
KOULUJEN SISAI LMAREMONTTI TYÖRYHMA

Kokousmuistio 2

Aika 13.10.2016 klo 16.30 -19.10

Paikka: Keskuskoulu

Läsnä: klo 16.30 - 18.10
Eila Rinta-Rahko, terveysinsinööri
Kirsi Kallio, kouluterveydenhoitaja
Eija Finnilä-Laine, yläkoulun koululääkäri
Liisa Vikman, kouluterveydenhoitaja
Tarja Koukkunen, hoitotyön esimies Laihian terveysasema
Aki Timo, apulaisrehtori

Läsnä klo 16.30 - 19.10
Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj
Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj
Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Asko Salminen, valtuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Paula Hauru, johtava rehtori
Markus Hyyti nen, s ivistys- ja v apaa-ai kaj ohtaj a
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Poissa: MaritaViljanmaa,varavaltuutettu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti terveydenhoitoalan ammattilaiset
tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat
Kokouksen ajankohta on sovittu edellisessä kokouksessa.
Kokoukseen oli kutsuttu kouluterveydenhoitajat Kirsi Kallio ja Liisa Vikman, yläasteen
koululääkäri Eija Finnilä-Laine, terveysinsinööri Eila Rinta-Rahko sekä Tarja Koukkunen
hoitotyön esimies Laihian terveysasema. Keskuskoulun ja kirkonkylän koulun edustajina oli
kutsuttuina johtava rehtori Paula Hauru sekä apulaisrehtori Aki Timo.

3. Käsiteltävät asiat
Kokouksen aluksi käytiin keskustelua oireilujen määrästä tällä hetkellä, sekä oireilujen
määrän historiasta viime vuosilta.

Keskuskoulu
2015 syksyllä ei ole kouluterveydenhoidon tietoon tullut yhtään 5 luokan (nyt 68)
oirehtijoita. Keväällä 2015 oirehtijoita oli ollut yli puolet 17 oppilaan luokassa.
4B luokasta on yhteydenottoja kouluterveydenhoitajiin ollut vuonna2016 syyskuun
loppuun mennessä 5 kpl. Nyt on vajaan viikon aikana tullut 12 yhteydenottoa. Oppilaita
on ohjeistettu wilman kautta ottamaan yhteyttä kouluterveydenhoitoon ja rehtoriin, jos
epäilee sisäilmaoireita.
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Yläkoulun puolella tullut oppilailta 10-20 wilma ilmoitusta oireilusta. Kaksion toimittanut
lääkärintodistuksen.
Henkilökunnasta 2016 sisäilmaoireiden vuoksityöterveyteen on yhteyttä ottanut 16
henkilöä. Oireilut ovat olleet pääasiassa ylätiehengitysoireita, korva- ja silmäoireita.
Henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti yläasteen tiloissa. 2015 oireilijoita on ollut vain
muutama yksittäinen tapaus.
Lukion puolella yksi opettaja ja yksi oppilas on ollut yhteydessä terveydenhoitajaan
oireilun vuoksi.

Kirkonkylän koulu
keväällä 2014 kyselyssä ilmoittanut 25 oireista. 2014 -2016 välisenä aikana enää 6
ilmoittanut oireista. Kolme oppilasta on oirehtinut useamman vuoden yhtäjaksoisesti.
Heidät on siirretty toisiin tiloihin. Nyt on kolmen viikon aikana tullut 8 ilmoitusta, joista
suurin osa 5A luokalta. Teknisen toimen henkilöt ovat käyneet tutkimassa tiloja heti
tiedon saatuaan.
2B luokalla on ollut kahdella oppilaalla oireilua heti ensimmäiseltä luokalta saakka.
Koulu sekä kouluterveydenhoito käyvät neuvotteluja heidän vanhempien kanssa
opetuksen järjestämisestä.

4. Tämän hetken tilanne remonteissa:
Kierrettiin keskuskoulun remontissa olevia kohteita.
Liikuntasalin alakatto on jo osittain purettu. Näyttämön alla oleva lV-kuilu on tyhjennetty,
desinfioitu ja vielä alipaineistetaan sekä suljetaan.
6A luokan hätäsuihkunurkkauksen lattia on korjattu, katosta tulipalon sammutuksessa
kastuneet puulistat poistetaan ja tehdään uusi sisäkatto.
Käsityöluokan lattiassa oleva luukku kellarikuiluun tullaan sulkemaan ja käynti kuiluun
tehdään rakennuksen ulkopuolelta.

