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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Aika: 4.10.2018 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 
 Markus Rehel, työsuojeluvaravaltuutettu 
 Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies 
 Petra Vairimaa, vanhempien edustaja 
 Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja  
 Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

KOULU 
Voiko alakoulun liikuntasalia käyttää? Todettiin että alakoulun liikuntasalin käyttöä voidaan 
jatkaa normaalisti lukuvuoden 2018 - 2019 loppuun, koska tilaa ei ole laitettu käyttökieltoon. 
Urheiluvälineiden puhdistuksesta keskusteltiin. Todettiin että rikkinäiset urheiluvälineet tulisi 
heittää pois ja muut puhdistaa tavallisin menetelmin ennen kuin siirretään muualle. 
Pehmeitä kalusteita ei tule ottaa mukaan muualle alakoulusta.  
Opettajat oireilevat alakoulussa paljon. Kolmella oppilaalla yläkoulussa on opiskelun suhteen 
erityisjärjestelyjä sisäilmaongelmien vuoksi. Sisäilma on vähän parantunut yläkoulussa 
verrattuna kevääseen.  

 
 

KIINTEISTÖHUOLTO 
Kesän korjauksista on tehty vikalista korjattavista asioista.  
Huoltomies tarkistaa, jos iv-aikaohjelma tulee pidentää alakoulussa. Iltakäyttäjät ovat 
valittaneet, että ilma on tunkkainen iltaisin. Aikaohjelma pidennetään tarvittaessa. 
 

TYÖSUOJELU 

Oppilaille ja henkilökunnalle on ohjeistettu, miten työmaan läheisyydessä liikutaan.  

 



 

 

SIIVOUS 

Väistötilojen rakennusmiehet saa käyttää vaan niille osoitettua alakoulussa oleva wc- ja 

taukotilaa. Kai Nylund saa tarkentaa mitkä tilat on osoitettu rakennusmiehille ja huolehtia että 

tieto menee perille urakoitsijalle.  

Miten tulisi siivota esim. urheilupatjat. Todettiin että liikuntasalin välineitä ei tässä vaiheessa 

vielä puhdisteta, koska ei ole paikkaa mihin viedä puhdistetut tavarat viedään. 

 

HUOLTAJAT 

Ei paikalla.  Anu Surma-aho on vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja.  

 

TILAHALLINTO 

Todettiin että kokouksen väli ja tarpeellisuus tulevaisuudessa tulee harkita. 

Kesän korjauksen loppuraportti valmistumassa. 

Syyslomalla viikolla 42 tehdään kesken jääneitä töitä: 

- alapohja, huoltokaivojen valmiiksi saaminen 

- paine-eromittausjärjestelmä asennetaan. Sisäilmamittarit vaihdetaan toisiin mittareihin.  

- iv-korjauksia, 2-3 kerroksen iv-koneen suodattimet uusitaan 

- viemärin tuuletusputket avataan 

- patteriventtiilit ja termostaatit uusitaan koko koulussa 

- ulkoseinien rikkinäiset tiilet korjataan 

- Sisäänkäynnin kivetys korjataan 

- ikkunoiden aukipitolaitteiden korjaustyöt.  

- ilmanvaihdon säätö 1 krs ja ruokala ja keittiö 

 

Päätettiin että huoltomies kiertää koulussa ja tekee listan missä tuuletusikkunoiden 
aukipitolaitteet ovat rikki.  

 
 

5. Muut asiat 

Ei muuta. 

 

6. Oirekysely 

 

Nindux on lopettanut toimintaansa. Tilahallinto selvittää muita alan toimijoita.  

 

 
7. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 13.12.18 klo 8.00 Nissnikun yläkoulun opettajanhuoneessa. 

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 8.55 
 

 

 


