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Sisäilmaryhmän kokous 23.10.2019 / Pöytäkirja  

Aika: 23.10.2019 klo 13.00-14.00 

Paikka: Kunnanvirasto, kokoushuone edustustila 4.krs. 

Kokouksessa läsnä: 

Matti Kokkinen, tekninen johtaja, puheenjohtaja   

Kristiina Läntinen, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Kjell Gröning, rakennustöiden valvoja 

Tarja Julku, puhdistuspalvelupäällikkö 

Yrjö Kangas, työsuojeluvaltuutettu 

Katja Vanninen, työterveyshoitaja 

Juha Laiho, terveystarkastaja 

Marjo Ojajärvi, sivistysjohtaja  

 

Jarmo Annala, rehtori, Pappilanpellon koulu kohta 1 

Tuomo Mäkitalo, rehtori, Nummelan koulu kohdat 2 -3  

Jarno Huuhtanen, rehtori, Huhmarnummen koulu kohta 4 

 

 
 
 
 

1. PAPPILANPELLON KOULU 

 
Suutinkanavia lisätty luokkahuoneeseen 324. Toimenpiteen tuoma hyöty koettu erittäin 

hyvänä, luokkahuoneen ilma on raikkaampaa.   

 

 

2. NUMMELAN KOULU 

 
Luokkahuoneiden 208, 209 ja 210 sekä rehtorin työhuoneen sisäilmatutkimus toteutunut. Sen 
suorittajana toimi Eurofins Expert Oy. Tutkimustulosten raportti ei ole vielä valmistunut.  
 
Koululla henkilökunnalla oireilua, joka viittaa allergisiin oireisiin, oireilijoiden määrä on pysynyt 
ennallaan, oireita on ollut noin 20 henkilöllä.  
Työterveyslääkärin antaman suosituksen mukaan rehtorin tulee työskennellä väistötilassa 
vähintäänkin niin kauan, että rehtorin työhuoneen sisäilmatutkimusraportti on saatu. Rehtorin 
työhuoneena on nyt opettajanhuone, joka ei kuitenkaan ole sopiva työhuoneeksi, vaan 
etsitään toista ratkaisua.  
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Veistoluokassa suoritettavia tutkimuksia jatketaan. Luokassa tehty nyt ilmanvaihtoputkien 
uudelleen reititystä saatujen ohjeiden mukaisesti.  
 

3. HUHMARNUMMEN KOULU  

Koululla on tehty sisäilmatutkimus, tutkimuksen suorittajana toimi IdeaStructura Oy. 
Tutkimusraportti on valmistunut ja saadun tutkimusraportin mukaan huoneilmassa ja tiloissa 
ei havaittu poikkeamaa. Tästä laaditaan koululle tiedote.   
 
Koululla sisäilma tuntuu nyt paremmalta sinne asennetun Sterimat huoneilmapuhdistimen 
jälkeen.  
 
Koululla oleva ilmastointikone ei toimi. Jatkotoimenpiteenä: varmistetaan koneen 
käyttökuntoon saattaminen. Kone on tarkastettu ja todettu että kone on mekaanisesti 
toimintakuntoinen.  Koneen elektroniikassa on korjattavaa ja sen kuntoon saamiseksi tehdään 
työtä.  
 
Koulun puulattiat on suunniteltu vaihdettavaksi, jos vuoden 2020 esitetty määräraha 
suunnitelmallisiin pienkorjauksiin hyväksytään.   
 
 

4. MYRSKYLÄNMÄEN PÄIVÄKOTI 

 
Myrskylänmäen päiväkodin kunnostustyöt aloitettu ja ne etenevät suunnitelmallisesti.  
 
 

5.  NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO 

Nummelan terveysasemalla aloitetaan viikolla 49 laajamittainen iv-kanavistoa koskeva 

kunnostustyö.  

 

6. PAJUNIITYNPÄIVÄKOTI   

Aloitetaan suorittamaan sisäilmamittauksia.   

 

7. MUUT ASIAT 

Tehdään tiedote koskien koko Vihdin kunnan henkilöstöä. Huomioithan tuoksuherkät 

työkaverisi: Työpaikalla hajusteiden, etenkin parfyymin ja partaveden, sekä muiden 

voimakkaasti tuoksuvien tuotteiden käyttö ei ole toivottavaa. Hiuslakan lisääminen wc-tiloissa 

ei ole suotavaa, se saattaa aiheuttaa joillekin vakavia allergisia oireita.  
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Vidin kunta on savuton työpaikka.  

 

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kunnanvirasto 4.krs:n neuvotteluhuone 

 ke 21.8.2019 klo 13 - 15.30 

 ke 18.9.2019 klo 10 - 12.45 

 ke 23.10.2019 klo 13 - 15.30 

 ke 20.11.2019 klo 13 - 15.30 

 ke 18.12.2019 klo 13 - 15.30 


