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Sisäilmaryhmän kokous   

Aika: keskiviikko 9.11.2022 klo 13.00-13.35 

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 

Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri 

Rytkönen Merja, työsuojeluvaltuutettu  

Salmi Tuula, työterveyshoitaja 

Suomalainen Sami, työterveyslääkäri 

Tammelin Heidi, museotoimenjohtaja 

Vanninen Katja, työterveyshoitaja 

Venola Simo, puhdistuspalvelupäällikkö 

 

Poissa: 

Kokkinen Matti, tekninen johtaja, puheenjohtaja 

Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä 

Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö 

 
 

1. NUMMELAN KOULU 

Tehty puhaltimien vaihtoja, tehtäväksi joululoman aikana jäi yläkerrasta neljä luokkaa. QR-
koodit on tilattu ja laitetaan ohjeistuksineen näkyville viikolla 45. Hope-luokan 
olosuhdemittareiden mukaan kaikki on kunnossa. Työterveyteen tullut yksi ilmoitus 
sisäilmaoireista. Rehtorin mukaan luokasta 106 ja luokasta 5A tullut oireilmoitusta. Nämä 
ilmoitukset tuli ennen kuin laitteistot oli asennettu.   

 

2. NUMMELAN TERVEYSASEMA 

Olosuhdemittareiden mukaan kaikki on kunnossa. Jatkopalaveri pidetään viikolla 45. QR-
koodien asennus on viikolla 45. Olosuhdemittarit kertoi korkeista lämpötiloista – nämä on 
korjattu säätämällä lämpötilaa. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontunut, sovittu 
pohjakuvien toimituksesta ja käydään tilat läpi sekä sovittu muutamien olosuhdemittareiden 
tilaamisesta (on tilattu, ei tullut vielä).  
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Työsuojeluvaltuutetulle tullut viestiä, että pohjakuvat eivät ole ihan ajantasaisia sekä havainto, 
että kohteessa ei ole käyty kuten oli sovittu. Työterveyteen ei ole tullut yhteydenottoja sen 
jälkeen, kun asiaa on aloitettu selvittämään.  

 

3. MUUT ASIAT 

Jokikunnantie: kohteessa ei tietoa tällä hetkellä kattovuodosta.  

Kirkkoniemen koulu: työterveyteen eikä rehtorille ole tullut yhteydenottoja, tilanne 

rauhoittunut.  

Museon arkistotilan käyttömahdollisuus: ks. liitteenä oleva tutkimusraportti. Tilassa tehty 

uusi mittaus tilojen käyttömahdollisuudesta. Tutkimuksen mukaan tila voidaan pitää 

arkistokäytössä, mutta ei työtilana. Jos jostain poikkeuksellisesta syystä kyseessä olisi 

pidempiaikaisesta oleskelusta arkistotilassa, niin FFP2- maskia käytettävä.  

Museotoimenjohtajan mukaan arkistotilan käyttö on vähäistä. Puhdistuspalvelupäällikkö 

informoi puhdistuspalvelun henkilöstön (tila arkistokäytössä, mutta ei työtilana). Tehdään 

kontrollimittaus tilaan noin vuoden kuluttua. 

Pajuniityn päiväkoti: tilapalvelu käynyt kohteessa, tehdään sisäilmatutkimus. 

Tutkimussuunnitelma saatu, sovitaan marraskuun aikana etenemisestä. Tutkija asentaa 

olosuhdemittarit noin kahden viikon ajaksi, tulokset valmistuvat noin viiden viikon kuluttua. 

Työterveyteen ei ole tullut uusia yhteydenottoja.  

Kunnantalon arkistotila: ks. liite tutkimusraportti. Jonkin verran yläpölyä kaappien päällä 
(paperipölyä), puhdistuspalvelu järjestää siivouksen marraskuun aikana. Yksi seinä – kosteus oli 
hiukan koholla. Seinälle tehdään korjaus. Ilmanpuhdistimet laitettu ala-arkistoon (4 kpl) ja 
yläarkistoon (2 kpl), puhdistimet tuodaan viikon 45 aikana.  
 

Huhmarnummen koulun ilmastointikoneen uusimisesta on pidetty tapaaminen 6.10.2022 

koulun rehtorin, tilapalvelun ja työsuojelun edustajien kesken. Sovittiin, että 

tilapalvelupäällikkö tiedottaa rehtoria asiassa etenemisestä. Jos saadaan ulkopuolinen 

ostopalvelu toimimaan, laitteisto menee kilpailutukseen loppuvuodesta 2022. Urakoitsijaa 

päästäneen valitsemaan v. 2023 kevätkauden aikana, toteutus kesälomien aikana 

(yhteensovitettavaa päiväkodin kanssa). 

Terveystarkastajalle ei ole tullut minkään asian tiimoilta yhteydenottoja. 

Kevään 2023 kokousajat sovittiin. 
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4. SEURAAVAT KOKOUKSET 

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30: 

• 11.1.2023 

• 15.2.2023 

• 22.3.2023 

• 19.4.2023 

• 17.5.2023 

 

 

 


