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Sisäilmaryhmän kokous 21.8.2019 / Pöytäkirja  

Aika: 21.8.2019 klo 13.00–14.00 

Paikka: kunnanvirasto, kokoushuone edustustila 4krs   

Kokouksessa läsnä:     

Anna-Maria Kivikangas, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kristiina Läntinen, sihteeri 

Kjell Gröning, rakennustöiden valvoja 

Tarja Julku, puhdistuspalvelupäällikkö 

Yrjö Kangas, työsuojeluvaltuutettu 

Katja Vanninen, työterveyshoitaja 

Sami Suomalainen, työterveyslääkäri 

Juha Laiho, terveystarkastaja 

 

Matti Kokkinen, tekninen johtaja  

Paula Laiho, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä  

Annala Jarmo, rehtori, Pappilanpellon koulu kohta 1 

 
 
 

1. PAPPILANPELLON KOULU 

Tehdään koululle tiedote kesällä tehdyistä toimista sekä lisätään siihen sisäilmaraporttitulos. 

Sisäilmatutkimus tehty 26.7.2019 luokka- ja porraskäytävään. Raporttia odotetaan.  

Muut toimenpiteet:  

- Porrashuoneet siivottu ja niistä on tyhjennetty ylimääräinen tavara pois, tila toimii 
nyt normaaliin tapaan hätäpoistumistienä. Porrashuoneen ovi on tiivistetty.  

- Luokkahuoneiden puolella on tehty tiivistyksiä, ilmanvaihto vaihdettu  
asennettu suutinkanavat. 

- Luokkahuoneen perussiivous tehty 
- Koko kiinteistön ilmanvaihtoa koskeva nuohous tehty 
- Liikuntasalin ja hammashoitolan ilmanvaihdon nuohous tehty. Hammashoitolaan 

lisätty ilmalämpöpumppu.  

Koululle jatketaan ilmanvaihdon pyörittämistä täysillä 24/7. Sisäilma on selkeästi parempi nyt 

tehdyn toimenpiteen jälkeen. Kalusteita uusittu.  
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2. NUMMELA SKOLA (KIVIKOULU) 

Kesällä tehdyt huoltotoimet 
- ikkunat huoltomaalattu   
- kellaritilat siivottu ja kellarista poistettu putkistot eristeineen sekä vanhat 

puurakenteiset karmit poistettu.  
- Seinäpintoja siistitty  
- pelitikatteet tarkastettu ja tarpeenmukaiset huoltotyöt tehty 

 
 

3. NUMMELAN KOULU 

Kesällä 2019 tehdyt huoltotoimet  
- Koulun Eurofins Expert Oy:n suositusten mukaiset toimenpiteet tehty. 
- Viemärin hajusta johtuva hajuhaittaselvitys on tehty ja ryhdytään selvityksen 

mukaisiin toimenpiteisiin syksyn aikana.   
- Teknisen tilan siipeen tulossa saneeraussuunnittelu sekä sovitaan aikataulu 

suunnittelulle ja toimenpiteisiin. 
 

 

4. OTALAMMEN KOULU 

 
Hajuhaittaongelman etsinnän tuloksena kuumana kesäpäivänä huomio kiinnittyi 
biojätepuristimen ilmaputkeen, joka on asennettu rakennuksen ilmanottoaukon lähettyville, 
tästä johtuen hajuhaittaa on tullut sisälle. Ongelma on tiedostettu ja ratkaisuna on siirtää 
biojätepuristimen ilmaputki toiseen paikkaan kauemmaksi rakennusta.  

 
 

5. VIHTIJÄRVEN KOULU (KUNNAN OMISTAMA KIINTEISTÖ) 

Kesällä tehdyt huoltoimet 

- parannettu painovoimaista ilmanvaihtoa. 

- ullakko siivottu kokonaisuudessaan. 
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6. JOKIKUNNAN KOULU 

Kesällä 2019 tehdyt huoltotoimet  
 

- Ilmanvaihtoa parannettu 

 lisätty raitisilmaventtiilejä 

 huippuimurit lisätty katolle, tällä on varmistettu painovoimaisen ilmanvaihdon 
toimivuus  

- Ullakon mahdolliset vuotokohdat tarkastettu ja tiivistetty.  
- Patterien putkiläpimenot tiivistetty.  
- 1.3.2019 – 29.3.2019 suoritetussa tutkimuksissa havaitut toimenpiteet on tehty. 
 

 

7. NUMMELANHARJUN KOULU 

Nummelanharjun koulu seurannassa ja poistetaan listalta, jos mitään uutta ei ilmene. 

 

 

8. VANJÄRVEN KOULU 

Kesällä 2019 tehdyt huoltotoimet  
 
- Ilmanvaihtoa parannettu, hormien nuohous suoritettu 
- Keittiön, porrashuoneen ja wc-tilojen pintoja siistitty 
 
Havaintona: Luokkien ryhmäkoot isoja luokkahuoneiden kokoon nähden  
Toimenpiteenä: Luokkahuoneiden välituntituuletuksista on huolehdittava  
 
 

9. MYRSKYLÄNMÄEN PÄIVÄKOTI 

 
Myrskylänmäen päiväkodissa on ollut koko kesän 2019 ionisaattorit. 
Havaintona: Hajuhaitat ovat vähentyneet ionisaattoreiden käytön aikana.  
Toimenpiteenä: Lattiamateriaalien vaihto. Haasteena on työn suorittamiselle sopivan 
ajankohdan löytäminen häiritsemättä ja keskeyttämättä päiväkodin toimintaa. Kokonaisuutena 
yhdellä kerralla työtä ei ole mahdollista suorittaa, mutta valtaosin se saataisiin tehtyä kesällä 
2020 tai osissa vuoden 2020 aikana, jolloin työn valmistumisajankohtaa on vaikea määrittää.  
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Työterveyshuolto: Päiväkodin henkilökunnasta on yksi henkilö käynyt vastaanotolla selkeistä 
allergiaoireista johtuen. Oireena oli yskää, silmien kirvelyä sekä äänen lähtöä. Henkilö on 
työskennellyt Tuiskulassa paikassa, missä on tällä hetkellä vihreä matto.   
 
 

10. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO 

Nummelan terveysasema: Päivystyksen käytävän työhuoneiden matonvaihtotyöt on tehty, 

avovastaanoton käytäville on asennettu 5 ilmalämpöpumppua. Osaston aulan seinät on 

maalattu.  Kanaviston nuohous, ilmalämpöpumput hoitohuoneisiin ja lisätilan korjaukset. 

Kymppi (Martelan tila): Asiakastapaamisilla ongelmana Ilmanriittävyys.  

Kotihoidon tilaan on asennettu jäähdytys. 

Tehtaantie (aikuissosiaalipalvelut), sosiaalinen kuntoutus ja vammaispalvelu kaipaavat 

edelleen asiallisia tiloja. 

 

 

 

UUDET KOHTEET  

- 

MUUT ASIAT 

- 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kunnanvirasto 4.krs:n neuvotteluhuone 

 ke 21.8.2019 klo 13 - 15.30 

 ke 18.9.2019 klo 9 - 11.30 

 ke 23.10.2019 klo 13 - 15.30 

 ke 20.11.2019 klo 13 - 15.30 

 ke 18.12.2019 klo 13 - 15.30 

 


