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Sisäilmaryhmän kokous  
Aika: keskiviikko 19.1.2022 klo 13.00-13.19 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Aittola Kalevi, rakennuttajainsinööri 

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1 klo 13.10-13.19 

Kohonen Päivi, terveystarkastaja 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja, puheenjohtaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Repo-Kemppainen Anneli, siivoustyön johtaja 

Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu  

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

 
Poissa: 
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö 
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Olosuhdemittarit on asennettu (20.1.) huoneeseen 184, seurataan ilmanvaihtoa. Kaikki saadut arvot 
ovat hyviä eli reilusti alle viitearvojen. Tilapalveluilla on pääsy mittaria päivittäin lukemaan. 
Työterveyteen ei henkilöstö ole ollut sisäilma-asioista yhteydessä. Rehtori tiedustellut henkilöstöltä 
sisäilmaoireita – muutamasta luokasta tullut ilmoituksia. Uusien tilaelementtien puolella oireilu on 
lakannut, siellä on kaikki hyvin.  

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Huone 10 vesivahingon korjaus on aloitettu, matot poistettu ja tila on kuivatuksessa. Mattojen 
hitsaussaumat olivat pettäneet, minkä johdosta kosteutta pääsi lattiaan.  

Huoneesta 25 tullut sisäilmasta ilmoitus koskien homeen hajua. Tilassa on käyty, ei hajuhavaintoja 
homeesta, todettu olevan yläpölyä ja tavaraa jonkin verran – tavaraa karsimalla saisi siivottavuutta 
lisättyä. Sisäilmatutkija tulee 19.1. ottamaan ilma- ja mikrobinäytteet ko. huoneesta. 

Työsuojeluvaltuutetulle ei ole tullut tietoa oireilusta, ilmoituksia ei ole toistaiseksi tehty sisäilmasta. 
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3. MUUT ASIAT 

Huhmarnummen koululla käyty, siivouskeskuksen lattiakaivo on edelleen hiukan likainen ja haisi 
viemärille (haju siivouskeskuksessa, ei muualla). Kaivo ei kuitenkaan ollut kuiva. Siivoustyönjohtajan 
mukaan kaivoa on pesty tavallista useammin, jostain syystä viikonlopun aikana hajua kertyy. Seurataan 
tilannetta. 

 

4. SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30: 

• 16.2. 

• 16.3. 

• 20.4. 

• 18.5. 

• 7.9. 

• 5.10. 

 

 


