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Fyysisen työympäristön työryhmän kokous, muistio 

Aika 16.2.2022 klo 12–14 

Paikka Teams  

Läsnä 

 

 
Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta > kokouksen puheenjohtaja 
Kirsi Koli, siivoustyönjohtaja, Mäntsälän kunta > kokouksen sihteeri 
Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 
Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
Malla Felin, työterveyshoitaja, Keski-Uudenmaan työterveys Oy 
 

Poissa Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, pj, Mäntsälän kunta (lomalla vko 7) 

Janne Mäkinen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta 

Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta 

Hetemaa Sakari, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 

Teemu Kanerva, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 

 

 

Käsiteltävät asiat 

1.  Edellisen kokouksen muistiot (12.1.2022) 

Hyväksyttiin Helmin esittämien korjausten jälkeen. 

2.  Kirkonkylän koulu 

Sakari laittoi nämä työterveyshuollon ja rehtorin maileista asialistalle: 

Kirkonkylän koululla Viipaleessa, luokissa 1 ja 2 on ilmennyt sisäilma oireilua. Molempiin tiloihin 

on toimitettu ilmanpuhdistimet. Näistä samoista tiloista tulee aiemminkin oireiluilmoitukset. 

 Viikolla 8 tehdään ilmanvaihdon tarkistus. Kohteessa tehty aiemmin isoja tiivistyskorjauksia. 

Työterveyshuoltoon ei ole tullut uusia ilmoituksia. 

Rehtorin viesti 25.1.2022/ toimitilapalveluihin: “Kaksi opettajaa on ilmoittanut oireiluista sekä 

ohjaaja.” 
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Monialainen tarkastus tulossa keväällä 2022. Asiaan palataan viimeistään silloin. 

 

  

3.  Hepolan koulu 

Terveydensuojelulain mukainen seurantatarkastus pvm 21.1.2022, liite Sharessa. 

Terveysvalvonta seuraa. Valmiit asiakirjat (tarkastusraportit) toimitettava Helmille myös 

sähköpostilla.  

Pasi kertoi tämänhetkisestä tilanteesta. Tiivistyskorjaukset jatkuvat. Viikolla 8 tehdään 

merkkiainekokeita. Töiden eteneminen päivitetään pohjapiirustukseen, joka löytyy Sharesta ja 

Teams:ssa. Helmi: On hyvä asia, että pohjakarttaa päivitetään, kun työt etenevät. 

 

4.  
 
Myllymäen koulu 
 
Koulun vanhalla puolella tiivistyskorjaukset jatkuvat kevään aikana, mikäli tiloihin on 
mahdollista koulun toiminnan kannalta päästä. Koulun on hankala löytää tällä hetkellä 
korvaavia tiloja mihin siirrytään. Korjauksia jatketaan viimeistään kesällä 2022. 
Purku käynnistynee kesällä 2024. Vanhan puolen rakennuksen oppilaat siirtyvät Ehnroosilta 
vapautuviin parakkeihin. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, milloin muutto väistötiloihin tapahtuu. 
 

5.  
 
Liedontie 39 Kuntatekniikan varikon toimistotilat 
 
Tiloihin tulee pakokaasun hajua. Pitää tutkia / selvittää mitä asialle on tehtävissä. Painesuhteet 
ja ilmanvaihto tarkistetaan. 
 
 

6.  
 
Muut asiat 
 
Ei muita asioita 
 
 

7.  Seuraavat kokoukset, myös teams mahdollisuus 

9.3.2022 klo 12–14, neuvottelutila 1–2 / teams 

13.4.2022 klo 9–11, neuvottelutila 1–2 / teams 

18.5.2022 klo 9–11, neuvottelutila 1–2 / teams 

8.6.2022 klo 9–11, neuvottelutila 1–2 / teams 
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8.  Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 12.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


