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Sisäilmaryhmän kokous   
Aika: keskiviikko 11.1.2023 klo 13.00-13.23 

Paikka: Teams -kokous  

 

Kokouksen osallistujat:     

 

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja 

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu 

Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  

Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1, klo 13.09 asti 

Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu  

Kohonen Päivi, terveystarkastaja 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja, puheenjohtaja 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

Venola Simo, puhdistuspalvelupäällikkö 

 

Poissa: 

Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 

 
 

1. NUMMELAN KOULU 

Puhaltimet on vaihdettu, kanavien muutostyöt on tehty. Ilmamäärämittausten mukaan asiat kunnossa. 
Rehtori kertoi saamansa sisäilmoitukset (tila 218, luokka 228, ruokala, päärakennus, 233B) ja toivoo 
etelä-Nummelan koulun käyttöönoton edetessä kokonaisharkintaa siihen, milloin parakeista luovutaan, 
koska parakeissa ei ole sisäilmaoireita.  

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Lisä olosuhdemittarit on asennettu. QR-koodien lukukoodit on asennettu ja käytössä, lämpötilat 
säädetty. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on kokoontunut. 

 

3. MUUT ASIAT 

Pajuniityn päiväkoti: kohdekohtainen tutkimusraportti saatavilla, jonka lopputulemana on, ettei 

kohteessa ole suurempia ongelmia. Ilmanpainetta pitää hieman säätää ja tiloja siistiä. Työterveyshuolto 

suosittelee, että raportti käydään työyhteisössä läpi tutkimuksen tekijän johdolla. Uusia 

sisäilmailmoituksia ei ole tullut työterveyteen.  
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Kultasepän päiväkoti: sisäilmatutkimus tehty ja todettu villakuituja olevan liikaa, johtuen päätelaitteissa 

olleista vääristä eristeistä. Pattereiden lämpötilat olleet liian korkealla. Sisätilan remonttia tila tarvitsee, 

tarkasteltava toiminnan tilaa, kun on aika valmistella remonttisuunnitelmia. 

Kunnantalon arkistotila: ilmanpuhdistimet on tuotu tilaan keräämään arkistopölyä talteen, seinän 

lopullinen korjaus ensi kesänä. Tilan siivousta on tehty viime vuoden lopulla, joskin tilassa on vielä 

jossain määrin tavaraa siivouksen tiellä ja siivousta pääsee jatkamaan, kun pinnat ovat siivottavissa. 

Huhmarnummen koulu: jäähdytinjärjestelmän tilannetta esitetään käsiteltäväksi seuraavassa 

kokouksessa. 

 

4. SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30: 

• 15.2.2023 

• 22.3.2023 

• 19.4.2023 

• 17.5.2023 

 

 

 


