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Fyysisen työympäristön työryhmän kokous
Aika

Keskiviikko 7.4.2021 klo 12-13.35

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, pj, Mäntsälän kunta
Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta
Hetemaa Sakari, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta
Kirsi Latva, siivoustyönjohtaja, Mäntsälän kunta
Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta, poistui klo 13.23
Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta, poistui klo 12.43
Anu Järvi-Uutela, kirjastonjohtaja, kohta 2
Päivi Häkkinen, Hepolan koulun rehtori, kohta 3

Poissa

Anne Kivilompolo, Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta

Käsiteltävät asiat
1.

Edellisen kokouksen muistiot (17.3.2021)
Hyväksyttiin

2.

Kirjasto
(sisäilmakysely, aineisto sharessa)
Anne Kivilompolo esittelI sisäi-ilmakyselyn tulokset. Kysely pidetty ajalla 22.2.14.3.2020. Vastanneita 10/11.
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Oireita ei pystynyt kohdentamaan tiettyyn tilaan, kun väki työskentelee eri tiloissa
päivittäin, ei kiinteää työpistettä kaikilla. Tilat on alun perin rakennettu nuorison
harrastetiloiksi ja nämä tilat olivat tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön.
Teuvo:
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-

-

Alakertaan laitettu viime vuonna ilmalämpöpumppu, jolla tiloja voi
jäähdyttää. Valaistus on vasta vaihdettu LED valoiksi. Kirkon puoleiselle
sivulle ikkunat kalvotettu muutama vuosi sitten.
Tupakan savu tulee käyttäjistä, työntekijät eivät polta. Tupakan tumppeja
kiinteistönhuolto joutunut usein siivoamaan sisäänkäyntien luota.
Alakerran keittiön tiloissa joka keväänä ongelmia muurahaisten kanssa,
joita joutuu myrkyttämään. Ongelma ei ole pelkästään keittiössä mutta
keittiön makeat elintarvikkeet houkuttelevat tiloihin.

Pasi:
-

-

Muutaman kuukauden on ollut data loggerit tiloissa. Paine-eromittaukset
eivät ole onnistuneet, ilmeisesti ikkuna tuuletuksen johdosta. Pasi esitteli
dataloggereiden antia, lämpötilaerot (keskilämpötila 21 tiloissa)
Ehnroosin tilassa (yläkerran Sali) ikkunat vetää talvella > lämpökameralla
tutkittava vetoisuus.
sisäilman suhteellinen kosteus keskimäärin 35 RH > kuiva sisäilma, joka
aiheuttaa myös oireilua, alakerran tiloista uusinta mittaus, ei onnistunut

Alakerran jäähdytyskoneen puhdistus tilattu. Sen jälkeen korjataan alakaton luukku,
jossa IV-kone. Alakerran keittiö laitetaan tänä keväänä kuntoon, lattia painunut.
Sakari:

vanhoista työpaikkaselvityksistä näkyisi mitä toimenpiteitä tehty ja mitä
tekemättä.

Anne:

entisessä talonmiehen asunnossa on työskentelyä
> tilat on vuokrattu varastokäyttöön.

19.4.2021 viimeistään aloiteltaisiin alakerran keittiön remontti.

3.

Hepolan koulu
Työterveyshuollolle ei ole tullut tietoon oireilusta.
Rehtori Päivi Häkkinen kertoi koulun tilanteesta.
Hepolan koulussa ollaan toteuttamassa nyt kevään aikana alapohjan
alipaineistusta, jolla on tarkoitus estää alapohjan epäpuhtauksien kulkeutuminen
koulutiloihin. Kohteessa on ollut nykyisilläänkin alipaineistus, mutta se ei ole ollut
riittävä. Alapohjaan kulku järjetetään urakoitsijalle kouluaikaan takakautta, jotta se
ei häiritse koulun arkea eikä aiheuta vaaratilanteita. Sähkö / automatiikka-alan väki
joutuvat kouluaikana käymään koulun sisätiloissa.
Hepolan koululle tulossa kattoremontti, joka tarkoitus toteuttaa vuoden 2022
aikana. Hepolan koulun peruskorjaus on investointilistalla ja korjaus on
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Käsiteltävät asiat
aikataulutettu vuosille 2025 – 2027, peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy
investointi aikataulun mukaisesti 2024. Muutokset mahdollisia.
Hankitaan tiloihin kevään aikana lisäpuhdistimia mm. liikuntasaliin, jossa koetaan
eniten oireilua tällä hetkellä.
4.

Arolan koulu
Tilan 116 mittausanturit siirretään tilaan 117, jotta saadaan paine-eron ja
hiilidioksidin osata mittausdataa. Tähän mennessä arvot ovat näyttäneet hyviltä.

Muut asiat
5.

Muita asioita ei ollut

6.

Seuraavat kokoukset, teams
Keskiviikko 12.5.2021 klo 12-13.30
Keskiviikko 9.6.2021 klo 12-13.30

7.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.35
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