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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 16.9.2020 klo 13.00–13.50 

Paikka: Etäkokous  

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu  
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 
Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja, puheenjohtaja 

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1 klo 13.10–13.45 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 
Poissa: 
Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä  

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Maaperänäytteet otettu (tutkimusraportti liitteenä), tuloksissa ei ollut mitään poikkeavaa. Puutyöluokka 
on nyt kunnossa. Kerabit Platon – järjestelmä on nyt asennettu puutyöluokan lattiaan.   
 
Koulun pihalla olevassa parakin yhden luokan osalta on havaittu ja ilmoitettu makeasta hajusta. Lattia 
on avattu ja löytynyt iso ampiaispesä, se on poistettu. Saadun palautteen mukaan makea haju olisi 
vähentynyt. 
 
Työterveyshoitajan mukaan työterveyteen on tullut viimeisen kuukauden aikana 17 ilmoitusta 
sisäilmaoireista. Työterveyshuolto näkee huolen myös henkisessä jaksamisessa sisäilma-asian kanssa. 
 
Nummelan koulun rehtori kertoo saaneensa yli puolelta henkilökunnasta vastauksia sisäilmaoireista. 
Rehtorilla on huoli koulun tulevaisuudesta, mutta ennen kaikkea lasten ja henkilöstön terveydestä. 
Paljon on sisäilma-asiaa tutkittu ja selvitetty, mutta ei ole löytynyt syytä siihen, missä on oireilun syyt. 
Rehtori näkee vaihtoehdoksi asian järjestelyn esimerkiksi tilaelementein. Toiveena on ratkaisu, jonka 
kanssa voidaan elää pari vuotta eteenpäin. 
 
Terveystarkastajan lausunto Nummelan koulun sisäilma-asiasta ei ole tarpeellinen, sillä sisäilma-asiaa on 
asianmukaisesti tutkittu ja selvitetty, joskaan selvää syytä oireilulle ei löydetty. 
 
Sovittiin toimenpiteiksi: 1) ilmanvaihdon tiiveyden mittaaminen hallintosiivessä syyslomaviikolla, 2) 
pyydetään asiantuntija-arvio tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista, niiden tuloksista sekä 
jatkotoimenpiteistä, 3) työterveyshuolto tekee marraskuussa koulun henkilöstölle sisäilmakyselyn ja 
pyytää Työterveyslaitokselta lausunnon tuloksista 4) selvitetään vaihtoehtoiset toimenpiteet, joilla 
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voidaan poistaa oirehtimisen syyt. Siltä varalta, ettei korjaavia toimenpiteitä löydy, selvitetään rehtorin 
ja tilapalvelun yhteistyössä mahdollisti tarvittavien väistötilojen laajuus ja OPSin mukainen 
toiminnallisuus sekä 5) rehtori viestii koulun henkilöstölle tässä kokouksessa sovituista asioista. 
 

 
2. OTALAMMEN KOULU 

Tyttöjen suihkutilan lattiakaivon kuivuminen ei ole ollut enää haaste koulujen alkamisen jälkeen. Loma-
aikoina, kun koulun suihkutila ei ole käytössä, kuivuminen on päivittäistä. Tätä haittaa voi torjua öljyllä ja 
geelillä. 

 
3. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO  

Nummelan terveysasema 

Tiivistykset on tehty ja valmiina. Terveysaseman keittiössä kylmäkaapin lattiarajassa on havaittu 
hometta, tilanneraportti toimitettu ruokapalvelupäällikölle. Rakenteet on korjattu tarvittavin osin. 
Seurataan tilannetta ja jäädään odottamaan kommentteja. 

Tehtaantien kiinteistö 

Ei tiedotettavaa tämän osalta. 

Ojakkalantie 10 

On tehty tehosiivousta ja Martela tekee lisätutkimuksia. 
 

4. OJAKKALAN KOULU 

Korjaustyöt ovat paalutuksen osalta valmistuneet. Kun tekniset järjestelmät saadaan takaisin toimintaa, 
päiväkotiryhmät voivat palata takaisin Ojakkalaan. 
 

5. MUUT ASIAT  

Seuraavan kokouksen asialistalle otetaan Huhmarnummen koulun jäähdytyslaite ja ilmanvaihdon 
vikailmoitukset. 
 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäyhteydellä Teams-kokouksena, keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 

• 21.10.2020 

• 25.11.2020 

• 14.1.2021 


