
KOU LUJEN SISÄI LMAREMONTTI TYöRYHMÄN KOKOUS 9

I2.5.2OL7 KLO 16.00 KU N NANVI RASTO, VALTU USTOSALI

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetu I leiksi kokou kseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat
Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse.

Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj

Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Asko Sal minen, va ltuutettu
Marita Vilja nmaa, va ravaltuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Vi I ho Tekoniemi, va ltuutettu
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Opettajat ovat valinneet työryhmään edustajakseen OAJ:n Laihian
pa i ka I lisyhd istyksen pu heenjohtaja Ta nja-Tu pu na Ku ma ra.

Vanhempain sisäilmajaos on valinnut edustajikseen Riina Norrgård ja Maria
Haapsaari.

Kokouksessa paikalla oli kutsuttuna myös johtava rehtori Paula Hauru ja

apulaisrehtori Aki Timo.

Poissa sivistys- ja vapaa-aikajohtaja Markus Hyytinen

3. Käsiteltävät asiat
. Sisäilmanäytteiden oton tilanne
LL.5 on otettu kirkon kylä n kou lu lta ku itu näytteet engla n nin luokasta,
kirjastosta sekä LA luokasta. Keskuskoululla tehtiin rakenneavaukset ja

otettiin materiaalinäytteet yhdyskäytävien lattioista sekä katoista. Näytteiden
tulokset tulevat noin kolmen viikon kuluessa.

. Remonttien tilanne
o käynnissä olevat työt

A-rakennuksen lV-kanavien puhdistus saadaan valmiiks¡ tällä viikolla. Kanavien

desinfiointi aloitetaan ensi viikolla ja se kestää noin kaksi viikkoa.
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Desinfiointiaineena käytetään IPA 300 isopropanolipohjaista

desinfiointia inetta.

Kesä | lä tehtävä ksi päätetyistä remonteista on ki rja u ksia a ika isem missa

kokouspöytä ki rjoissa.

. Tämän hetken oireilijoiden tilanne
Yläasteen opettajien keskuudessa viime viikot ovat olleet hankalampia.

Hengitystie oireiluja on ollut enemmän.

Alakoulun henkilökunnan osalta ei ole muutosta. Kirkonkylän koululla sekä

keskuskoulun C-rakennuksessa on ilmennyt yksi uusi oireilija. Kolme tulevaa

oppilasta oireillut oltuaan C-rakennuksessa kouluun tutustumistilaisuudessa.

Vaasan kaupungin terveysinsinööri Eila Rinta-Rahkon kirje Laihian koulujen

sisäilmaongelmista tI.s.2017. Kirje merkittiin tiedoksi. Kouluterveyslääkärin

Johanna Rintaluoman sähköposti täydennys Rinta-Rahkon kirjeeseen

merkittiin tiedoksi.

. Koululakko
Vanhempain sisäilmajaoston edustajien mukaan mahdollinen lakko ei ole

protestivirkamiehiä, opettajia tai koulua vastaan. Lakko ei ole sisäilmajaoston

ajatus.

Vanhempain sisäilmajaoston edustajien kokouksessa esiin nostamia

kysymyksiä ovat mm.

Onko Jukko Harjun ehdottamía korjouksia jo tehty / tekemässri?

. Koulurakennuksissa on tehty normaalien vuosikorjausten lisäksi usean

vuoden a ika na sisä ilmaoireil u ista johtuvia korjau ksia. Remonteista

laad itaa n lista. Loka ku usta 2016 lä htien tehtyjen sisä ilmatutkimusten

pe rustee I la esitetyistä toi me n piteistä on te hty pölyttömä ksi siivousta,

alapohjan vanhojen lV-kuilujen osalta on tehty siivousta vanhasta

ra ken n u sjätteestä, d esi nfioi ntia sekä a I i pa i neistu kse n /tu u letu kse n

tehosta m istyöt. Keskuskou lu n A-ra kennu ksen lV-ka navien pu hd istus ja

desinfiointi on käynnissä ja kestänee vielä pari viikkoa.

Millaísía uudet rakennenöytteet ovot olleet / laajempia noytteita?
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. Rakennenäytteet ja rakenneavaukset on tehty L00 mm reikinä

timanttiporaamalla. Tehdyistä porauksista on selvitetty lattian ja

ulkoseinän rakenne sekä otettu materiaalinäytteitä asiantunt¡jan

esittämistä kohteista. Lattiaan on poraukset ulotettu koko lattiarakenteen

läpija endoskoopilla tutkittiin lattian alla olevaa tilaa. Tutkimuksissa tilasta

ei löytynyt rakennusjätettä.

