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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 24.8.2017 klo 10:00
Paikka: Nissnikun koulu

Osallistujat:

· Maarit Ritakallio, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Juhani Jauhiainen, kiinteistön hoitaja
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Jussi Keskinen, työsuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Petra Vainimaa, vanhempien edustaja
· Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja

1. Työryhmän roolin läpikäynti

Maarit Ritakallio avasi kokouksen klo 8.05.
Puheenjohtajaksi valittiin Maarit Ritakallio ja sihteeriksi Benny Vilander.

2. Tehdyt toimenpiteet ja jatko

Alakoulun luokissa 139, 140 ja 124 on tehty sisäilmakorjauksia ja rakennetiivistyksiä.
Lattiamatto, alakatto ja kaapit ovat uusittu. Keittiön seinän ja lattian ruuvinreiät on paikattu ja
ikkunoiden raamit ja kehykset maalattu. Ruokalan matalan osan alakattolevyt on vaihdettu.
Todettiin että oppilaiden WC-tilojen lattiakaivo kuivuu helposti, ja voi aiheuttaa hajua tilassa.
Siivoajat voisi säännöllisesti täyttää lattiakaivo vedellä esim. tilojen siivouksen yhteydessä.

Korjattavat tilat valittiin viime kokouksen jälkeisen tilojen kartoittamisen perusteella, myös
korjauksen aikana havaitut muut puutteet on korjattu. Tulevan vanhempainillan yhteydessä
ilmoitetaan henkilökunnalle ja vanhemmille tarkempaa tietoa korjauksista ja tulevista
toimenpiteistä. Korjaustoimenpiteistä tehdään erillinen raportti.

Yläkoulun kosteusongelma on paikannettu ulkoseinään, joka tullaan tiivistämään
pinnoittamalla.

Tulevan kuntotutkimuksen yhteydessä tullaan hyödyntämään Nindux Oy:n tekemä oirekysely.
Oirekyselyllä saadaan selville ne tilat jotka kannattaa tutkia tarkemmin. Homekoira tulee
olemaan osana kuntotutkimusta.

Koulun ilmanvaihto on päällä ympäri vuorokauden. Ikkunoiden pyritään pitämään kiinni,
tuuletetaan luokat tarpeen mukaan.



Koulussa on tällä hetkellä noin 600 oppilasta, henkilökunnan mukaan laskettuna lähemmäksi 700
henkilöä. Alueella rakennetaan paljon asuntoja ja koulutiloille on iso tarve.

3. Sisäilmakysely

Henkilökunnalla on olemassa verkkopohjainen sisäilmakysely, mihin ne voivat laittaa tietoa
oireiluistaan. Vanhemmille tehdään vastaava verkkopohjainen sisäilmakysely, mihin ne voivat
ilmoittaa lapsensa oireiluista. Kyselyn yhteydessä näkyy rekisteriseloste niistä henkilöistä jotka
pääsevät tiedon käsiksi. Kysely olisi jatkuva ja löydettävissä koulun kotisivuilta syksyn aikana.

 29.8 pidetään koulussa Nindux Oy:n tekemä oirekysely.

4. Info tilaisuus

Infotilaisuus vanhemmille ja henkilökunnalle järjestetään 7.9.2017 klo 18:00 yläkoulun liikuntasalissa.
Tilaisuus on vapaehtoinen. Tilaisuuteen pyritään saada ulkopuolisia luennoitsijaa joko
työterveyshuollosta, sisäilmaoirekyselyn tutkija tai muu asiantuntija.

5. Muut asiat ja seuraava kokous

Todettiin että terveystarkastaja on käynyt viimeiseksi tarkistamassa Nissnikun koulun vuonna 2014,
lähiaikoina on varmaan ajankohtaista uudelle tarkastuskäynnille.

Aluehallintovirasto hoitaa henkilökunnan tekemiä valituksia ja ilmoituksia työpaikkaolosuhteista.
Vastaava viranomainen on terveystarkastaja, jos oppilailla on jotain ilmoitettavaa.

Pöytäkirjat ja kuntotutkimukset koulusta julkaistaan koulun omille kotisivuille
Tutkimuksia ei jaetaan yksityisille henkilöille vaan kaikki julkiset paperit jaetaan keskitetysti koulujen
kotisivujen kautta.

Otsonoitu aktiivivesi käytetään koulun siivouksessa hyvällä kokemuksella. Lisätietoa löytyy
www.aktiivivesi.fi

Seuraava kokous: 5.10 klo 8:00
Kokous päätetty klo 11:22


