petteri
Mustisto Pia

puheenjohtaja
työsuojeluvaltuutettu
terveydensuojelupäällikkö, Phhyky
työterveyshoitaja, Wellamo
työterveyslääkäri, Wellamo
rakennustarkastaja, teknisen johtajan sijainen
yhteinäiskoulun rehtori
vararehtori
työsuojeluvaltuutettu
kunnanhallituksen puheenjohtaja
käyttömestari
työsuojeluvaltuutettu
sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Leppialho avasi kokouksen ja totesi kokouksen koollekutsutuksi
sähköpostitse ja todettiin läsnäolijat.

2. Työterveyden asiat
Kullasvuoren koulun kiinteistössä ollut oireilua kahdella, muista kiinteistöistä ei ole
tullut yhteydenottoja.
3. Monitoimitalon asiat
Ilmanvaihto remontti tehty ja kesän aikana myös kattoa korjailtu vesivuotojen takia.
Mittaukset ja tasapainotus vielä tekemättä Kirjaston osalta.
Uimahallilla aulassa ja valvomossa lämpötila tuntuu olevan liian lämmin esim. kassatyöskentelyyn.

4. Päiväkoti
Henkilökunta ollut remonttiin tyytyväinen. Viemärin tuuletus korjattu pois välikatolta.
Tarkastetaan vielä epäiltyä lämpövuotoa katolla. Myös ilmankosteutta haluttaisiin mitattavaksi.
5. Kuntala
Ilmanvaihtoa säädetään tällä viikolla mittauksien mukaisesti. Neukkariin tehdään
remonttia ja poistetaan vanhat lattia- ja seinämateriaalit. Toimistohuoneisiin vaihdetaan
sisäkattomateriaalia.
Teknisen johtajan huone on remontoitu ja materiaalit uusittu. Tilaa vaivannut tunkkainen
haju on poistunut täysin.

6. Kullasvuoren koulun asiat
Tehty luokkahuonemuutoksia henkilökunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja
kokeiltu ilmanpuhdistimia ja ionisointilaitteita. Ulkoseinien tilanne tutkittava
ilmavuotomahdollisuuden selvittämiseksi. Tekninen toimi ottaa yhteyttä Hannu Kärki
Polycon. konsultointia ja mahdollisia mittauksia varten.
Selvitetään onko olisiko kaasumaisista aineista kysymys näiden muutaman luokkahuoneen osalta, koska ilmanpuhdistimista ei ole ollut havaittavaa hyötyä.
Lainsäädäntö edellyttää ilmanvaihtoon tietyt poistomäärät ym, joten yhden luokan rajaaminen koulun ilmanvaihdosta ei ole järkevää.
.
7. Pappilanmäenkoulun asiat
Ei ole ollut oireilua.
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8. Pappilanmäen koulun terveydellisten olojen tarkastuspöytäkirja
Tarkastuskertomuksen mukaan koulun tilat ovat erinomaisessa kunnossa.

9. Museoesineiden siirto Opistotalolla
Opistotalosta otetaan pakkaskaudella näytteet, tarkoituksena saada purettua osittainen
käyttökielto.
Museoesineitä ei siirretä Opistotalolle vaan tarvittaessa niille vuokrataan erilliset säilytyskontit tai vastaavat tai järjestetään jokin muu väliaikainen säilytystila

10. Työsuojelun kuulumiset
Keväällä vielä oli työsuojeluilmoituksia sisäilman osalta nyt syksyllä tullut vain yksi.
11. Muut asiat
Tutkitaan ensin mitä tarvitsee mitata, jatketaanko ilmanpuhdistimien vuokraa. Päiväkodille
toivotaan kuitumittausta lähinnä keskitilaan. Myös Kullasvuoren koulusta voisi ottaa kuitunäytteitä samalla kun mahdolliset mikrobinäytteet seinistä.

12. Seuraava kokous
Kutsutaan koolle kun saadaan tuloksia mittauksista.

Muistion vakuudeksi

Juha Leppialho
puheenjohtaja

Pia Mustisto
sihteeri

