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Sisäilmaryhmän kokous
Aika: keskiviikko 25.11.2020 klo 13.00–13.45
Paikka: Etäkokous
Kokouksen osallistujat:
Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja
Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö
Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1 klo 13.00-13.30
Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja
Kokkinen Matti, tekninen johtaja
Laiho Juha, terveystarkastaja
Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri
Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu
Salmi Tuula, työterveyshoitaja – kohta 3 klo 13.00-13.10
Suomalainen Sami, työterveyslääkäri
Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö
Vanninen Katja, työterveyshoitaja
Poissa:
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä

1. NUMMELAN KOULU
Nummelan koululla tehty käynti Vahasen edustajan kanssa, jossa käyty tutkimusraporttia läpi. Vahasen
edustaja ehdotti kokonaisvaltaisen kuntotutkimuksen tekemistä, tosin tällainen on jo aikanaan
kertaalleen tehty, ennen isompaa remonttia v. 2014.
Luokasta 234 on tullut alkuviikosta yhdeksältä huoltajilta kirjelmä lastensa oireilusta. Luokkaan on viety
ilmapuhdistinlaite. Suunnitteilla myös ilmanvaihdon tehostamista. Ilmanvaihto on ko. luokassa
mitoitettu 20 henkilölle. Henkilömäärät voisi käydä läpi, jotta ilmanvaihdon mitoitus vastaisi tarvetta.
Työterveyslaitos on käynnistänyt sisäilmakyselyn koulun henkilöstölle, kyselyyn voi vastata 2.12. asti.
Tulokset tullevat joulun tienoilla työterveyshuoltoon. Yksittäisiä sisäilmaoireisiin liittyviä ilmoituksia on
tullut työterveyshuoltoon.
Nummelan koulun rehtori näkee, että yksi luokka (noin 20 henkilölle) olisi tarpeen saada lähialueelta
käyttöön. Opetuspäällikön toive on, että Työterveyslaitoksen kyselyn tuloksista viestittäessä samassa
yhteydessä olisi mahdollisuus kertoa myös siitä, miten syksyllä 2021 koulu alkaa turvallisella
työskentelyllä. Tilaelementtiratkaisun tarkastelua kannattaisi ainakin osittain tarkastella uudestaan.
Tilapalvelu selvittää tila-asiaa.
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2. NUMMELAN TERVEYSASEMA
Keittiön kylmiö on korjattu.

3. KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO
Ojakkalantien 10 tutkimusraportin toimenpiteiden osalta on sovittu, että Martela tekee nämä
toimenpiteet, joiden jälkeen tehdään uusintamittaukset sekä sovitaan palaveri. Työterveyshuoltoon ei
ole tullut yhteydenottoja.

4. OJAKKALAN KOULU
Päiväkotiin on palattu 16.11. alkaen. Remontti ja urakka on kunnossa vuoden vaihteessa.

5. HUHMARNUMMEN KOULU
Ilmanvaihtokorjaukset on tehty, jäähdytyslaitteen osalta tilannetta seurataan.

6. MUUT ASIAT
Työsuojeluvaltuutetulta tuli kysymys, onko kiinteistöjen ilmanvaihdossa mahdollista lisätä sisäilman
vaihtumista tilojen käytön aikana koronakuorman siirtämiseksi pois sisätiloista. Tätä on selvitetty ja
vastaus on, että vanha kiinteistö ei mahdollista sisäilman vaihtumisen lisäämistä. Uudempien tilojen
osalta saataisiin 10% lisää, mutta silloin tulisi alipaineisia - painesuhteet muuttuvat, tämäkään ei
onnistu.
Sahapurun poisto puutyöluokassa Vihdin yhteiskoulussa – ilmanvaihtolaitteistoon ei voida tehdä
muutoksia, jolla tätä vähennettäisiin. Erillisen puhdistimisen hankinnasta on selvitys meneillään sekä
mahdollinen testaus, jolla selvitetään ratkaisun toimivuutta.
Nummelanharjun koulun sahanpurunpoistoon on asennettu äänenvaimennin. Ennen oli 99db, remontin
jälkeen 77-78db.

SEURAAVAT KOKOUKSET
Etäkokouksina keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 14.1.2021, 10.2.2021, 10.3.2021, 14.4.2021, 5.5.2021
sekä 16.6.2021.
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