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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 26.4.2018 klo 8:00
Paikka: Nissnikun koulu, yläkoulu opettajanhuone

1. Kokouksen avaaminen

2. Työryhmän roolin läpikäynti

Osallistujat:

· Maarit Ritakallio, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Janne Lahtela, kiinteistönhoitaja
· Jarkko Siivonen, kiinteistönhoitaja
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies
· Petra Vairimaa, vanhempien edustaja
· Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö
· Sonja Kotakallio, työsuojeltuvaltuutettu
· Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään ja viedään kotisivulle

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Henkilökunta on huolissaan, että koulun ongelmille ei tehdä mitään. Rehtorille on tullut paljon
yhteydenottoja huolestuneilta henkilökunnan jäseniltä sekä huoltajilta. Monia oppilaita
opiskelee kotona huonon sisäilman vuoksi. Rehtori on huolissaan henkilökunnan ja oppilaiden
terveydestä ellei tilannetta saada korjattua. Rehtorin mukaan väistötilojen määrä ei ole riittävä.
Esitetään tilahallinnolle ainakin toisen väistötilan hankkimista.  Rehtoria on kiitetty avoimesta
ja läpinäkyvästä viestinnästä.

KIINTEISTÖHUOLTO
Uusi huoltomies Janne Lahtela on aloittanut työt kuukausi sitten.

TYÖSUOJELU
Henkilökunnalta on tullut yhteydenottoja ja kysymyksiä siitä, jos koulussa on turvallista
työskennellä. Jos terveysviranomaiset arvioivat että koulu ei olisi turvallinen, ne olisi sulkeneet
sen. Työsuojeluun ei ole tullut sellaista tietoa, että tilat tulisi välittömästi sulkea. On tiedossa
että korjaukselle on varattu rahaa ja että tilahallinto suunnittelee parhaimmillaan korjauksia.



SIIVOUS
Ei muutoksia siivouksessa. Kesällä huomioidaan korjaustyöt, ikkunat pestään. Tilahallinto ja
siivouspuoli sopivat aikatauluista keskenään.

HUOLTAJAT
Huoltajat ovat huolissaan siitä, että suunnitellut ratkaisut nykytilanteen korjaamiseen ovat
riittämättömät ja että oppilaat sekä henkilökunta joutuvat opiskelemaan aikaa vievien
korjaustöiden keskellä sekä oleskelemaan huonolaatuisessa, jos ei välittömässä
terveydellisessä uhassa, niin mahdollisesti sairauksille altistavassa sisäilmassa vielä vuosia.
Kokouksessa rehtorin esittämä toive riittävistä lisäväistötiloista korjaustöiden ja uuden
suunnitellun rakennuksen valmistumisen ajaksi on myös huoltajien toiveena ja asia päätettiin
kokouksessa vietävän sekä rehtorin, että vanhempainyhdistyksen puolesta toimitilapäällikkö
Jarno Köykälle eteenpäin. Luottamuksen puute jo vuosia jatkuneiden jatkuvien korjaustöiden
vaikuttavuudesta on huoltajien keskuudessa todella korkea ja epäily korjaustöistä ratkaisuna
mittaviin rakennusteknisiin ongelmiin on vahva. Huoltajien toive on myös saada ajantasaista
viestintää tulevista ratkaisuista ja tehdyistä toimenpiteistä.

TILAHALLINTO
Korjaussuunnitelma on laadinnan alla mm. ilmanvaihdon korjaustyöt, alapohjan jätteiden
puhdistus ja tuuletuksen korjaus. Vasta valmistuneesta kuntotutkimuksesta on saatu hyviä
lähtötietoja koulurakennuksien vaadittavista korjauksista. Kuntotutkimus toimii työkaluna
korjauksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Korjauksia tehdään koulun loma-aikojen aikana.
Keskitytään kuitujen poistamiseen ilmanvaihtojärjestelmässä. Korjauksia tehdään sekä ylä-
että alakouluun. Väistötiloja on tulossa vuoden vaihteen aikana. Hankeryhmä aloittaa työnsä
Nissnikun alueen suunnittelussa. Parannetaan tiedottamista. Ninduxin oirekyselyä ei ole
suunniteltu pitävän lähitulevaisuudessa.

5. Muut asiat
Vastaus kuntotutkimuksen esittelyn yhteydessä tullut kysymykselle koskien
ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudesta: Raitisilmakanavassa on ollut asennettuna vesikatolla
vääränlainen elin, joka on aiheuttanut väärinymmärrystä ilmanvaihtolaitteiden toimivuudesta.
Ilmanottolaite on nyt korjattu, jotta väärinymmärrystä ei tulevaisuudessa tule.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 2.8.18 klo 8.00 Nissnikun yläkoulun opettajanhuoneessa.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.01


