Sivu 1 / 3
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Fyysisen työympäristön työryhmän kokous
Aika

Keskiviikko 12.5.2021 klo 12-13.30

Paikka Teams-kokous
Läsnä

Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta, pj
Hetemaa Sakari, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta
Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Anne Kivilompolo, Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy
Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta , siht.

Poissa Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, pj, Mäntsälän kunta
Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu,Mäntsälän kunta
Kirsi Latva, siivoustyönjohtaja, Mäntsälän kunta
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta

Käsiteltävät asiat
1.

Edellisen kokouksen muistiot (7.4.2021) Sharessa, sisäilmatyöryhmän kansiossa
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttin.

2.

Hyökännummen pk
Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus pidetty 12.2.2021,
josta tarkastuskertomus tehty 8.4.2021, liitteenä.
Terveysvalvonta: Jonkin verran koettu viemärinhajua, erityisesti vanhan puolen
kuraeteisissä eikä syy ole vielä selvinnyt. Perinteiset keinot eivät ole auttaneet.
Työpäällikkö korosti, että vettä tulee olla riittävästi ko. tilojen hajulukoissa,
kuivuessaan hajulukko laskee viemäristä tiloihin hajua.
Pihavalaistusta ei koeta riittäväksi turvallisuuden näkökulmasta. Talon pääty valo
valaisee riittävästi talon päädyn. Tutkitaan muilta osin valaistuksen parantamisen
mahdollisuutta. Ensi vuonna on tarkoitus kiinteistöjen pihavalaistusta parantaa LED
valojen ansiosta, tämä kohde voitaisiin ottaa siinä tarkasteluun.
Selvitetään myös yläkerran henkilöstön toimistotilojen ilmanvaihtoa.
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3.

Sälinkään koulu
Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus pidetty 10.3.2021,
josta tarkastuskertomus tehty 12.4.2021, liitteenä.
Terveysvalvonta: Joissakin tloissa lmanvaihdossa koettin jonkin verran puutteita,
erityisesti tilaan tultaessa. Jossakin tilassa viemärinhajua, jonka syytä ei vielä ole
selvitetty, mahdollisesti kuivunut hajulukko?
Urheiluvälinevarasto on kylmä eikä urheiluvälineet kuivu, mm. pesäpalloräpylöissä
havaittu mikrobikasvustoa. Selvitetään varaston lämmitysvaihtoehtoja.
Mopeille oli kuivaustilaa siivouskomerosssa. Uusiin tiloihin suostuksena on
koneellinen kuivaus. Selvitetään tähän vaihtoehtoja.
Toimitilapalvelut siirtävät naulakoita ja hyllyköitä pois käytäviltä käyttäjän toiveiden
mukaisesti, siten että kulkureitit ja hätäpoistumisreitit ovat auki.
Tulossa yhteispalaveri NCC:n kanssa vielä toukokuussa. Kunnalla korjausvaateista
on pitkä lista. Eritysesti huomio ilmanvaihtoon ja lämmönsäätöön. Kiinteistön hoito
kerännyt materiaalia ja myös rehtorilta saatu lista selvitettävistä asioista.

4.

Myllymäen koulu
Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus pidetty 24.3.2021,
josta tarkastuskertomus tehty 7.5.2021 sekä merkkiainekokeiden raportit:
- (1. kerros) Tilat 139, 140 ja 141, raportti 2 sekä REV A, raportti 3 liitteenä.
Terveystarkastaja:
Korjaussunnitelmat vaikuttivat hyviltä ja niiden toteutuessa terveysvalvonta ei
edellytä muita toimenpiteitä.
Merkkiainekokeiden tulokset korjautoimenpiteiden jälkeen toimitetaan
terveystarkastajalle. Kesän aikana tarkoitus tehdä korjauksia mahdollisimman
paljon luokkatiloissa. Entisen talonmiehen asunnon, nykyisen käsityötilan
korjaukset valmistuvat toukokuun aikana. Tarkistetaan vielä tilan ilmanvaihdon
määrä.
Uuden osan aulassa eriytetty tila, jota ilmeisesti käytetään opetustilana.
Sovittiin, että tarkistatetaan rehtorilta tilan käyttö ja infotaan, että tilaa saa käyttää
vain lyhyitä aikoja kerralla.Tila ei sovi vakituiseen opetuskäyttöön ilmanvaihdon
puutteellisuuden vuoksi.

5.

Arolan koulu
Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus pidetty 29.4.2021,
josta tarkastuskertomus tehty 29.4.2021, liitteenä.

Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

puh. (019) 264 5000
fax (019) 264 5212

www.mantsala.fi

Sivu 3 / 3

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat
Seurantarkastus tehtiin aiemmin mitattujen korkeampien hiilidioksidipitoisuuksien
vuoksi. Ikkunatuuletuksilla tilannetta voi parantaa.

Muut asiat
6.

Kirjaston työpaikkaselvitysten koontia vuosilta 2005 – 2018 liitteenä.
Keitiön lattia tarkistettu, rako maapohjaan korjattu (pohja kuiva) pinta hiottu, laitettu
vinyylilattia ja reunat tiivistetty.
Alatyötilan kattoon tehty korjauksia ja tilaan tulossa ilmamäärien mittauksia.
Henkilöstölle kerrottu löydöistä ja korjaksista. Ikkunamekanismien osalta tulossa
myös korjauksia. Lämpölasit itsessään ehjiä, mutta vetoisuutta / ilmaa on voinut
tulla juuri ikkunoiden sulkumekanismikohdista.
Kirjastonjohtaja oli tehnyt hyvän koonnin tlojen epäkohdista ja korjaksista.
Tällainen voisi olla hyvä tehdä kaikista kohteista.
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys suunnitellaan syyskuulle 2021 kohteeseen.
Koronaan littyvät suojaukset kuten pleksit jäävät todennäkäisesti paikoilleen
rajoitusten päätyttyäkin. (infektiot/turvallisuus). Työsuojelupäällikkö vie asian
johtoryhmään osana koronakatsauksia.
Hepolan perusparannuksen osalta suunnittelu käynnistynyt. Myös muut aiemmin
suunnitelut korjaukset käynnissä. Kohteeseen suunnitellaan lisättävän myös
kokoaikainen sisäilmaseuranta ja tehdään Wok-mittauksia. Tilanteesta tiedotetaan
lisää kesälomien jälkeen. Tilakohtaisia ilmanpuhdistimia lisätään kesän aikana
sisäilmaseurannassa havaittuihin tiloihin, joissa puutteita.

7.

Seuraavat kokoukset, teams
Keskiviikko 9.6.2021 klo 12-13.30

8.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo. 13.21
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