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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 21.10.2020 klo 13.00–13.40 

Paikka: Etäkokous  

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö 

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1 klo 13-13.27 

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Rytkönen Merja, työsuojeluvaltuutettu  
Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 
Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 
Poissa: 
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä  

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Vahasen tekemä tutkimusraportti on valmistunut ja tapaaminen Nummelan koululla pidetään 26.10., 
jossa on tarkoitus käydä suositustoimenpiteitä läpi.  
 
Syyslomaviikolla (vko 42) tehty ilmanvaihdon tiiviyden mittaaminen hallintosiivessä. Tuloilmassa oli 
hieman vuotoja, ei kuitenkaan mitään hälyttävää. Poistoilmassa oli vuotoja enemmän, mutta 
poistoilmalla ei sisäilmalle merkitystä. 
 
Koulun pihalla olevissa parakeissa on yhden luokan osalta havaittu ja ilmoitettu makeasta hajusta. Lattia 
on avattu ja löytynyt iso ampiaispesä, se on poistettu. Saadun palautteen mukaan makea haju olisi 
vähentynyt. 
 
Parakkien ilmanvaihtojärjestelmä (vko 42) nuohottu, ja vaihdettu uudet suodattimet IV-koneisiin. 
Kyseinen huone on lisäksi otsonoitu lomaviikon aikana. Ensivaikutelma työterveyden saaman palautteen 
mukaan positiivinen ja ilma raikkaan oloinen. 
 
Työterveyslääkäri selvittänyt Työterveyslaitokselta sisäilmakyselyn toteutusta. Kysely tehdään 
mahdollisuuksien mukaan marraskuussa kuten aikaisemmatkin kyselyt. Työterveyslaitos ilmoitti tulosten 
analysointiajaksi noin kolme viikkoa vastausten saapumisesta. Kun tulokset ovat valmiina, viestitään 
niistä henkilöstölle. Niin työterveyshuollon kuin Nummelan koulun rehtorin mukaan sisäilmaoireilu 
jatkuu. Terveystarkastajalle ei ole tullut yhteydenottoja. Paljon on selvitetty eikä selvää oirehdinnan 
syytä ole löydetty. Jatkon kannalta olennaista tehdä muita riittäviä toimenpiteitä sisäilma-asian 
korjaamiseksi.  
 
Työsuojelu tekee työpaikkaselvityksen seurantakäynnin Nummelan kouluun.  
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2. NUMMELAN TERVEYSASEMA  

Korjaukset etenevät lokakuun aikana. 

 

3. OJAKKALAN KOULU 

Korjaukset etenevät suunnitellusti. Nyt on arvio, että viikolla 46 pitäisi paluu päiväkotiin olla 
mahdollinen. 

 

4. HUHMARNUMMEN KOULU 

Huhmarnummen koulun jäähdytyslaite ja ilmanvaihdon vikailmoitukset - näiden korjaukset ovat 
käynnissä. 

 

5. MUUT ASIAT  

Sovittiin kevään 2021 kokoukset (ajalle 10.2.-16.6.2021). 

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäyhteydellä Teams-kokouksena, keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 

• 25.11.2020 

• 14.1.2021 

• 10.2.2021 

• 10.3.2021 

• 14.4.2021 

• 5.5.2021 

• 16.6.2021 
 


