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SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 22.1.2020 / PÖYTÄKIRJA  

 

Aika: keskiviikko 22.1.2020 klo 13.00-13.30 

Paikka: Kunnanvirasto, kokoushuone edustustila 4.krs. 

Kokouksessa läsnä: 

Matti Kokkinen, tekninen johtaja, puheenjohtaja   

Kristiina Läntinen, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Kjell Gröning, rakennustöiden valvoja 

Tarja Julku, puhdistuspalvelupäällikkö 

Marjatta Hiltunen, työsuojeluvaltuutettu 

Taina Vainio, vt. sivistysjohtaja 

Katja Vanninen, työterveyshoitaja 

Sami Suomalainen, työterveyslääkäri 

Juha Laiho, terveystarkastaja 

Tuomo Mäkitalo, rehtori, Nummelan koulu kohta 1  

 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Eurofins Expert Oyn teettämät tutkimukset ovat valmistuneet joulukuussa 2019.  

Koululla pidettiin tiistaina 21.1.2020 henkilökunnalle kello 14.00 sekä huoltajille kello 18.00 

infotilaisuus koskien sisäilmatutkimustuloksia. Sisäilman seurantamittauksen tutkimustulokset 

ja raportti löytyy kunnan internetsivulta osiosta sisäilma-asiat: https://www.vihti.fi/asuminen-

jaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/sisailma-asiat/sisailma-asiat/ 

Tutkimustulosten valmistuttua veistoluokan korjaustoimenpiteiden suunnittelutyö on 

aloitettu. Veistoluokan korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi 

korjaustoimenpiderajauksen selvittyä. 7.1.2020 alkaen veistoluokka on poissa käytöstä niin 

kauan kun korjaustoimenpiteet sitä vaativat. 

Tarkoituksena on korjausten lisäksi tehdä avauksia ulkoseinään ja osaan autotallia, jotka ovat 

veistoluokan välittömässä läheisyydessä.  

 

Sisäilmamittaamisia jatketaan kevään aikana suunnitelmallisesti. Tutkimussuunnitelmana on 

tutkia viikon 5 aikana luokkahuoneen 233 sisäilma, luokka sijaitsee veistoluokan yläpuolella.  

Lisäksi sisäilmatutkimuksia suunnitellaan luokkahuoneisiin 161–163, jotka sijaitsevat ns. vahan 

osan alakerrassa.  

Rehtorin ja koulusihteerin työhuoneet on remontoitu joulukuun 2019 aikana. Huoneet on 

otettu uudelleen käyttöön tammikuussa 2020. Huoneiden valaistus säädetään ja huoneiden 

seiniin lisätään akustiikkalevyjä. 
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2. PAJUNIITYNPÄIVÄKOTI  

 

Päiväkodin ruokasalissa tuloilman säätäminen on ollut haasteellista. Ruokasalissa on kylmiä 

vetoisia kohtia, joiden läheisyydessä istuminen ei ole ollut mahdollista.  Ruokasaliin 

suunnitellaan suutinkanavien lisäämistä, tarkoituksena ilmanvaihdosta johtuvan vedon 

tunteen poistaminen. 

 

 

3. OTALAMMEN KOULU 

 

 Otalammen koululta on tullut ilmoituksia viemärin hajusta. Kiinteistöhuolto ottaa tämän 

työlistalle ja aloittaa selvitystyön. Tällä hetkellä ei ole tiedossa rajattua aluetta tai 

luokkahuoneita joita viemärin hajuilmoitukset ovat koskeneet.  

 

4.  NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO 

Terveyskeskuksen A - siiven ala- ja yläkerta on jouduttu tyhjentämään ja henkilöstö on siirtynyt 

väistötilaan Vihdin kirkonkylälle Jokikunnantien kiinteistöön.  

Ilmanvaihtokanaviston korjaustyöt on aloitettu. Sekä uusien ilmaantuneiden vesivahinkojen 

selvittelytyöt on käynnistetty.  

 

5. MUUT ASIAT  

Sisäilmailmoituskaavio päivitetään ja lähetetään kaikille esimiehille 

 

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kunnanvirasto 4.krs:n neuvotteluhuone  

 ke 22.1.2020 klo 13 - 15.30 

 ke 26.2.2020 klo 13 - 15.30 Tämä kokous 3.krs. H325 

 ke 18.3.2020 klo 13 - 15.30 

 ke 22.4.2020 klo 13 -15.30 

 ke 20.5.2020 klo 13 - 15.30 

 ke 17.6.2020 klo 13 - 15.30 


