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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 2.8.2018 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
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Sonja Kotakallio, työsuojeluvaltuutettu
· Ari Liuhta, työsuojeluvaltuutettu
· Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies
· Petra Vairimaa, vanhempien edustaja
· Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja
· Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Informaatio kesän korjauksista on saatu tarpeeksi. Pyydetään että kaikki remontit saadaan
kuntoon ennen koulun alkua.
1 luokkalaisten vanhempia ovat huolissaan alakoulun kunnosta ja lapsien koulunkäynnistä
siellä.

KIINTEISTÖHUOLTO
Ei asiaa

TYÖSUOJELU
Kuumuus on ollut ongelmallista kesän aikana. Henkilökunnalle on lähetetty sähköpostilla
ohjeita kuumuuden selviämisestä.

SIIVOUS
Perussiivous on tehty yhtä aikaa korjaustöiden kanssa.
Korkean paikan siivous on tehty alakoulun ruokalassa, liikuntasalissa ja yläkoulun
liikuntasalista.



HUOLTAJAT
On ollut tyytyväisiä kunnan tiedottamisesta. Odotetaan lisätietoa korjauksista ja väistötilojen
tilanteesta.

TILAHALLINTO

Yläkoulun korjaukset:
- Tehty mittava alapohjan siivoustyö.
- Haasteita on ollut alapohjan korkeuden kanssa.
- Salaojat korjattu
- Vanha vesikaivo on täytetty ja poistettu käytöstä
- Kerroksissa tehty tiivistystöitä
- Työt on tehty Kiwa Inspectan ohjeiden mukaisesti
- Ovien sähköpielet korjattu
- Iv-kanavat nuohottu
- ilmanvaihtokoneiden suodattimet modernisoidaan
- Sisäilmaseuraantaan on tulossa mittareita
- Vesikatolla tehty korjaustöitä ja uusitaan huopakattojen huopaa
- Tuuletusikkunoiden aukipitolaitteet korjattu
- 2- ja 3-kerroksen palveleva IV-koneen tuloilmapuhallin korjataan viikolla 34

Peruskorjausten hankesuunnittelu on käynnistetty.
Väistötilojen tekniikka liittymät suunnittelun alla.

Alakoulussa on tehty tulo- ja poistoilmalaitteiden puhdistusta ja yläpölysiivousta.

5. Muut asiat
Eeva Viitala siirtyy eläkkeelle. Reetta Hyvärinen jatkaa Eevan työntehtäviä.
13.9 pidetään vanhempainilta, tilahallinto luovuttaa tietoa koulun kunnosta siihen mennessä.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 4.10.18 klo 8.00 Nissnikun yläkoulun opettajanhuoneessa.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 8.45

LIITE
Tiedote Nissnikun koulun korjaustöistä 1.8.2018



Nissnikun koulun korjaustyöt

Nissnikun koulussa alapohjan korjaustyöt osoittautuivat ennakoitua haastavammaksi.
Alapohjasta on siivottu pois rakennusjätettä, tehty alapohjan läpivientien tiivistyksiä sekä
salaojajärjestelmään muutoksia, jotka parantavat alapohjan vesien johtamista pois
rakennuksen alta. Myös osa rakennuksen seinustalla olevista salaojaputkista on ollut tukossa,
mutta on nyt avattu. Myös koulun sadevesiohjaus on paranneltu. Koulun ulkopuolelle on
rakennettu kolme uutta tuulettavaa huoltokaivoa, jotka mahdollistavat alapohjan kulkua sekä
parantavat alapohjan alipaineistusta.

Sisätiloissa kaikki alapohjaan vievät luukut on eristetty ja tiivistetty. Opetustiloissa on
keskitytty 1. ja 3. kerroksen tilojen tiiveyskorjauksiin. Opetustiloissa on uusittu
kosteusvaurioituneet sähköpielien peitelevyt. Myös tuuletusikkunoiden aukipitolaitteet on
uusittu vesivuotojen ehkäisemiseksi.

Kaikki koulun ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja suodattimet modernisoitu.
Ilmanvaihtokoneiden korjaus on vielä käynnissä. Koulurakennuksen matalien osien
huopakatot uusitaan.

Nissnikun kouluun asennetaan seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata sisäilman laatua
sekä opetustiloissa että alapohjassa.


