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Sisäilmaryhmän kokous  
 

Aika: tiistai 12.10.2021 klo 13.00–13.30 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1 klo 13.15 asti  

Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu  

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kohonen Päivi, terveystarkastaja 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

 

Poissa:  

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

 
Ionisaattorit on asennettu, nyt on koko koulu katettu ionisaattoreilla paitsi keittiön tila. 
Ilmanpuhdistimet poistetaan syyslomaviikon aikana koulun tiloista (ei ylläpidetä kahta päällekkäistä 
järjestelmää). 
 
Sisäilmatutkija ei esitä tehtäväksi uusia tutkimuksia (ks. raportin lopusta kohta 4.  johtopäätökset).  
Rehtorille ei ole tullut uusia ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. Työterveyshuoltoon on tullut 
Nummelan koulun henkilöstöltä viestiä, että ilmoitusten tekeminen turhauttaa, kun sisäilmaongelma 
jatkuu edelleen. Opetuspäällikkö tiedusteli sisäilmatilanteen kehittymistä tilannetta syksyn 2020 ja 
syksyn 2021 osalta. Vuoden 2021 aikana on kuitenkin tehty useita sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä. 
Rehtorin mukaan tilanne olisi tämän syksyn osalta parempi, mutta hankala arvioida saadaanko kaikki 
ilmoitukset. Uudet tilaelementit ovat saaneet kiitosta. Työterveyshuollon mukaan viime vuoden syksyllä 
tuli enemmän ilmoituksia kesäloman jälkeen kuin tänä syksynä on tullut. Tilapalvelun mukaan 
lämmityskauden alkaessa on yleensä sisäilmaan liittyviä ilmoituksia tullut lisääntyvässä määrin.  
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2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

 
Nummelan osasto, vuodeosasto: sisäilma-asiaa käsitellään marraskuun osastokokouksessa, jossa 
kerrotaan tilanteesta. Yksi huone on parhaillaan korjauksessa. Työsuojeluvaltuutetulle ei ole tullut 
yhteydenottoja. 

 

3. KOTIPALVELUN UUDET TILAT, KIRKKOJÄRVENTIE 

Tilat ovat valmiina, korjaustyöt on tehty. Työsuojeluvaltuutettu toivoo tiedottamista Karviaisen 
henkilöstölle remontin valmistumisesta. 

 

4. MUUT ASIAT 

Työterveyteen ei ole tullut yhteydenottoja lukuunottamatta Nummelan koulua. Terveystarkastajalle ei 
ole tullut yhteydenottoja.  

 

5. SEURAAVAT KOKOUKSET 

 
Etäkokoukset (teams), klo 13.00–15.30: 

• ke 17.11.2021 

• ke 15.12.2021 
 

 

 


