
yvät Kirkkonummen kunnan valtuuston jäsenet!   Masalassa 25.5.2018 

 

Haluamme oheisen adressin mukana tuoda teille hyvät poliittiset päättäjät 

terveisemme liittyen Nissnikun koulun korjaussuunnitelmiin, lisätilojen 

tarpeeseen ja väistötilojen määrään.   

 

Näkemyksemme mukaan Nissnikun koulun tilanne on seuraava: 

 

Tutkimustulokset: 

Saapuivat huhtikuussa 2018. 

https://www.kirkkonummi.fi/nissnikun-koulu-sisailma-ja-kosteustekninen-

kuntotutkimus 

Alakoulun yhteenvetoraportti toteaa:  

”Yhteenvetona todettakoon, että rakennuksen rakenteiden kunto ja teknisten 

järjestelmien kunto ovat niin heikkoja ja rakenneratkaisut ongelmallisia, 

että rakennuksen korjauslaajuus muodostuu huomattavan korkeaksi. Siksi 

rakennuksen peruskorjaaminen ei ole todennäköisesti taloudellisesti 

kannattavaa suhteessa rakennuksen purkamiseen ja uudisrakentamiseen. Riskinä 

on, ettei rakenteisiin ja sisäilman laatuun liittyviä ongelmia saada 

poistettua laajallakaan korjauksella.” 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5ad0757fc910588317000da8/Kuntotutkimus_Nissnikun_alakoulu_y

hteenvetoraportti_10.4.2018.pdf 

Yläkoulun raportti korjaussuunnitelmineen toteaa: 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5ad08c1ec9105842d9000521/Kuntotutkimus_Nissnikun_yl_koulu_y

hteenvetoraportti_10.4.2018.pdf 

 

Työterveyslääkärin riskianalyysi: 

Kunnan sisäilmatyöryhmän jäsenen, koulun työterveyslääkärin laatimaa 

riskianalyysia tutkimustuloksista ei ole tietääksemme olemassa, vaikka tällä 

olisi sisäilmakaavion mukaisesti oleellinen merkitys jatkosuunnitelmien 

päätöksenteossa. Opetustoimenjohtaja selvittää tilannetta dokumentin suhteen.   

Terveysviranomaisen päätös: 

Espoon terveysviranomainen totesi, ettei koulussa oleskelu aiheuta välitöntä 

hengenvaaraa ja että kiinteistön omistaja on vastuussa jatkotoimenpiteistä.  

Kiinteistönomistaja: 

Päätösvalta jatkotoimenpiteistä on kiinteistön vastuullisella omistajataholla. 

Vastuualueita on useita erilaisia riippuen toiminnoista. Tilahallinto on tehnyt 

työterveyslääkärin riskianalyysin puuttumisesta huolimatta päätöksen jatkaa 

rakennusten korjaustöitä. Töitä tilahallinnon edustajan mukaisesti tehtäisiin 

etenkin koululomien aikoina ja molemmissa rakennuksissa.  

Huoltajien Info-tilaisuus: 

Koululla pidetyssä info -tilaisuudessa tilahallinnon edustaja myönsi kunnan 

kiinteistöjen huolenpidossa olleen haasteita ja korjaustoimenpiteiden laadun ja 
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etenkin laadun valvonnan olleen heikkoja. Rakennuksissa olevat viat ovat omalta 

osaltaan johtaneet jo vuosia siihen, että mm. vettä on lammikoitunut vuosiksi 

alapohjaan. Tämän lisäksi rakennusten tekniikka ja tässä etenkin 

ilmastointilaitteet ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Korjauksia on 

siis tehty jo kauan ja puutteet ja viat ovat varsin mittavia.  

Huoltajat ja vanhempainyhdistykset 

Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen edustaja on osallistunut 

koulukohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksiin ja sisäilma - asioista on viestitty 

koulun omien sivustojen kautta. Tämä on luonut hyvän lähtökohdan yhteistyölle ja 

tiedon kululle.  

Mitä tulee tämän hetkiseen tilanteeseen, nostamme esille seuraavat asiat: 

1) Välitön hengenvaara: 

Mielestämme sisäilma-asioita selvitettäessä kyse ei lähtökohtaisesti ole 

välittömän hengenvaaran selvitystyöstä vaan jatkuvassa huonolaatuisessa 

sisäilmassa oleskelusta. Koulussa on oppilaita ja henkilökuntaa, joka voi 

huonosti. Muutamat oppilaat on huoltajien toimesta otettu kotiopetukseen.  

2) Korjaustoimenpiteet:  

Kyseenalaistamme vuosia tehtyjen korjaustöiden ja uusien töiden tekemisen 

vaikuttavuuden. Jatkuvat korjaustyöt vaikuttavat oleellisesti myös koulutyön 

suunnitteluun ja työrauhan saamiseen opettajille ja oppilaille. Nämä ovat myös 

varsin kalliita toimenpiteitä. 

3) Tilanahtaus: 

Nissnikun yhtenäiskoulu on kärsinyt jo kauan tilanahtaudesta. Luokkatiloissa on 

ainoastaan jo tästä syystä huono sisäilma. Meneillään olevat mittavat 

kaavoitukset kertovat, että kunnan tahtotilana on nostaa asukasmäärä ainoastaan 

Masalan alueella n. 2,5 kertaiseksi. Puhumme tällöin noin 15 000 asukkaasta, ja 

lähivuosien oppilasmäärät on ennustettu nostavan koulun oppialasmäärää jo yli 

kipurajan. Koulu on varsin laajan oppilaaksiottoalueen ainoa yläkoulu. Toivomme, 

että uuden kiinteistön suunnittelutyö etenee vauhdikkaasti.  

4) Lisä- ja väistötilat 

 ”Koulun tulee edistää terveyttä” sanoo laki. Korjaustöiden ja huonolaatuisen 

sisäilman keskellä työskentely ei edistä terveyttä. Kunta on suunnittelemassa 

väistötilan hankintaa vain n. 1/3 oppilaista. Haluamme kaikille lähtökohtaisesti 

yhtäläiset terveet tilat, jotka lain mukaan tulee lapsillamme ja henkilökunnalla 

työpaikallaan olla. Oheisessa adressissa välitämme teille viestin vanhemmilta, 

huoltajilta, läheisiltä ja vanhempainyhdistysten hallituksilta: vaadimme 

sisäilmaltaan terveet opiskelutilat kaikille.  

Käsissänne hyvä valtuusto on hyvin suuren oppilasmäärän ja tulevaisuuden 

veronmaksajien terveys. Toivomme, että kunnassa tehdään ja pyritään tämän päivän 

päätöksenteossa nopeisiin ja pitkäaikaisesti kestäviin ratkaisuihin. Me 

allekirjoittaneet haluamme lapsemme terveisiin tiloihin pikimmiten ja toiveemme 

on siirtyä jatkuvista korjauksista laadullisesti toimivaan kiinteistöjen 

ylläpitoon ja näin hyvään oppimisympäristöön.  

Ystävällisin terveisin, 

Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry. 

Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry 

Masalan koti- ja kouluyhdistys ry.  


