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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 5.10.2017 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
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Katja Jurmu, työsuojeluvaltuutettu
· Anne Laurila, siivousjohtaja
· Petra Vainimaa, vanhempien edustaja
· Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Koulussa on pidetty tiedotustilaisuuksia mm. sisäilmainfo, rehtorinkahvit ja vanhempainilta.
Oppilasmäärän kasvua ja riittävien opetustilojen puute huolestuttaa vanhempia ja ulkopuolisia
jotka ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä rehtorille. Rehtori on ohjeistanut vanhempia
täyttämään koulun sähköistä oireilmoitusta. Terveystarkastaja suorittaa terveydellisten olojen
selvityksen tulevan kuntotutkimuksen jälkeen. Kuntotutkimuksen tulos auttaa
terveystarkastajaa selvityksessä. Selvitys tehdään kolmen vuoden välein.

KIINTEISTÖHUOLTO

Sadevesivuotojen ehkäisemisen ulkoseinän pinnoitus tehty. Rankkasateiden aikana seinä
taas vuotanut sisälle. Vuotokohdan sijaintia selvitellään. Kastunut luokan seinä eristetty
suojaseinällä kuivauksen aikana.

TYÖSUOJELU
Oppilailta on tullut ilmoituksia oireiluista sekä ala- että yläkoulusta.



SIIVOUS
Siivouksessa on kehitetty siivoustavat ja on tehostettu yläpölysiivous kerran kuussa,
puhdistetaan vapaat pinnat ja venttiilit. Kangaspäällisten tuolien pesua on kokeiltu
painehuuhtelukoneella. Pyydettiin että keväällä pestäisiin kaikki koulun verhot, kuuluu koulun
tehtäviin.

HUOLTAJAT
Ei yhteydenottoja viime kokouksesta. Pidetty infotilaisuus, vanhemmilta hyvää palautetta, että
asioita viedään eteenpäin ja tiedotetaan paremmin kuin ennen.

TILAHALLINTO
Raportti tehty kesän korjauksista, löytyy liitteenä.
Tilahallinto pyytä palautetta korjautetuista luokkien käyttäjiltä, jotta voidaan todeta, jos
korjauksilla on vaikutusta.

Tarveselvitys työn alla. Kuntotarkastus aloitetaan tämän vuoden aikana, loppuraportti
valmistuu 2018 kevään aikana. Espoon ympäristöterveys tekee terveydellisten olojen selvitys
kouluun vielä vuoden 2017 aikana, koska kuntotutkimus ja tulokset menevät ensi vuoden
puolelle.

5. Sisäilmakysely
Koulussa on pidetty sisäilmakysely Nindux Oy:n toimesta. Kyselyllä on tarkoitus antaa
näkemys koulujen sisäilmaongelmien kehityksestä ja antaa vertailukelpoisen kuvan
pidemmällä aikavälillä. Kyselyn tulokset ovat luettavissa koulun kotisivulla.

Nissnikun koulun oppilaille ja niiden huoltajille on tehty verkkokysely mihin ne pystyvät
vastaamaan sisäilmaoireiluistaan.

6. Muut asiat
-

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.11.17 klo 8.00 Nissnikun yläkoulun opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.10
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Luokka 124 (entinen kirjastotila)

Keittiönvastaisella seinällä kosteusvauriojälki seinällä

Tilasta otettiin 3 kpl:tta näytteitä (liite, Työterveyslaitos 360832) joissa vahva viite kosteusvauriosta.

-kaikki vaurioituneet rakenteet purettiin pois ja korvattiin uusilla.

-lattiapinnoite uusittiin.

-seinäpintojen maalaustyö

-alakattojärjestelmä ja valaistus uusittiin

-yläpohjan tiiveyskorjauksia ja kotelorakenteen uusiminen

-keittiön tiiliseinälle ruiskutettiin Odin mikro-sumu käsittely

Keittiö

Massalattiassa reikiä kalustemuutoksista johtuen

-paikattiin lattiapinnoitetta

-vaurioituneet ovilistat uusittiin

-pesulinjaston taustalaatoituksen kiinnikkeiden jäljet korjattiin ja asennettiin esipesusuihkun kohdalle rst-
levy suojaksi. Tällöin vesi ohjautuu altaaseen.

Ruokala

-Kattolevyjä uusittiin osaksi ja välitila puhdistettiin.

Luokka 139

Sisäilmaoireilua

Tilasta otettiin 3 kpl:tta näytteitä (liite, Työterveyslaitos 360832) joissa viite kosteusvauriosta
kotelorakenteessa.

-kaikki vaurioituneet rakenteet purettiin pois ja korvattiin uusilla.

-lattiapinnoite uusittiin.

-seinäpintojen maalaustyö

-alakattojärjestelmä ja valaistus uusittiin

-yläpohjan tiiveyskorjauksia ja kotelorakenteen uusiminen

-vaurioituneet kalusteet uusittiin



Luokka 140

Sisäilmaoireilua

Tilasta otettiin 3 kpl:tta näytteitä (liite, Työterveyslaitos 360832) ei viitettä kosteusvauriosta.

-lattiapinnoite uusittiin.

-seinäpintojen maalaustyö

-alakattojärjestelmä ja valaistus uusittiin

-yläpohjan tiiveyskorjauksia ja kotelorakenteen uusiminen

-vaurioituneet kalusteet uusittiin

Alapohja

Luokasta 139 on luukku alapohjaan ja se on tuuletettu.

-alapohjassa näkyi seinälinjojen kohdalla vettä, muuten hiekkatäyttö. Vähäinen määrä rakennusjätettä.

Muuta

-ulkopuolen ikkunapuitteiden maalaustyö (Ralf)

Muistion laati Kari Kyytsönen






















