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Sisäilmaryhmän kokous   
 

Aika: torstai 14.1.2021 klo 13.00–14.10 

Paikka: Etäkokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö 

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1  

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri – kohta 1 

 

poissa: 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Rehtori laittanut sisäilmaryhmälle tiedoksi koosteen oppilaiden oireiluista. Selkeä havainto, että lomilla 
ei ole oireita ja kun kouluun palaa, niin oireet alkavat. Saadut ilmanvaihdon puhdistimet eivät ole 
muuttaneet tilannetta. Rehtori haluaa konkreettisen toimintasuunnitelman siitä, miten tilanne 
korjataan, koska tilanne on kriittinen sisäilman osalta. Yksi luokka (luokkahuone 231) on kirjastolla 
opiskelemassa, jatko tämän osalta on avoinna.  
 
Työterveyshuoltoon on tullut tämän vuoden puolella kymmenkunta yhteydenottoa sisäilmaoireista. 
Työterveyslaitoksen sisäilmakyselyn tulokset eivät ehtineet valmistua tämän kokouksen käsittelyä 
varten, vaikka tulokset oli jo alkuviikosta luvattu Vihtiin saataville. 
 
Opetuspäällikkö valmistelee lasten ja nuorten lautakuntaan esitystä Nummelan koulun sisäilmatilanteen 
takia opetustilajärjestelyistä. Rehtori toimittaa lukumäärän koskien opetuskäytössä tarvittavia 
luokkatiloja sekä hallintotiloja. Koulun yhteisiä tiloja kuten ruokasalia, liikuntasalia ja teknisen tilan 
luokkaa voisi tässä yhteydessä käyttää, mikäli toimintaa uudelleen järjesteltäisiin tilaelementein. Jos 
ajatellaan ensi syksyä, on yhdeksän kuukautta erittäin tiukka aikataulu kilpailuttaa, hankkia ja toimittaa 
tilaelementit. Yksi vaihtoehto on hajauttaa koulun toimintaa ainakin osittain muihin tiloihin, joiden 
saatavuus pitää kartoittaa erikseen. Laajempi kuntokartoitus kouluun pitää tehdä, jotta pystytään 
kohdentamaan mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. Ratkaistava miten kevätkausi tiloissa pärjätään.  
 
Koulun oppilaiden vanhemmilta on tullut vetoomus, johon laaditaan vastaus.  
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Työterveyslaitoksen sisäilmakyselyn tuloksia varten sovittiin lisäpalaveri 28.1. klo 13-14, koska tuloksia ei 
ollut tässä kokouksessa saatavilla. 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA  

Hoitotarvikevarastosta tullut ilmoitus huonosta sisäilmasta. Tilassa käyty ja mitattu tulo- ja menoilma 
ilmanvaihdosta, tulosten perusteella säädetty asetukset asianmukaisiksi. 

 

3. KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO 

Tilanne on tällä hetkellä kunnossa. 

 

4. OJAKKALAN KOULU 

Julkisivurappaukset ovat vielä työn alla ja ne tehdään keväällä, kun lämpötila nousee yli 10 asteeseen. 

 

5. HUHMARNUMMEN KOULU 

Jäähdytyslaitteen osia ei vielä ole saatavilla. Tilannetta seurataan. Ei ole tullut ilmi sisäilma-asioita. 

 

6. MUUT ASIAT  

Ei muita asioita.  

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäkokouksina: 
 
-torstaina 28.1.2021 klo 13-14 
-muutoin keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 10.2.2021, 10.3.2021, 14.4.2021, 5.5.2021 sekä 16.6.2021. 

 


