
KOULUJEN SISÄILMAREMONTTI TYöRYHMÄ

KOKOUSMUISTIO 1

5.10.2016

Paikka:

Tekninen toimisto

Läsnä:

Sauli Tuomela, kunna nvaltuuston pj
Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Asko Salminen, valtuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja
Ma rkus Hyytinen, sivistys- ja vapaa-aikajohtaja

Poissa

Marita Viljanmaa, varavaltuutettu

L Kokouksen avaus

Jari Mansikka-aho avas¡ kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ensimmäiseen työryhmän
kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat

Kunnanhallitus on 3.10.20L6 päättänyt nimetä työryhmän selvittämään ja toteuttamaan
tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöjen saattamiseksiturvallisiksija terveellisiksityöskentely-
ympäristöiksi oppilaille ja henkilökunnalle. Työryhmän tulee aloittaa työnsä väl¡ttömäst¡.
Kunnanhallitus valtuuttaa työryhmän teettämään tarvittavat selvitykset koulurakennusten osalta
Kunnanhallitus valtuuttaa työryhmän tekemään akuutit ratkaisut tilanteen helpottamiseksi.

M¡kä¡¡ ratkaisut vaativat merkittäviä talousarvioon vaikuttavia panostuksia, ennen ratkaisujen
tekemistä työryhmän puheenjohtajan tulee keskustella kunnanvaltuuston puheenjohtajan,
kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kunnanjohtajan kanssa asiassa etenemisestä. Ratkaisut
tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Työryhmältä edell¡etään säännöllistä raportointia tehdyistä selvityksistä, tuloksista ja

toimenpiteistä kunnan verkkosivujen kautta.
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3. Puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Sauli Tuomela ja sihteeriksi Jari Mansikka-aho

4. Käsiteltävät asiat

Tiedottamisesta sopiminen.

Tiedottaminen tapahtuu sihteerin kautta kunnan nettisivuille, puheenjohtaja vastaa

tiedottamisesta med ialle.

Markus Hyytinen hoitaa tiedotuksen kouluille. Myös työryhmän muiden jäsenten tulee vastata

heille esitettyihin kyselyihin tehdyistä tai tulevista toimenpiteistä.

Työryhmän nimeksi päätettiin koulujen sisäilmaremonttityöryhmä, KSR työryhmä.

Tämän hetken tilanne remonteissa

Salin lattia on pinnoitetta vaille valmis.
Näyttämön alla oleva lV-kuilu on siivottu vanhasta rakennusjätteestä. Kuilun alipaineistustyöt ovat
kesken. Kuilu suljetaan tämän jälkeen.

Fysiikanluokassa on "hätäsuihkunurkkauksen" remonttivielä kesken. Sähköputkien läpivientejä
tiivistetään, vanha talonmiehen asunnon lV-kone on poistettu ja tilat kytketään koulun muuhun
lV-JärJestelmään.

Väistötilojen tarve
Väistötiloja on selvitetty pitkin syksyä.

Alteams ei vuokraa ulkopuolisille tyhjillään olevia koulutus ja toimisto tiloja turvallisuusriskin
vuoksi.
Nuorisoseurojen tiloja ei saa vuokrattua, koska tilat ovat kohtuullisen vilkkaassa päivä käytössä.

Kokouksessa tuli esiin Jokikylän koulun liikuntasalin käyttöä väistötilana. Asiaa tutkitaan.
Kaksi opetustilaisen parakin hankkimista keskuskoulun pihalle on selvitetty. Tekninen johtaja on
pyytänyt alustavia tarjouksia parakeista.

Tekninen toimelle annettiin tehtäväks¡ selvittää myös omien siirrettävien väistötilarakennusten
hankkimisen kustann ukset.

Sisäilmatutkimukset ja niiden ajankohta
Uusi homekoirakartoitus tehdään keskuskoululla 17.10.2016.

Myös sisäilmatutkimukset, joissa selvitetään mikrobit, VOC- ja PAH-yhdisteet sekä hiilidioksidi
määrät, viimeistään syyslomaviikolla. Tutkimusten tulokset saadaan ja julkaistaan laboratorio
analysointien jälkeen.

5. Jatkotoimenpiteet

Pyydetään kouluterveydenhoitaja ja työterveyshoitaja seuraavaan kokoukseen.
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Liikuntasalin alakaton vanhat akustiikkavillat on poistettava ja alakattopinnoite uusittava.
Salin tuloilmanvaihtokanavisto on vedettävä katosta alas seinille jolloin salin ilmanvaihto tehostuu

Alapohjassa lattialaatan alla olevan vanhan rakennusjätteen poistamisen tapoja kartoitetaan
Poistaminen tulee aloittaa heti poisto reittien ja tapojen selvittyä.

Monitoimitalon aulaan tehdään väliseinä. Tekninen toimi valtuutetaan tekemään työt.

Tarvitaan resu rssit va lvomaa n ja johta maa n korja ustoi men piteitä.

Luokkahuoneista ja varastoista on tyhjättävä avohyllyillä ja ikkunalaudoilla olevat vanhat
opetusmateriaalit (kuten kirjat, taulut, käsityöt jne.), matot ja sohvat viimeistään syysloma
viikkoon, vko 42/2OL6, mennessä.

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus

Pöytä ki rja ta rkastetaa n ja a I leki rjoitetaan seu raavassa kokou ksessa.

7. Pöytäkirjan jakelu

Työryhmä, kun nanjohtaja, ku nnan nettisivut

8. Seuraava kokous

13.10 klo 16.30 keskuskoululla.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo L7.25
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