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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 17.6.2020 klo 13.00–14.30 

Paikka: Teams -kokous  

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö 

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja - klo 14.10–14.30 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä  

Mäkitalo Tuomo, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1 klo 13–14 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  
Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 
Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 
Poissaolijat: 
Laiho Juha, terveystarkastaja 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Autotallin katto on valmis. Autotallin ulkoseinän kosteudet on mitattu ja kosteusarvot olivat vähän 
koholla. Kuivatus seinälle on tilattu ja kuivurit ovat nyt käytössä. Seinän villatilaan puhalletaan lämmintä 
ilmaa alhaalta sisään, tuuletus ylhäältä rei’istä ulos. 
 
Puutyöluokan lattiaan on tehty porareikämittaukset ja todettu kuiviksi. Kerabit Platon – järjestelmä on 
tilattu ja suunnitteluvaiheessa. Rakennesuunnittelijalta on tilattu rakennetyyppi lattiasta, jonka mukaan 
lattia tehdään. 
 

Nummelan koulun sisäilmaa on käsitelty tapaamisessa 9.6.2020. On huolta henkilöstöstä, kun tullut 

poislähtemisiä, joiden syyt voivat viitata sisäilmaan. Todettiin, että viimeisen kahden vuoden aikana ei 

ole mitään konkreettista löytynyt kuin puutyöluokasta. 

Työterveyshuolto on tehnyt 11.6. Nummelan koululla työpaikkakäynnin, käsiteltiin työterveyshuollon 
tekemä työpaikkaselvitys. Samassa yhteydessä todettiin, että Eurofinns teki 2019 kokonaisvaltaisen 
ilmanvaihtojärjestelmään liittyvän tutkimuksen, jonka mukaan järjestelmä täyttää vaatimukset. 
Sisäilmaseuranta osoittaa, että hiilidioksidimäärä ei ole nousseet hälytysrajan yli. Ilmanvaihto on siis 
kunnossa.  
 
Sovittiin, että tilapalvelu selvittää mahdollisuutta tehdä tarkempi kokonaistutkimus Nummelan kouluun.  
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2. OTALAMMEN KOULU 

Tyttöjen suihkutilan samainen lattiakaivo kuivuu edelleen hyvin nopeasti, kun ei ole käyttöä. 
Kiinteistöhoito laittanut kaivoon geeliä, mikä estää kaivon kuivumisen. Tuli tieto, että kaivo kuivuu 
päivittäin, vaikka sinne erikseen vettä lasketaan. Tilapalvelu selvittää asiaa, syy voi olla ilmanvaihdossa 
tai mahdollisesti lattialämmityksessä (jos kohteessa lattialämmitys on). Geeli auttanee myös tilannetta. 

 
3. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO  

Nummelan terveysasema 

Tiivistyksiä tehdään edelleen: tiiliväliseinien ja välipohjien painumavara tilkitään. llmalämpöpumppujen 
osalta sähkösuunnittelija selvittää sähköjen riittävyyttä ilmalämpöpumppujen asentamiseen. Asia on 
tiedossa hammashoitolassa.  

Tehtaantien kiinteistö 

Selvitetään edellytyksiä Karviaisen Tehtaantien kiinteistössä olevan henkilöstön sijoittamisesta toisaalle. 

Ojakkalantie 10 

Tehosiivous tehty ja mittausnäytteitä otetaan. Työsuojelupäällikkö on kiertänyt tilat kaksi viikkoa sitten. 

 

4. OJAKKALAN KOULU 

Ojakkalan koulussa remontti meneillään yhdyskäytävän osalta. Henkilöstöltä tullut palautetta, että 
remontti sujuu hyvin. 

 

5. MUUT ASIAT  

Sisäilma-asioiden käsittely Vihdin kunnassa – ohje on käsitelty työsuojelutoimikunnassa 11.6. 
Sisäilmaryhmä antoi kommenttinsa. Sovittiin, että päivitetty ohje voidaan liittää elokuun esimies- ja 
henkilöstötiedotteeseen sekä kunnan nettisivuille. Sisäilmahavainnot ilmoitetaan vikailmoituksella, ei 
toistaiseksi selvitetä enempää WPro -työturvallisuusjärjestelmän ilmoitusmahdollisuutta.  

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kunnanvirasto tai Teams, keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 

 16.9.2020 

 21.10.2020 

 25.11.2020 

 16.12.2020 