Vöístötílojen möärö?

. Väistötilojen määräksi on tämän hetken tilanteen mukaan muodostumassa

noin 1200 m2. Opetustiloja L3 A-rakennuksen ja kaksi C-rakennuksen

a la kou lu n ta rpeisii n. Lisä ksi opettajien huone, kiinteistöhoito- ja

varastotiloja.

P utu kse n s i s ö i I m a o i re ky se ly n tu I o ste n kä sítte ly ?

. Tulokset käydään sisäilmaremonttiryhmässä läpi yhdessä työ- ja

kouluterveydenhoidon kanssa. Tulokset käydään henkilökunnan ja

vanhempain kanssa infotilaisuudessa jossa käydään myös

sisäilmatutkimusten loppuyhteenveto raportti yms. tilannetiedot.

Onko ym kyselyn tuloksílla voikutuksia jotkotoimenpiteísiin?

o Vaikutus selviää tulosten saavuttua. Vaikuttavuutta eivoi ennakoida.

On ko mahdollista saada te rveyde n h uollon konsu lttia, joka a rvioi ti la n netta

I oste n te rvey de n ka n n a lta ?

. Asiasta keskustellaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

O n ko m ietitty u utto ko u I u ra ke n n u sm o h do I I í suttq ? E rí m a h d o I I í su u ksí o se n

toteuttomiseen? Kustannuksio vs lukuisiin korjouksiin?

. Uusi koulurakennus joka korvaisi keskuskoulun A-, B- ja C-rakennukset

maksaa varovaisen arvion mukaan 20 -30 M€. Sisäilmasta johtuvia

korjauksia on viimevuosina tehty arviolta noin 2-3 M€ edestä. Kunnan

ta loudellinen tilanne ei mahdollista uusien koulu rakennusten vaatimia

investointeja.

Onko C-rokennusta/ rakenteita tutkittu ennen keíttiön loajennustö¡tit? huom

mm C-rakennuksen ruokasalíssa oireílloon?

. Ruokalaa ei ole vielä tutkittu. C-rakennuksessa on tehty sisäilma- ja

rakennetutkimuksia mm. C13 -luokassa joka sijaitsee ruokalan ovea

vastapäätä.

Tu I e e ko ki rj a I li ne n vo sta u s I a kkova atí m u ksi i n 17. 5. m e n n e ssti ?
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Tähän kysymykseen e¡ sisäilmaremontt¡ryhmä ole oikea taho vastaamaan

4. Jatkotoimenpiteet
o korjaussuunn¡ttelun käynnistäminen
. Tulevien töiden aikataulutus
Laaditaa n kesä n remontt¡töistä yleisaikatau lu.

. Väistötilojen hankinnan tilanne
Tarvittavat väistötilat no¡n t2O0 m2.15 opetust¡laa (kaksi alakoulun luokkia),

opettaj¡enhuone, varastotiloja, wc:t, terveydenhoitajan, koulupsykologin ja

koulukuraattorin huoneet jne.

Tilojen tarkemmat mitat, varusteet jne. tarkentuvat myöhemmin valittavan

toimittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kielimaan omistajuus mahdollisesti vaihtuu. Mahdollinen uus¡ omistaja on

tiedustellut kunnan halukkuutta vuokrata tilaa L.6.20L7 alkaen aina

lukuvuoden20tT-Is loppuun asti. Vuokra on jatkossa noin LL-l-2e/neliö, eli

hiukan korkeampi kuin nykyinen vuokra. Päätettiin, että Kielimaan vuokrausta

jatketaan.

5. Muut asiat
Sisä il ma asioiden tiedotta m isen hoitaa sisäi lma remontt¡ ryhmä n sihteeri.

Terveydenhuollon kanssa tulee laatia selkeä toimintamalli kuinka menetellään

kun jossain tilassa oireillaan. Siirtyykö oireilija(t) vai koko luokka, kenelle

tiedotetaa n (tekn inen, sivistys) jne?

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytä kirja ta rkastetaa n s-postitse ja tä mä n jä I keen a I leki rjoitetaa n.

7. Pöytäkirjan jakelu

Työryhmä, osallistujat, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kun rakennekorjausten suunnittelija valitaan taijos
sitä ennen tulee äkillisesti päätettäviä asioita.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55
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L0.Seuraava kokous

Seuraava kokous tarpeen mukaan kun tulee viimeisimmät näytetulokset tai

oirekyselyjen tiedot.

LL. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

e¿¿
SauliTuomela
puheenjohtaja

e-*'A ?d¿rã//
/¿ariMansikka-aho
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