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Sisäilmaryhmän kokous  
 

Aika: keskiviikko 14.4.2021 klo 13.00–13.35 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1   

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Repo-Kemppainen Anneli, siivoustyönjohtaja 
Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 
Poissa: 
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Sisäilmatutkija on ottanut näytteet. Tulosten mukaan homekoirien merkkaamat kohdat, joista näytteet 

oli otettu, ovat laboratoriotulosten mukaan puhtaat (ks. tutkimusraportti). 

Kuntokartoituksen päivityksestä on sovittu, kuntokartoitus tehdään 3.5.2021. Kuntokartoittajalle on 

toimitettu tiedot etukäteen, mitä korjaustoimenpiteitä kiinteistössä on suoritettu. Lisärakennuksen 

ilmanvaihtokoneiden kunnostusta ja päätelaitteiden uusimista on kartoitettu, suunnittelu on käynnissä. 

Rehtorin mukaan oireilu jatkuu. Huoli on syksyn tilanne mahdollisten oireilmoitusten osalta. Rehtori 

pyytää väliaikaistiloja käyttöön, mikäli tilanne olisi se, ettei koulun tiloissa voi olla. Tilapalvelulla on 

yleiskartoitus käynnissä mitä tiloja on saatavilla, toukokuun aikana kooste mahdollisesti saataville. 

Työterveyteen kaksi henkilöä on ollut yhteydessä.  

Parakkien uusimisen aikataulu ei ole vielä tiedossa. Hankinta-asiantuntijan kanssa asiaa on edistetty. 

Tilapalvelu informoi rehtoria, kun aikataulu tarkentuu. Terveystarkastajalle ei ole tullut yhteydenottoja. 
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2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Tilapalvelun edustaja käy uudelleen katsomassa huoneen 25. Siivoustyönjohtaja on käynyt huoneessa 
eikä ole tehnyt havaintoa poikkeavasta hajusta. Siivoustyönjohtaja on tehnyt havaintoja terveysaseman 
siivottavuudesta (paljon on tavaraa pinnat täynnä) ja toimittanut kuvamateriaalia työsuojelupäällikölle 
toimenpiteitä varten. 

 

3. HUHMARNUMMEN KOULU 

Tilapalvelu informoi rehtoria suunnitelmista liittyen jäähdytyslaitteeseen, kun sellaisia on tiedossa.  
 

4. VIHDIN YHTEISKOULU 

Suodattimien puhdistus ja tarkastus oli viime viikolla. Silmämääräinen havainto on, että suodattimet 
eivät olleet likaiset. Tosin yläkoulut ovat olleet etäkoulussa koko maaliskuun. Seurataan puutyöluokkaan 
hankittujen puhdistimien toimintaa. 
 

5. MUUT ASIAT 

Terveystarkastajalle ei ole tullut sisäilma-asioista yhteydenottoja. Työsuojeluun ja työterveyshuoltoon ei 

muita yhteydenottoja kuin Nummelan koulun osalta.  

Sovittiin syksyn kokoukset, osallistujat saavat kokouskutsut sähköisesti kalenteriin lähiaikoina. 

 

6. SEURAAVAT KOKOUKSET 

 
Etäkokoukset (teams), keskiviikkoisin klo 13.00–15.30: 

• 5.5.2021 

• 16.6.2021 

• 1.9.2021 

• 6.10.2021 

• 3.11.2021 

• 1.12.2021 
 

 

 


