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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 23.11.2017 klo 8:00
Paikka: Nissnikun koulu

1. Kokouksen avaaminen

2. Työryhmän roolin läpikäynti

Osallistujat:

· Maarit Ritakallio, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Juhani Jauhiainen, kiinteistön hoitaja
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Jussi Keskinen, työsuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Anne Laurila, siivousjohtaja
· Sanna Hartikainen, vanhempien edustaja
· Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin ja viedään koulun kotisivulle

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Koulu on saanut enemmän yhteydenottoja vanhemmilta ja oppilailta, viime kokouksesta 25
kappaletta. Oppilaskunnan kokouksessa on keskusteltu koulun sisäilmasta. Espoon seudun
ympäristöterveys suorittaa terveydellisten olojen tarkastuksen Nissnikun koulussa 14.12.2017.

KIINTEISTÖHUOLTO
Huuhkajan luokassa (alakoulussa) aiemmin syksyllä havaittu vesivuodon vuotokohta on
paikattu. Alakoulun sisälämpötila on ajoittain ollut alhainen ja sen myötä on ilmanvaihto nyt
asetettu puoliteholle yöaikaan, jotta kiinteistön lämpötila ei laskisi liian alhaaksi. Alakoulun
yläpuolisen käytävä on tunkkainen ja pahanhajuinen koska käytävällä ei ole ilmanvaihtoa
ollenkaan. Käytävällä jätetään märkiä kenkiä ja vaatteita jotka aiheuttavat tunkkaisen ja kostea
ilman käytävään. Alakoulun keittiön lattiakaivo on puhdistettu vahoista ruuanjätteistä, jotka
aiheuttivat pahanhajuista hajua keittiönsiipeen. Naalit luokassa ja sen yhteydessä on tehty
seuraavat korjaukset: ulkoseinä on pinnoitettu, katon vuotokohta paikattu, lumisäleikkö joka
johti sisään vettä on korjattu.

TYÖSUOJELU
Henkilöstö on tehnyt yhden sisäilmailmoituksen. Norppa luokasta on henkilöstö erityisen
huolissaan.



SIIVOUS
Siivous sujuu hyvin ja yläpölysiivous tehdään myös ohjeiden mukaisesti kerran kuussa.
Alakoulussa on hankalasti siivottavia kaapelihyllyjä jotka keräävät pölyä, huoltomies tarjosi
siivoajille lainattavaksi helposti kuljettavan kevyen pölynimurin, mikä siivoajat voi kokeilla
siivouksessa. Koulun ja siivoajien välin yhteystyö sujuu hyvin.

HUOLTAJAT
Vanhempien edustaja toi esiin kysymyksiä koskien alakoulun vesivuodosta, sisälämpötilasta,
käytävän tunkkaisesta ilmasta ja ulkoseinien saumojen korjauksista.

TILAHALLINTO

Kuntotutkimus aloitetaan joulukuussa ja tutkittavat kiinteistöt ovat Nissnikun ala- ja yläkoulu.
Kuntotutkimus kestää noin kolme kuukautta. Alakoulun alhainen sisälämpötilaa tutkitaan
tarkemmin.  Alakoulun yläpuolisen käytävä ei ole alun perin suunniteltu sellaiseen käyttöön,
että siihen jätettäisiin märkiä vaatteita kuivumaan. Alakoulun ulkoseinien elementtisaumat on
uusittu kunnan tilaamalta puitesopimusurakoitsijalta. Puitesopimusurakoitsijat ovat sitoutuneet
tekemään työt kunnalle kiinteällä hinnalla riippumatta siitä vaikka työt tehdään normaalin
työajan ulkopuolella.

5. Sisäilmakysely
Nissnikun ala- ja yläkouluun tehdään helmikuussa Nindux Oy:n sisäilmaoirekysely.
Sisäilmaoirekysely on samanlainen kuin syksyllä tehty kysely. Säännöllisillä kyselyillä voimme
seurata koulun sisäilmaoiretilannetta.

6. Muut asiat
Tarveselvitys työn alla. Tilahallintoa on pyydetty selvittämään mahdollisten väistötilojen
hankkimista. Kunnanvaltuusto päättää lopuksi väistötilojen hankkimisesta. Laajakalliosta nyt
Nissnikun kouluun aiemmin siirtyneet viidennet ja kuudennet luokat jäävät tästä eteenpäin
Laajakallion kouluun. Ensi syksynä jää viides luokka ja seuraavana lukuvuonna kuudes
luokka. Tällä helpotetaan Nissnikun koulun tilanahtautta.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 8.2.17 klo 8.00 Nissnikun yläkoulun opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 8.45


