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 ASIALISTA 

 

 

Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut   puh. (019) 264 5000    

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä  fax (019) 264 5212  www.mantsala.fi 

 

Fyysisen työympäristön työryhmän kokous 

Aika Keskiviikkona 12.1.2022 klo 12 – 13:32 

Paikka 
 

Teamsin kautta 

Läsnä 

 

 
Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, pj, Mäntsälän kunta 
Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta 
Hetemaa Sakari, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 
Kirsi Koli, siivoustyönjohtaja, Mäntsälän kunta 
Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 
Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
Anne Kivilompolo, Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy 
Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta  
 
Kohta 2: Topi Naamanka, Sääksjärven koulun rehtori 
 

Poissa 
 
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta 
 

 

 Käsiteltävät asiat 

1.  Edellisen kokouksen muistiot (2.12.2021) 

Hyväksyttiin 

2.  Sääksjärven koulu 

Tampuuri ilmoitus nro 62174 

Rehtori kertoi Sääksjärven vanhan koulun hallinnon tilojen oireilusta, oireilua rehtorin 

sekä opettajan huoneen puolella sekä pahin terveydenhoitajan tila nro 124, josta tullut 

oireilua. Osalla aiemmista työntekijöistä on kokeneet oireilua hallinto puolella. 

Terveydenhoitaja / koulukuraattori on tiloissa 1 pv/ viikko. 

Viimeisin monialainen tarkastus tehty kohteessa 2019. Seuraava tarkastus on syksyllä 

2022. 

Pasi: Kohteessa tehty remontteja, mm. Tuulettuvan alapohjan alusta tilat puhdistettu 

aikanaan. Monialaisen tarkastuksen jälkeen hallinnon tiloista komeroita poistettu, 

tiivistystöitä tehty, lisätty ilmanvaihtoa sekä huoltoluukun tiivistys. Tiloissa koettu myös 

kylmyyttä, pattereita puuttui aiemmin, mutta näitä on lisätty.  
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Joulukuussa tuloilmakoneen hihna ollut poikki, ei tarkkaa tietoa minkä aikaan, joten 

tämä voinut aiheuttaa myös oireita. 

Opetustiloissa ei ole ollut hajuhaittoja eikä oireiluista ole tullut tietoa vanhemmilta tai 

opettajilta.  

Tässä vaiheessa laitetaan tiloihin mittauslaitteet, joilla selvitetään painesuhteet, 

lämpötilavaihtelut ja hiilidioksidimäärät ja vaihtelut sekä toimitetaan tiloihin myös 

ilmanpuhdistimet. Mittaustulosten valmistuttua katsotaan onko poikkeamaa ja 

tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia. 

3.  Mäntsälän lukio 

Terveydensuojelulain mukainen tarkastus 10.12.2021, tarkastuskertomus 
sisäilmatyöryhmän aineistossa.  

Tarkastuksessa tilat todettu olevan tarkastuksessa asian mukaiset. 

4.  Saaren koulu 

Terveydensuojelulain mukainen tarkastus 27.10.2021, tarkastuskertomus 
sisäilmatyöryhmän aineistossa. 

Osa tiloista on koettu viileiksi. Yksi viileäksi koettu tila on opetustila 114. Viileyttä on 
koettu rakennuksen päätyosissa. Huolto pystyy tarkastelemaan lämpötiloja 
rakennusautomaatiojärjestelmästä myös takautuvasti. 

Toimenpidesuosituksena: 

Suositellaan tarkkailemaan lämpötiloja rakennuksessa ja tekemään tarvittaessa säätöjä, 
jotta sekä huoneilman että pintojen lämpötilat pysyvät asumisterveysasetuksen 
vaatimusten mukaisina. 

Muilta osin tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa. 

 

5.  
 
Päiväkoti Onnilanrinne 
 

Terveydensuojelulain mukainen tarkastus 19.11.2021, tarkastuskertomus 
sisäilmatyöryhmän aineistossa. 

Edellisellä terveysvalvonnan tarkastuksella 8.11.2018 annettiin toimenpidekehotus sen 
varmistamisesta, että katolta putoava lumi ei aiheuta turvallisuusriskiä lasten 
ulkoilualueella > Päiväkodilla ei ole havaittu katolta putoavan lumen aiheuttavan 
turvallisuusriskiä, asiaa on seurattu. 

Toimenpidesuosituksena: tulee edelleen varmistaa, että katolta putoava lumi ei aiheuta 
turvallisuusriskiä lasten ulkoilualueella. 

Muilta osin tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa. 



Sivu 3 / 5 

 ASIALISTA 

 

 

Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut   puh. (019) 264 5000    

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä  fax (019) 264 5212  www.mantsala.fi 

 Käsiteltävät asiat 

 

6.  
 
