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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 20.5.2020 klo 13.00–13.25 

Paikka: Teams -kokous etänä 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Kangas Yrjö, 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 13.00–13.15 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Autotallin katto on viimeistelyä vaille valmis. Vesieristeet on laitettu, salaojamatot ja pihalaatoitus on 
valmis. Pellitykset on tehty valmiiksi. Asfalttipaikkaukset ovat vielä tekemättä. Autotallin ulkoseinän 
kosteuksien seurantamittaukset ovat työn alla. 
 
Puutyöluokan lattian kuivatuksesta on Safe-Drying – tarjous saatu.  Ei ole vielä päätöksiä palvelun 
käyttöönotosta. Selvitetään myös toista vaihtoehtoa ja sen soveltuvuutta lattian kuivana pitämiseen           
Lattian ja seinien osalta kuivatukset ovat käynnissä. 
 
Lähtökohta tällä hetkellä on, että elokuuhun mennessä tilat olisi käytettävissä, mikäli kuivuminen jatkuu 
odotetusti.  
 
Kouluun on palattu takaisin, ensivaikutelmana oirehdinnasta on, että tilanne pysynyt samana. Harkitaan 
sisäilma-asioiden ilmoittamisesta WPro-järjestelmän kautta. Työterveyshuolto voi tehdä marraskuussa 
kyselyn henkilöstölle. Työsuojelupäällikkö järjestää kokouksen sisäilma-asiasta kesäkuulle.  

 
2. OTALAMMEN KOULU 

Jätekontin takuukorjaus on tehty ja tällä hetkellä käyttökunnossa.  
Hajuhaitasta on tullut henkilöstöltä ilmoitus, jonka johdosta käyty paikan päällä. Ilmeni, että tyttöjen 
suihkutilan yksi lattiakaivo oli kuiva. Muovisten lattiakaivojen hajusuoja oli pois paikaltaan. Huomioitava 
jatkossa, että hajusuoja täytyy olla kunnolla paikallaan. 
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3. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO  

Jokikunnantie / Vanha terveyskeskus 

Rakenteita tiivistetään, nämä työt jatkuvat edelleen. Työterveyshoitaja ja työsuojelupäällikkö ovat 
käyneet 12.5. haastattelemassa henkilöstöä sisäilma-asioista. Muutamalla on ollut oireita ja heille 
järjestetty sopivat huonetilat. Tällä hetkellä tilanne on kunnossa, esimiehiä muistutettu ilmoittamaan 
sisäilmahavainnoista myös työterveyteen. Terveysasemalle asennetaan lisää ilmalämpöpumppuja, työ 
vireillä tilapalveluissa. 

Ojakkalantie 10 

Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. On tehty levymuutoksia ja ilmanvaihtoa säädetty. Tehdään vielä 
tehosiivous ja odotetaan että pöly laskeutuu, minkä jälkeen siivotaan normaalisti sekä otetaan 
mittaukset. Työsuojelupäällikkö selvittää siivousten tilanteen. 

 

4. MUUT ASIAT  

Sisäilma-asioiden käsittely Vihdin kunnassa – ohje on päivitetty, pyydetään siihen vielä kommentteja. 

Syksyn kalenterivaraukset kalenteroidaan.  

 

Seuraavat kokoukset 

Teamsillä  

 ke 17.6.2020 klo 13 - 15.30 
 

Syksyn kokoukset 

Kunnanvirasto tai Teams, keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 

 16.9.2020 

 21.10.2020 

 25.11.2020 

 16.12.2020 

 

 


