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Sisäilmaryhmän kokous   
 

Aika: torstai 28.1.2021 klo 13-14.35 

Paikka: Teams -kokous etänä  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö - klo 13-14 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu   

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Repo-Kemppainen Anneli, siivoustyön johtaja 

Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri – klo 13.20-13.40 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 

Poissa: 
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Käytiin läpi Työterveyslaitoksen tutkimustulokset Nummelan koulun sisäilmasta. Työterveyshuolto valitsi 

Työterveyslaitoksen sisäilmakyselyn toteuttajaksi, koska se katsottiin puolueettomaksi toimijaksi. 

Vertailua eri vuosina tehtyjen sisäilmakyselyiden välillä ei voitu tehdä, koska standardit ovat uuden 

kyselyn myötä muuttuneet. Sovittiin, että järjestetään henkilöstölle tuloksista infotilaisuus (teamsillä) 

mahdollisimman pian siten, että tulokset esittelee Työterveyslaitoksen asiantuntija. 

Rehtori on kartoittanut Nummelan koulun eri tiloja, joissa sisäilmaoireilua on koettu. Tilapalvelulla on 

oma listansa tiloista, joista on tullut sisäilmaoireilusta ilmoituksia. Ilmoituksia on viime vuosien aikana 

tullut koulun lähes jokaisesta tilasta. Tilapalvelu totesi Nummelan koulun ilmanvaihtokoneiden toimivan 

tällä erää täydellä teholla.  

Kuten viime kokouksessa sovittiin, käynnistetään laajempi kokonaisvaltainen koulun kuntokartoitus. 

Rehtori toivoo väistötilojen valmistelua, pääkoulun puolella on arviolta 3-5 luokkatilaa, joiden osalta 

voisi olla väistötarve. Työsuojelun nimissä on oltava puhtaat ja terveet tilat. Mahdollisten väistötilojen 

selvittely on meneillään tilapalvelussa ja rehtorille toimitetaan näistä tiedot, kun kartoitus on valmis. 

Työterveyshuolto näkee, että mikäli Nummelan koulun henkilöstöä siirretään väistötiloihin muualle, on 

tärkeää, että sisäilman laatuun kiinnitetään riittävästi huomiota. 
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Opetuspäällikkö on esittänyt lasten ja nuorten lautakunnassa kaksi viikkoa sitten Nummelan koulun 

tilaelementtien hankkimista, asia on jälleen esillä 16.2.2021 lautakunnan kokouksessa.  

Rehtori selvittää henkilöstöltä koululle (pääkoulu ja parakki) hankittujen ilmanpuhdistimien tuomasta 

avusta ja tarpeesta. Ilmanpuhdistimia on mahdollista hankkia lisää, mikäli niille tarvetta on.  

Terveystarkastajalle ei ole ollut yhteydenottoja Nummelan koulun sisäilma-asiasta. 

Nummelan koulun henkilöstön sisäilmaoireilun kooste työterveyshuollosta on käsitelty 

työsuojelutoimikunnan kokouksessa 21.1.2021 ja annettu tiedoksi sisäilmaryhmälle tässä kokouksessa.  

 

2. MUUT ASIAT  

Ei muita asioita.  

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

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

 


