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Sisäilmaryhmän kokous  
 

Aika: keskiviikko 15.9.2021 klo 13.00–13.45 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1   

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kohonen Päivi, terveystarkastaja 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Repo-Kemppainen Anneli, siivoustyönjohtaja 

Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 

Poissa: 

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

 
Parakit on uusittu, vanhat poistettu ja uudet tehty tilalle. Asia käsitelty elinvoima lautakunnassa.  
Ionisaattorit laitettu ennen koulutyön alkua koulun ilmanvaihtokoneeseen puhdistamaan ilmaa.  
 
Homekoirakäynti tehty uudestaan 28.7.2021 (ks. tutkimusraportti). Sisäilmatutkija tekee tämän 
perusteella kohdekäynnin 7.9. ja tekee suunnitelman sisäilmatutkimuksesta. 
 
Oireilmoituksia on tullut joitakin. Tilapalvelu tekee rehtorin kanssa vertailun oireilupaikoista suhteessa 
homekoirien osoittamiin paikkoihin. Työterveyteen tullut kaksi oireilmoitusta. Hankitaan laitteita myös 
toiselle puolen koulua ja seurataan niiden tuomia mahdollisia hyötyjä. 

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

 
Huoneen 17 osalta tilanne selvitetty, kaikki oli tulosten mukaan puhdasta (ks. raportti: hallintosiipi 
sisäilmatutkimus 21.7.2021).  
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Terveysaseman sisälämpötilaa on seurattu kesän hellejaksolla (ks. raportti, lämpötilan ja hiilidioksidin 
seurantamittaus 18.8.2021). Muutamissa huoneissa oli korkeita lämpötiloja, hiilidioksidit pääsi 
nousemaan yhdessä siivouskomero-/varasto-tilassa. Toimenpiteitä pitäisi tehdä tietyissä huoneissa, jos 
työtä ei tauottamaan pysty. Lämpötiloissa oli tiettyjä piikkejä. Työsuojeluvaltuutetulle tullut 
yhteydenottoja. Työterveyteen tullut kesän aikana viestiä, että happi loppuu ja on helteestä johtuen 
tukalaa. Tilapalvelulla on listalla ilmalämpöpumppujen lisäämisiä erinäisiin kohteisiin, 
toteutussuunnitelmaan luotava katsaus.  

Terveysaseman vastaanottohuone 2 on käyty katsomassa, koska vikailmoituksen perusteella oli 
havainto epämääräisestä hajusta. Vastineessa esitetty suosituksia toimenpiteistä tilanteen 
korjaamiseksi.  

Nummelan vuodeosasto: kohteeseen on tehty sisäilmakysely syyskuussa 2018, jossa oli poikkeavia 
tuloksia. Tällöin annettu suosituksia toimenpiteistä, joita on lähdetty toteuttamaan, mutta 
koronatilanteen myötä asia ilmeisesti jäänyt kesken. Vähän väliä tulee ilmi oireilevaa henkilöstöä. 
Osasto on pyytänyt 3.9. työterveyshoitajaa käynnille kohteeseen. Korjausten tilanne tarkistetaan ja 
päivitetään suunnitelma etenemisestä. Työterveyshoitaja toimittaa listauksen tilapalvelulle, joka tekee 
korjaustoimenpiteiden tilanteesta tarkistuksen. 

 

3. KOTIPALVELUN UUDET TILAT, KIRKKOJÄRVENTIE 

Tilassa ollut vuoto, joka on korjattu. Tilan katto menee remonttiin v. 2022.  
Tilat tulee lähipäivinä käyttöön, kun korjaustyöt tehty.  

 

4. MUUT ASIAT 

Terveysvalvontaan ei ole tullut yhteydenottoja. Työterveyteen ei ole tullut muita ilmoituksia sisäilmasta 

(kuin Nummelan koulun osalta kaksi ilmoitusta). 

 

5. SEURAAVAT KOKOUKSET 

 
Etäkokoukset (teams), klo 13.00–15.30: 

• ti 12.10.2021 

• ke 17.11.2021 

• ke 15.12.2021 
 

 

 


