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Sisäilmaryhmän kokous   
 

Aika: keskiviikko 10.3.2021 klo 13.00–13.40 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 
Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1   

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu  

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 
Poissa: 
Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Kuntokartoituksista on saatu tarjoukset, päätös kuntokartoituksen toteuttajasta viikolla 11. Lasten ja 
nuorten lautakunnan jäsenet ovat käyneet viime viikolla katsomassa tilaelementit. Laajennusosan 
ilmanvaihtokoneiden kunnostusta on kartoitettu. Nummelan kouluun on hankittu lisää ilmanpuhdistimia 
(4 kpl). Homekoirat ovat käyneet koululla viime viikolla. Vuodesta 2018 asti tulleet oireilmoitus -tilat 
käytiin homekoirien kanssa läpi. Ensi viikolla tulee sisäilmatutkija ottamaan näytteet homekoirien 
merkkaamista paikoista. 

Henkilöstöinfo sisäilmakyselyn tuloksista pidettiin 9.2.2021. Työterveyslaitoksen erikoislääkäri kävi 
tulokset läpi. Jatkosuunnitelmana on tehdä kuntokartoitus ja sisäilmatutkijan tutkimukset ja 
laboratoriokokeet. Tilaelementtien vaihdolle pitää hakea uusi tilapäinen rakennuslupa sekä varmistaa 
hankintamenettely. Rehtorilta toive, että opiskeluhuollon ja hallinnon tilat saadaan samaan tilaan. 
Tilapalvelu kartoittaa lisätiloja.  

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Terveysasema huone 25:sta on tullut ilmoitus huonosta sisäilmasta (haju). Kohteessa käyty, ei tehty 
havaintoja poikkeavasta sisäilmasta. Siivottavuudessa on parantamisen varaa, jonka vuoksi mm. 
yläpölyjen siivoaminen hankalaa. Karviaisen työsuojeluvaltuutettu käy katsomassa tilaa. 
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3. VIHDIN YHTEISKOULU 

 
Puhdistimia (puupöly) on hankittu puutyöluokkaan, olleet käytössä noin kuukauden verran. Seurataan 
laitteiden toimintaa kevään ajan. Työterveyteen ei ole tullut sisäilma-asiaan liittyviä yhteydenottoja. 
Puhdistuspalvelupäällikkö hoitaa, että tila tullaan imuroimaan. VYKissä on puutyöluokassa iltakäyttöä 
kansalaisopiston järjestämänä, siivousvastuu ko. opettajalla. Tilapalvelu ohjeistaa puutyöluokkien 
käyttöä kevään aikana.  
 

4. MUUT ASIAT 

Sisäilma-asioissa ei ole tullut yhteydenottoja terveystarkastajalle. Terveystarkastaja kertoi käyneensä 

tarkastamassa päiväkoteja - sisäilman osalta ei tullut ilmi huolenaiheita, mikä on positiivista. 

 

5. SEURAAVAT KOKOUKSET 

 
Etäkokoukset (teams), keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 

 14.4.2021 

 5.5.2021 

 16.6.2021 

 

 


