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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 7.9.2022 klo 13.00-13.43 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1  

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  

Kohonen Päivi, terveystarkastaja 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja, puheenjohtaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

Venola Simo, puhdistuspalvelupäällikkö 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

 

Poissa: 

Aittola Kalevi, rakennuttajainsinööri 

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 

1. NUMMELAN KOULU 

Luokka 228 (entinen kirjastotila) siivouksesta tullut palautetta pölyisyydestä ja raskaasta 
ilmasta, rehtori käy asiaa läpi puhdistuspalvelupäällikön kanssa. Koulun talopalaveri tulossa 
pidettäväksi kerran kuussa, tilapalvelulle myös kutsu. Huoltotöitä tiettyyn iv-konehuoneeseen 
ja luokkien suuttimien päivitykseen tietyiltä osin tulossa syyslomaviikolla.  

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Keski-Uudenmaan työterveys tehnyt sisäilmakyselyn koko terveysasemalle ja osastolle. 
Työterveyshoitaja kävi tuloksia läpi. Todettiin, että kutsutaan kiinteistökohtainen 
sisäilmatyöryhmä koolle. Pyritään järjestämään kokous jo ennen seuraavaa sisäilmaryhmän 
kokousta. 
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3. MUUT ASIAT 

Huhmarnummen koulun jäähdytinjärjestelmän toimimattomuuteen/korjaamiseen liittyvä 

tilannekatsaus kalenteroitu pidettäväksi lokakuun alkuun. Huhmarnummen hajuhaitta ei ole 

viime aikoina noussut esiin eikä ole viimeaikaisen käynnin yhteydessä tehtyä hajuhavaintoa. 

Lattiakaivo on siivouksen osalta pidetty puhtaana. Työsuojeluvaltuutettu on menossa käymään 

Huhmarnummella, tarkastelee tilannetta. 

Kesä-elokuun 2022 aikana on tullut yhteensä 15 turvallisuushavaintoa helteistä johtuvasta 

työolosuhteiden kuumuudesta (1 ilmoitus päiväkoti (Pajuniitty), 2 ilmoitusta ateria 1 

(Jokikunnan koulun keittiö sekä Ojakkalan koulun keittiö), 5 ilmoitusta museolta, 7 ilmoitusta 

kirjastolta). Erityisesti työpaikkakäynneillä, joita työterveys ja työsuojelu yhteistyössä tekee, on 

noussut esiin toistuva kysymys, olisiko tilapalveluilta mahdollista saada nähtäväksi 

suunnitelmaa kohteista, joiden ilmanvaihtoa/viilennystä tullaan parantamaan ja näiden 

etenemissuunnitelmasta aikataulua? Kentällä on epäselvyyttä siitä, mitkä ovat suunnitelmat 

esim. viilennyksen osalta ja toisaalta samalla paljon odotuksia, että asioille tehdään 

parannuksia. Tilapalvelu palaa siihen, missä määrin voisi viestiä suunnitelmien sisällöistä. 

 

 

4. SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30: 

• 5.10.2022 

• 9.11.2022 

• 11.1.2023 

• 15.2.2023 

 

 

 


