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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Aika: 14.3.2019 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 
 Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies 
 Anu Surma-Aho, vanhempien edustaja 
 Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja  
 Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö 
 Maria Laiho, Espoon seudun ympäristöterveys 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

KOULU 
Väistötilat on otettu käyttöön. Yläkoulusta siirtyi 4 luokkaa. Yläkoulun kokonaisoppilasmäärä 
on vähentynyt noin 60 henkilöä.  
Kevät kaudella on ollut enemmän ilmoituksia kuin syksyllä.  
ESY haluaa tietoa oireilevien kokonaismääristä.  
Kokonaisoppilasmäärä tulee syksyllä olemaan 650 oppilasta.  

 
KIINTEISTÖHUOLTO 
Ei asiaa. 

 
TYÖSUOJELU 

ESY:n suositus oppilasmäärien vähentämisestä on viety moniammatillisen sisäilmaryhmän 

tiedoksi.  

Väistötilojen viat ja puutteista tulee tehdä lista ja toimittaa tilahallinnolle, toimenpiteitä varten.   

 

 

 

SIIVOUS 



 

 

Ei paikalla. Todettiin että siivoushenkilökunta on vaihtunut paljon. Siivoustaso on pysynyt 

hyvänä sitä huolimatta.  

 
HUOLTAJAT 

Vanhempien edustaja ei paikalla.  

Rehtori kertoi että hyvää palautetta on saatu uusista väistötiloista vanhemmilta.  

1-6 luokkalaisten vanhemmat kutsutaan tutustumaan 28.3 klo 8-10 koulun uusiin tiloihin ja 

muuttuviin opetusmenetelmiin.  

 
ESPOON YMPÄRISTÖTERVEYS 

Ei ilmoituksia koulun sisäilmasta. 

Terveystarkastajan tekemä säännöllinen koulutarkastus tehdään 28.3.19. 

 

TILAHALLINTO 

IV-säädöt on tehty 2-3 koneelle viikolla 8. Tämän IV-koneen kunnostustyöt on nyt kokonaan 

valmis. Koko koulun ilmanvaihto on nyt kokonaisuudessaan nuohottu, säädetty ja kaikki IV-

koneiden suodatinseinät kunnostettu.  

Todettiin että oppilaat oleskelevat nyt välitauolla käytävillä, mikä pahentaa sisäilman laatua. 

Koulu suosittelee että oppilaat menevät ulos joka välitunti.  

 

Alapohjaan on asennettu 3 kpl pumppuja vähentämään alapohjan kosteuuta.  

Iisy on asentanut uudet sisäilmamittarit. Tilahallinto seuraa olosuhteiden kehittymistä yhdessä 

koulun ja ESY:n kanssa. 

 
5. Muut asiat 

Nissnikun sisäilmaryhmän tarpeellisuus ja jatkoa keskusteltiin. Todettiin yhteysymmärryksessä 

että ryhmän tehtävä on suoritettu ja ei ole enää tarpeellinen. Tulevaisuudessa tehdään huolto 

ja ylläpito normaalisti ja tarvittaessa kokoonnutaan pienemmällä ryhmällä esim. alakoulun 

purkusuunnittelua liittyen. Esitetään moniammatillisessa ryhmässä Nissnikun ryhmän 

lopettamista.  

 

6. Oirekysely 

Ei tarvetta kyselylle.  
 
7. Seuraava kokous 

 

Ei uusia kokouksia 

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 8.49 
 

 

 


