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

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

 

Fyysisen työympäristön työryhmän kokous 

Aika Torstaina 2.12.2021 klo 12 – 13.28 

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  
 

Poissa 
 
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta 
 

 

 Käsiteltävät asiat 

1.  Edellisen kokouksen muistio (22.9.2021) 

Hyväksyttiin 

2.  Muistion liitteet ja niiden julkaisu netissä 

esim. terveystarkastuksen pöytäkirjat, menettely 

➢   sovittiin, että terveydensuojelulain mukaiset tarkastus asiat käsitellään 

kokouksissa ja pöytäkirjat on saatavilla pyydettäessä terveystarkastajalta. 

 

3.  Hepolan koulu 

Selvitys tehdyistä korjauksista ja aikatauluista, sisäilmatyöryhmän aineistossa 

Freesi asennussuunnitelma ei ollut sähköpostin kautta mennyt ympäristökeskukselle, 

tämä lähetetään uudestaan joko sähköisesti (iso tiedosto) ja jos ei mene läpi niin postin 

kautta. 
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 Käsiteltävät asiat 

Syyslomalla tehty tiivistyskorjauksia ja ikkunan karmit käsitelty tilassa 211. 

KeuSoten vastuulla on kouluterveydenhuolto ja kohteessa kouluterveydenhoitaja on 

paikalla ilm. 2 pv / viikossa. 

 

4.  
 
Hirvihaaran koulu 
 
Terveydensuojelulain mukainen tarkastus 6.10.2021, tarkastuskertomus 
sisäilmatyöryhmän aineistossa. 
 
Puukoulun aulan lattia ja läpiviennit korjataan joululomalla. 
 
 

5.  
 
Saaren koulu 
 
Terveydensuojelulain mukainen tarkastus 27.10.2021, tarkastuskertomus 
sisäilmatyöryhmän aineistossa. 
 
Tila viileä 114,  
 
Opettajan huoneessa tuli migreeni opettajalle valoista, valaisin tyyppi vaihdetaan 
lähiaikoina. Musiikkihuoneen lisätty pistorasiatolppa, jolloin saatu jatkojohdot pois 
lattioilta. 
 

6.  
 
Mäntsälän Päiväkotiyhdistys Omenapuu ry 
 
Lausunto lapsimääristä sisäilmatyöryhmän aineistossa. 
 
Lepohuoneiden ilmamäärä on rajoittava tekijä, joka vaikuttaa tilojen lapsimääriin. 
Vanhalla puolella ilmamäärän pitää olla 4 l/s/hlö ja uudella puolella 6 l/s/hlö. 
 
Lapsimäärien kasvu ei ole mahdollista nykyisillä IV-koneilla. Kone ei ole 
rakennusautomaation etävalvonnan piirissä. Kanavien puhdistus, mittaus ja säätö 
tehdään tulevana viikonloppuna. 
 

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. 
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 Käsiteltävät asiat 

Sisäilmatyöryhmä sekä keuSoten edustaja > Anna-Kaisa Suomela lähtevät työstämään 
sisäilmaohjelmaa. Tähän sovittiin ensimmäinen palaveri 14.12.2021 klo 9-11 teamsinä. 
 
Työsuojelun, työterveyshuollon, kouluterveydenhuolto, koulun näkökulma sekä 
terveysvalvonnan näkökulma, tilojen edustaja sekä sihteeri työstämään aineistoa. 
 

 

8.  

 

 
Muut asiat 
 
Myllytontun päiväkoti, vuotoraportti sisäilmatyöryhmän aineistossa 
Sälinkään kartano, vuotoraportti sisäilmatyöryhmän aineistossa 
 
THL:n kysely tullut kuntiin kouluterveydenhuollon roolista sisäilma tilanteessa 
sisäilmatyöryhmän näkökulmasta, vastaukset tähän 10.12. mennessä. 
 
Kirjaston asiat, tammikuussa tehdään pyydetyt toimenpiteet, tehtävät käyty läpi 
palaverissa. Tuulikaapin matto liian alhaalla > esteetön kulku hankalaa > korottaminen, 
Lisäksi alakerran työtilan alakaton uusiminen sovittu. 
 
 

9.  Seuraavat kokoukset, myös teams mahdollisuus 

4.11.2021 klo 12 – 14 peruttu 

2.12.2021 klo 12 – 14, kh-huone, 3 krs 

12.1.2022 klo 12 – 14, kh-huone, 3 krs 

16.2.2022 klo 12 – 14, neuvottelutila 1-2  

9.3.2022 klo 12 – 14, neuvottelutila 1-2 

13.4.2022 klo 9 – 11, neuvottelutila 1 – 2 

18.5.2022 klo 9 – 11, neuvottelutila 1-2 

8.6.2022 klo 9 – 11, neuvottelutila 1-2 

 

10.  Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 13:28 
 

 


