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t. 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 Salminen, valtuutettu
Sakari Poti, valtuutettu
Jouko Ra nta, va ravaltuutettu
Vil ho Tekoniem i, va ltu utettu
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja
Ta nja-Tu pu na Ku ma ra, OAJ : n La i hia n pa ika I lisyhdistyksen pu heenjohtaja
Riina Norrgård, vanhempain sisäilmajaos
Maria Haapsaari, vanhempain sisäilmajaos

Kokouksessa paikalla oli kutsuttuna myös johtava rehtori Paula Hauru.

Poissa Markus Hyytinen, AkiTimo

3. Käsiteltävät asiat
Sisäilmanäytteiden oton tilanne
Käytiin läpi Lisätutkimukset Laihia Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu -
raportti. Raporttijulkaistaan kunnan sivuilta ja lähetetään tämän muistion
liitteenä kokouksen osallistujille.
Remonttien tilanne

o korjaussuunnittelun tilanne, koulujen loma-aikana tehtävät työt,
käynnissä olevat työt ja väistötilojen rakentamisen tilanne

Ma nsi kka-a ho esitteli kesä n remonttisu u n nitel ma n/a ikata u lu n.

Keskusteltiin remonttien a i kata u lutta m isesta siten, että remontit
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olisivat pääosin tehty enne koulujen alkua. lsompia remontteja ei tehdä
koulujen ollessa käynnissä. Suunnitelma on muistion liitteenä.

C-osan ruokalan lattiasta kerätyssä näytteessä oli vahva viite
vauriosta. Näytteen otto kohta valittiin sen tiedon pohjalta, että
kyseisessä kohdassa on ollut patterin putkivuoto noin viisi vuotta sitten.
Näytettä kerättäessä tilaaja olijo päättänyt avata ja korjata ruokalan
lattiarakenteen. Lattian purueristeet ja puurakenteet poistetaa n, lattia
desinfioidaan ja rakennetaan uusi lattia. C-rakennuksessa on
a ika isem m in tehty ra ken neava u ksia kel la rikerroksessa m m.
kotita lousluokan lattiaan.

Keskuskoulun rakennusten kuntoarvioinnin tilanne on se, että A-
rakennuksesta on raportin laatiminen pitkällä. Lähinnä pelkästään
toimenpide-ehdotukset ovat vielä kesken. A-rakennuksen alustava
toi men pidesuu n nitel ma on mu istion liitteenä.

A-ra ke n n u ksessa otett¡ ¡ n ku ntoa rvioi n n i n yhteydessä sisä i I ma näytteet
lii ku ntasa I ista, A1-l uokasta sekä verta ilu näyte toisen kerroksen luokasta
jossa ei ole ollut homekoiramerkkauksia eikä aikaisemmissa
sisä il ma näytteissä mikrobeja mycometer -la itteel la. Ka i kista kol mesta
mycometer-näytteestä tuli puhtainta kategoriaa olevat tulokset.

Muiden rakennusosien (B ja C) osalta tutkimuksia tehdään elokuun
aikana.

Väistötilojen määrä on aikaisemmin sovittu 15 opetustilaa
kokona ispi nta-ala ltaa n noin 1520 m2. Vä istötilojen kusta n nusa rvio on
noin 600 000 € / lukukausi. Väistöt¡lat s¡jo¡ttuvat keskuskoulun pihan

hiekkakentälle. Väistötilojen pystytys alkaa viikolla 26.

4. Jatkotoimenpiteet
Päätettiin, että koulujen tiloista tulee poistaa kaikki vanhat sohvat ja

muut kangasverhoillut huonekalut niistä usein aiheutuvan tunkkaisen
hajun takia. Vanhoja sohvia on ainakin opettajien työskentelytilassa
sekä yksittäisissä luokkahuoneissa.

5. Muut asiat
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Ku n na n ha llitus on päättä nyt sisä i lma remontti ryh mä n kokoon pa no

muutoksesta. Marita Viljanmaan tilalle jäseneksi tulee teknisen
lautakunnan puheenjohtaja Sakari Poti.

Teknisen osaston tulee koota nyt havaittujen aikaisemmassa remontin
( 1993-2000) yhteydessä te hdyistä ra ke n n u svi rheistä/la i m i n lyön ne istä.
Teknisen lautakunnan tulee tämän jälkeen valmistella reklamaatio
edellisen u ra kan tehneelle urakoitsijalle.

Putus ei ole vielä vastannut 1 - 8.6 lähetettyihin sisäilmakysely-raportin
täyden nyspyyntöihin. Oppi la iden kyselyra portit ju lka istaa n sitten ku n

niihin on saatu täydennykset/täsmennykset Putukselta.

Toim i ntata pa oppilaa n oireilujen il moitta misesta ohjeistaa sivistystoimi
yhdessä kouluterveydenhoidon kanssa. Tärkein ohje on, että kaikki

oireilut tu lee i I moittaa ensisijaisesti kou Iuterveyden hoitaja I le.

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

7. Pöytäkirjan jakelu
Työryhmä, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut.

8. Seuraava kokous
Kun jotain virallista aineistoa valmistuu kuntoarvioista. Seuraava kokous

sovittiin pidettäväksi elokuussa. Tarkempi aika sovitaan erikseen.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.38

aal 2^-*4
SauliTuomela
puheenjohtaja

?-%r(
sihteeri

Liitteet: Kesän remonttisuunnitelma, A-rakennuksen alustava toimenpidesuunnitelma
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