Väistötilaksi otetaan käyttöön kunnanviraston alakerrassa oleva ns. "olohuone" tila
Koulu/kou I uterveyden hoito selvittää tilaan siirtyvät oppi laat.

Sivistystoimi selvittää kirjastorakennuksessa olevia Vaasaopiston tilojen käyttöä
väistötiloina.

Kahden luokkahuoneen viipaleparakista on saatu tarjous. Tekninen toimi selvittää
parakin kunnon ensi viikolla ennen hankintapäätöstä. Lisäksi on pyydetty tarjouksia
kolmelta valmistajalta viipaleparakeista.

5. Esitetyt korjaukset
Kemian luokan (64) alakaton uusiminen ja valussa olevan rimoituksen poisto. Remontti
kestää vielä noin 2-3 viikkoa
C-rakennuksessa kotitalousluokan käytävänmaton uusiminen
LTO toiminta ulkoilman viilennyttyä. Kuivan sisäilman aiheuttamien oireiden
poistamiseksi.
Monitoimitalon aulan väliseinä muutetaan uudeksisisäänkäynniksi pukuhuoneiden
käytävälle. Kouluaikana monitoimitalon pääsisäänkäynti on lukittu.

Muut mahdolliset korjaus tarpeet tarkentuvat sisäilmatutkimusten tulosten selvittyä

6. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi AVI:iin tehdyt 68 ja 48 luokkien kantelut
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Selvitetään mahdollisuus valtion apurahoitukseen sisäilmaremontin tekemiseen

7. Jatkotoimenpiteet
Sisäilmatutkimuksia tehdään keskuskoululla ja kirkonkylän koululla ensi viikolla. Homekoira
tutkimukset keskuskoululla ja Kirkonkylän koululla. Tutkimuksissa otetaan 12 näytettä joilla
selvitetään aldehydit, '18 mikrobi näytettä, 6 VOC- näytettä ja 6 PAH- yhdiste näytettä.

Ajankohta on hieman huono mikrobinäytteiden otolle, koska ulkoilmassa on tällä hetkellä
runsaasti mikrobeja.

Sisäilmatutkimusten tulokset toimitetaan myös Eila Rinta-Rahkolle.

Syysloman jälkeen koulutyön alettua tehdään luokissa hiilidioksidimittauksia ilmanvaihdon
riittävyyden selvittäm iseksi.

Väistötilojen hankkimista joko vuokraamalla tai omaksi ostamalla on selvitetty. Kahden
luokkahuoneen ja sosiaalitilojen noin 210 m2 viipaleparakin hinta on noin 150 000 €.

Keskuskoululla tehdään cTrap-matto kokeilu. Päätettiin asentaa matto kahteen luokkaan.
Kokeiluluokat valitaan oireilujen perusteella. cTrap-nimellä kulkeva matto on materiaalia
joka imee haitalliset aineet itseensä, mutta päästää vesihöyryn lävitseen. Matto voidaan
asentaa paitsi lattioihin myös seiniin tai kattoihin eli sinne, mistä epäterveelliset päästöt
tulevat. Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteenprofessori Tuula Putus Turun
yl iopistosta tutkii maton toim i ntaa oireseurannalla.

Työterveyshuolto tekee työpaikkakäynnin keskuskoululle 3.1 1. Käynnissä mukana myös
työterveyslääkäri.

8. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytäkirja tarkastetaan s-postitse ja tämän jälkeen alleki rjoitetaan

9. Pöytäkirjan jakelu
Työryh mä, osal I istujat, kunnanjohtaja, kun nan nettisivut

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kun sisäilmatutkimuksien tulokset on saatu taijos sitä ennen
tulee äkillisesti päätettäviä asioita.

1 1. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.ã"n

{:en 1i,/+.,,-.á
Sauli Tuomela ¿

puheenjohtaja

Liite:
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