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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 22.4.2020 klo 13.00–14.00 

Paikka: Teams -kokous etänä 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hiltunen Marjatta, työsuojeluvaltuutettu  

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö 

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä  

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Mäkitalo Tuomo, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1, klo 13.00–13.40 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Eurofinsin uusin tutkimus saatavilla. Rakenneavauksissa ei ole löytynyt mitään, ilmamittaukset ja voc- ja 
mikrobitutkimukset ovat kunnossa. Mikään tutkimuksista ei tue huonoa ilmanlaatua ko. luokissa. 
Tehdään tutkimusten pohjalta tiedote jaettavaksi koululla. 
 
Puutyöluokan lattia on purettu, kuivatus on meneillään. Kuivatusjärjestelmän mahdollista asentamista 
(Safe Drying) selvitetään, saatu tarjous. Kuivatus tapahtuisi siten, että lattiaan laitetaan putkistot, jossa 
kiertää lämmin ilma, joka pitää lattian kuivana. Sensoreiden kautta menee tieto pilvipalveluun, josta saa 
tietoa lattian tilasta reaaliaikaisesti kahden vuoden ajan. Mikäli palvelu päädytään ostamaan, pystytään 
tekemään asiat syksyyn mennessä (ei kuitenkaan ennen kesää). 
 
Seinän kuivausmittaus (betonin välissä olevasta villasta) tehdään kevään aikana, otetaan 
seurantamittaukset toukokuun ja juhannuksen tienoilla. Kyseinen seinä on kantava elementti. 
 
Vanhat autotallin kattorakenteet on purettu ja uusi kaatovalu tehty. Seuraavaksi tehdään uudet 
vesieristeet autotallin katolle, tämän päälle tulee salaojamatto ja lopuksi uusi pihalaatoitus.  
 
Saatujen oireiden perusteella on tiedossa, mihin tiloihin ne kohdistuvat. Työterveyshoitaja toimittaa 
oireiluja koskevat tilatiedot Tilapalvelun saataville vielä kootusti. Työterveyshuoltoon on tullut kolme 
oireilmoitusta maaliskuun aikana ennen kuin koronapandemia alkoi. 
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2. OTALAMMEN KOULU 

Poikkeuksellisista sääoloista johtuen sadevesi on päässyt IV-konehuoneen oven tiivisteiden kautta 
luokkahuoneeseen 303. Tiivisteet on uusittu ja lisätiivisteitä asennettu, korjausten jälkeen ei ole tullut 
uusia havaintoja vesivuodoista.  

Tilapalveluun ei ole tullut ilmoitusta viemärihajuhaitasta sen jälkeen kun biojätekontti siirrettiin pois. 
Biojätekontin tuuletusputkea on siirretty toiseen paikkaan, kontti on entisessä paikassa. Jätekonttiin on 
tullut vuoto ja sen takia menee takuukorjaukseen.  

Työnjohto kertoi, että sisääntulossa pääovelta, ruokalan aulassa, haisi viemäri viikko sitten, tänään ei 
ollut asiasta vastaavaa havaintoa. Tilapalvelu pyytää ilmoittamaan hajuhaitasta viipymättä asian 
selvittämiseksi. Työnjohto muistuttaa henkilöstöään ilmoittamaan mahdollisista hajuhaittahavainnoista 
Tilapalveluun. 

 

3. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO  

Tehtaantien kiinteistö 

Aluehallintovirastolle on tehty ilmoitus. Tavoitteena on, että ihmiset pääsevät pois tilasta. Tilapalvelulla 

on työn alla asia, ei uutta informoitavaa. 

Jokikunnantie / Vanha terveyskeskus 

Terveysaseman korjaukset tehty ja ihmiset palanneet takaisin terveyskeskukseen, tilanne on hyvä. 
Jokikunnan tiellä oireilua oli.  

Työterveyshoitaja kertoi, että diabeteshuoneessa ollut kolmisen henkilöä, jotka oireilleet fysioterapeutin 
huoneen lähellä. 

Ojakkalantie 10 

Paraikaa työn alla: rikkinäiset kattolevyt vaihdetaan ja ne korvataan uudenlaisin levyin. Tutkittiin 
ilmanpaineasiaa ja ilmeni, että oltiin alipaineessa. Kun ovet laitettiin ja paineet pois, paineongelma 
katosi. Kun levyt on vaihdettu, myös ylätasot siivotaan ja mitataan uudestaan. Toukokuun aikana pitäisi 
asia selvitä tarkemmin. 

 

4. MUUT ASIAT  

Sisäilmailmoituskaavio päivitetään ja lähetetään kaikille esimiehille. 

Työsuojeluvaltuutettu tiedusteli menettelytapaa koskien niiden kiinteistöjen ilmanvaihdon ja lämpötilan 
säätöjä, joissa ollaan edelleen töissä. Tilapalvelun mukaan ilmanvaihtoja ei ole pysäytetty. Esim. Vihdin 
Kirkonkylän liikuntahallin ilmanvaihto on normaalisti toiminnassa. Osassa on pienennetty, kun tila 
selkeästi tyhjillään. Lämpöjä on pienennetty niissä tiloissa, missä ei ole tällä hetkellä väkeä töissä. Tästä 
on kiinteistöjenhoitajia tiedotettu, kyse normaalista toimintatavasta. 
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Seuraavat kokoukset 

Kunnanvirasto Teamsillä tai 4.krs:n neuvotteluhuone  

 ke 20.5.2020 klo 13 - 15.30 

 ke 17.6.2020 klo 13 - 15.30 

 

 