TULEVAT KEVÄÄN OPPILAITOSTEN TERVEELLISYYDEN, TURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN 

MONIAMMATILLISET TARKASTUKSET 

 

Tarkastus Ohkolan koululla 26.1.2022 Ohkolantie 391 04530 Ohkola, Mäntsälä 

Tarkastus Kirkonkylän koululla 23.3.2022, Koulutie 3 04600 Mäntsälä 

  

Ohjelma: 

Klo 12.00 -13.00 

Klo.12.00 alkaen Paikalla rehtori, kouluterveydenhoitaja, työterveyshoitaja, 

työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö 

Klo.12.00-12.40   THL-lomakkeen keskeiset esille nostettavat asiat /rehtori ja 

kouluterveydenhoitaja 

Klo.12.40 -13.00   Työterveyshuollon työpaikkakyselyn tulokset / työterveyshoitaja 

  

Klo.13.00 -15.00 

Klo.13.00 Mukaan tarkastukseen liittyvät terveystarkastaja, kiinteistönhoitaja, työ- ja 

toimitilapäällikkö 

klo. 13.00 -13.30    Käydään läpi terveysvalvonnan kysymyksiä ja tiloihin liittyviä asioita 

klo. 13.30 -14.30    Kierros tiloissa- kokouksessa sovitut kohteet  

klo. 14.30-15.00    Yhteenveto (thl lomake) 

 

Uudet koronaohjeet on tulleet helmikuun loppuun asti voimaan, jossa etänä pitäisi 

kokoukset toimia, kohteessa käynti pitäisi rajata rehtori / terveystarkastaja ja muuten 

teams ainakin tämä Ohkolan koulun tarkastus, rehtorilta teams kutsu. Kirkonkylän 

tarkastus hoidetaan silloisen koronaohjeistuksen mukaisesti. 

 

7.  
 
Sisäilmastrategia, aloite 
 
Valtuustoaloite sisäilmatyöryhmän aineistossa. 
 
Tekninen ja elinvoimapalvelut lautakunta on kokouksessaan 9.11.2021 siirtänyt 
aloitteen valmistelun sisäilmatyöryhmälle. Toiveena on tullut ettei tehdä erillistä 
strategiaa (kuntastrategia jo tekeillä) vaan esim sisäilmaohjelma, jossa hyödynnetään 
2018 Mäntsälän kunnan toimintaohjeet sisäympäristöongelmien selvittämisessä. 
 
Sisäilmatyöryhmä sekä keuSoten edustaja > Anna-Kaisa Suomela lähtevät työstämään 
sisäilmaohjelmaa. Tähän sovittiin ensimmäinen palaveri 14.12.2021 klo 9-11 teamsinä, 
Kutsu ei tavoittanut kaikkia, joten  
 
Aloitteen pohjalta toimitilapäällikkö on pyytänyt jäseniä tutustumaan aineistoon, jotka 

lähetetty sekä koottu Teams kansioon. Tarkoitus on että kukin miettisi oman roolin 

kautta mitä muutoksia aloitteen osalta haluaisit aiemmin tehtävään toimintaohjeeseen, 

jotta saisimme täydennettyä nykyistä toimintamallia. 
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Ajatukset on pyydetty lähettämään toimitilapäällikölle tammikuun puoleen väliin 

mennessä, niin hän kokoaa niitä yhteen. Sovitaan tämän jälkeen uusi palaveri jossa 

työstämme vastauksia. 

 

 

8. 
 
Muut asiat 
 
Työsuojeluvaltuutetut 1.1.2022 alkaen 

Teemu Kanerva, Sakari Hetemaa ja Teuvo Heikkilä 

 

Anna-Kaisa Suomela edustajaksi kouluterveyden hoidon osalta sisäilmaohjelman 

luontiin. 

 

QR-Koodi idea toimitilapalveluiden tiloihin 

 

Sälinkään päiväkodilla on ollut lämpötila ongemia koko syksyn ja taas tällä viikolla, 

päiväkotipäädyssä tuulikaappitiloissa sekä osittain oleskelutiloissa, näissä tiloissa ei 

meinaa päästä edes +20 asteeseen. Tehdyt toimenpiteet eivät ole auttaneet lämpötilan 

nostossa, keittiön lämmöntalteenottokenno jäätyy, kylmillä ilmoilla tilat ylipainoiset. 

Kohteessa maalämpö. 

 

Tiloissa lattialämmitys, lattialämpötila ei nouse riittävän korkeaksi, asetusarvoja ei 

päästä muuttamaan, jotta tasapaino säilyisi järjestelmässä. Asetusarvoja nostettu 

järjestelmässä. Urakoitsijalle reklamointi asiassa. 

 

Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on suunniteltu tälle vuodelle, Helmi varaa 

tarkastusajan kylmälle ajalle. 
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9. Seuraavat kokoukset: 

16.2.2022 klo 12 – 14, teams (Soile lomalla, Pasi pj, Monica sihteeri) 

9.3.2022 klo 12 – 14, neuvottelutila 1-2 tai teams 

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

18.5.2022 klo 9 – 11, neuvottelutila 1-2 tai teams 

8.6.2022 klo 9 – 11, neuvottelutila 1-2 tai teams 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 13:32 
 

 


	Fyysisen työympäristön työryhmän kokous

