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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 5.10.2022 klo 13.00-13.50 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

 

Annala Jarmo, rehtori, Pappilanpellon koulu 
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, puheenjohtaja 
Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu  
Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 
Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 
Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 
Venola Simo, puhdistuspalvelupäällikkö 
 
Poissa: 
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 
Salmi Tuula, työterveyshoitaja 
Vanninen Katja, työterveyshoitaja 
 

1. NUMMELAN KOULU 

Huoltotöitä uudella puolella iv-konehuoneeseen ja luokkien suuttimien päivitykseen tulossa 
syyslomaviikolla. Työt jatkuvat joululoman aikana. Olosuhdemittauksiin koululla on tilattu qr-
lukukoodit, joiden kautta henkilöstö ja oppilaat pystyy antamaan palautetta sisäilmasta. 
Rehtori tarkentaa kivikoulun yläkerran hope-luokasta tullutta oireilmoitusta ja informoi näistä 
tilapalveluun. Mopo-luokassa on jo olosuhdemittarit. Rehtorin mukaan ilmoitukset ovat 
selkeästi vähentyneet, mutta yksittäisiä ilmoituksia tulee. Työterveyteen ei ole tullut 
ilmoituksia Nummelan koulusta. Ilmalämpöpumppuihin liittyvää asiaa (kokous 18.5.) 
tilapalvelu selvittää vielä. 

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmän kokous on pidetty ja sovittu seuraava palaveri. 
Työsuojeluvaltuutettuun ei ole oltu yhteydessä terveysasemalta.  
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3. MUUT ASIAT 

Kirkkoniemen koulu: kohteen esihenkilöille ja työterveyteen tullut muutama oireilmoitus 
Kirkkoniemen koulusta. Rehtorin mukaan henkilöstö on muutoin ollut tyytyväinen 
Kirkkoniemen koulun käyttömahdollisuudesta. Oppilaiden oireilmoituksia ei ole tullut rehtorin 
tietoon. Puhdistuspalvelupäällikön mukaan keittiön käytävät ja kellari aistittu tunkkaiseksi, 
tilapalvelu tutkii asiaa. Seurataan tilannetta ja kutsutaan rehtori seuraavaan kokoukseen. 
Terveystarkastajalle on tullut Kirkkoniemen kouluun liittyvä tiedustelu kesällä. 

Museon arkistotilan käyttömahdollisuus: Syyskuulla 2022 tehdyn työterveyshuollon ja 
työsuojelun työpaikkaselvityskäynnin yhteydessä noussut esiin työpaikalta tarve selvittää 
aikanaan tehdyn haitta-ainevaarakartoitusraportin sisältöä ja siitä johdettuja toimenpiteitä. 
Tilapalvelu on pyytänyt haitta-ainepurkuun erikoistunutta yritystä viime viikolla ottamaan 
näytteet arkistotilasta – näytteen tuloksista johdetaan päätelmä, voiko käyttää tilaa varastona 
vai ei. Kutsutaan museotoimenjohtaja seuraavaan sisäilmakokoukseen. 

Pajuniityn päiväkoti: tullut muutama sisäilmaan liittyvä ilmoitus työterveyteen. Tilapalvelu 
tekee kohdekäynnin.  

Kunnantalon arkistotila: Hallintopalveluiden työsuojelun seurantakäynniltä kesäkuussa 2022: 
”Arkistossa havaittu kosteusvaurio arkistoitavissa asiakirjoissa ja voimakas tuoksu. Arkistoon 
liittyen selvitellään mitä asian eteen on tähän mennessä tehty ja mitä vaurioituneelle 
materiaalille voidaan tehdä. Yhteys tarvittaessa entiseen arkistonhoitajaan asian 
selvittämiseksi." Tilapalvelulla tieto, että kyse on vanhasta kosteusvauriosta, nyt mitataan 
kosteudet seinistä. Ilmanvaihdosta (tulo/poisto) on todettu puuttuvan kolmannes, nyt tämä on 
korjattu, joten se vaikuttanee ilmanlaadun paranemiseen. Kosteusvaurioinen materiaali on 
mahdollista puhdistaa tilapalvelun toimesta ja ne voidaan tarvittaessa arkistoida tiiviisiin 
laatikoihin. 

 

 

4. SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30: 

• 9.11.2022 

• 11.1.2023 

• 15.2.2023 

 

 

 


