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Sisäilmaryhmän kokous  
 

Aika: keskiviikko 17.11.2021 klo 13.00–13.40 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1 klo 13.00-13.20 

Rytkönen Merja, työsuojeluvaltuutettu  

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Repo-Kemppainen Anneli, siivoustyön johtaja 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja 

 

Poissa: 

Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Laiho Juha, terveystarkastaja 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

 
Ilmanpuhdistimet on poistettu tiloista ionisaattoriasennusten jälkeen. Ionisaattoreista on koettu olevan 
apua. Rehtori toimittaa tilapalveluille tiedot tiloista, joissa on sisäilmaan liittyvää oireilua tullut ilmi - 
ilmoituksia on tullut nyt enemmän kuin alkusyksystä. Yhden luokan sijoittamista koulun muihin tiloihin 
selvitetään. Lisäksi mahdollisesti hankitaan lisä ilmanpuhdistinlaite luokkatilaan, jossa siitä voisi olla 
apua. Työterveyteen ei ole Nummelan koulusta tullut sisäilmaan liittyen yhtään ilmoitusta. 

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Marraskuulle suunniteltu osastokokous on Karviaisen toimesta siirretty myöhempään ajankohtaan, 
kokouksen pitäminen mennee v. 2022 puolelle. Karviainen on yhteydessä uuden kokousajan 
sopimisesta. 

Yksi ilmoitus tullut koskien sisäilmaa terveyskeskuksen päivystyksen tiloista. Tehty kohdekäynti 
1.11.2021 sisäilmatutkijan kanssa, olosuhdemittarit viety ja tilat tarkastettu. Sisäilmatutkija otti 5.11. 
ilmanäytteet. Raportin mukaan ongelmia ei ole, ilmanvaihto toimii hyvin. Ilmanäytteet ovat puhtaita. 
Terveysasemalla on yksi wc-tila, joka tullaan korjaamaan, kun Karviainen antaa luvan.  
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Vihdin puhdistuspalvelun mukaan terveysasemalla tehtävää siivousta haastaa eri pinnoilla olevien 
tavaroiden määrä. Siivouksellisuutta kannattaisi miettiä – miten saisi tavaraa vähemmälle. Kesän aikana 
käytössä olleet paikalliset jäähdyttimet olisi hyvä sijoittaa talven ajaksi toiseen tilaan. 
Työsuojeluvaltuutetulle ei ole tullut viestiä sisäilmaan liittyen. Työsuojeluvaltuutettu vie viestiä 
siivottavuuden edistämisestä. Työterveyteen ei ole tullut viestiä, toki on tiedossa, että osaston 
henkilöstö odottaa asioista (yllä mainittua) suunniteltua kokousta.  
 
 

3. MUUT ASIAT 

Työterveyshuollon työpaikkaselvityskäynnillä tehty havainto, että Huhmarnummen koululla viemärihaju 
levinnyt koulun muihin tiloihin. Haju ollut teknisen työn luokan edustalla lokakuussa, marraskuun 
työpaikkakäynnillä oli sama haju samaisessa paikassa sekä levinnyt muihinkin tiloihin. Asia on 
kiinteistöhoidolla hoidossa. 

Kevään 2022 sisäilmaryhmän kokoukset kalenteroidaan. 

 

4. SEURAAVAT KOKOUKSET 

 
Etäkokoukset (teams), klo 13.00–15.30: 

• ke 15.12.2021 
 

 

 


