
KOULUJEN SISÄILMAREMONTTI TYöRYHMÄN KOKOUS 15

18.L2.2OL7 KLO 1"7.00 Keskuskoulu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat
Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse. Kokous todettiin lailliseksija
päätösva ltaiseksi.

Sauli Tuomela, pj, valtuutettu
Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Maria Haapsaari, vanhempain sisäilmajaos
Asko Salminen, valtuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Markus Hyytinen, Sivistys- ja vapaa-aikajohtaja. Poistui klo 18.50.

Ta nja-Tu puna Kuma ra, OAJ : n La ihia n paika I lisyhd istykse n pu heenjo htaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, siht.
Aki Timo, a pulaisrehtori
Sanna Shöning, apulaisrehtori

Kokouksessa paikalla olivat kutsuttuina myös johtava rehtori Paula Hauru sekä kunnan
työsuojelupäällikkö Hannu Salomäkija kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakka. Hiipakka poistui
klo 18.00.

Poissa Riina Norrgård, vanhempain sisäilmajaos
Sakari Poti, valtuutettu
Vilho Tekoniemi, va ltuutettu

3. Käsiteltävät asiat
o NindUser Sisäilmanlaadun seurantaan käyttäjäkyselyn käyttöönotto kunnan

kouluissa.
o Käytiin läpi ensimmäisen kyselyn tulokset. Päätettiin, että seuraava kysely

tulee toteuttaa maaliskuun alkupuolella heti talviloman jälkeen.

o Työryhmä totesi, että yhden kyselyn perusteella eivielä voida tehdä
johtopäätöksiä koulujen sisäilmatilanteesta.

o Tuloksia tulee käsitellä kouluittain ja suhtautua varauksella vielä ainoastaan
yhden kyselyn perusteella sisäilmatilanteen trendiin.

a Kielimaan väistötilojen vuokrauksen jatko
o Merkittiin tiedoksi 7A luokan vanhempien vetoomus. Keskusteltiin ko.

luoka n vanhem painillassa käydystä keskustelusta Kielimaan käytön
jatkamiseksi. Vanhempien toive on, että luokka voisijatkaa niissä yläasteen

loppuun saakka. Vanhempainillassa tuotu esiin se seikka, että nyt on
opiskelurauha kun tiloissa ei oireilla.
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A-rakennuksen remontin tilanne
Kokouksen aluksi tutustuttiin kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakan johdolla A-
rakennuksen remontin tilanteeseen ja C-rakennuksen va lmistuneisiin
remontteihin.
o Alakerran luokkien lattiat on uusittu ja niiden laatoitus aloítetaan vuoden

vaihteen jälkeen.

o Laatoitustyö on valmis tammikuun loppuun mennessä.
o lkkunoiden ja putkien läpivientien tiivistys on tehty sekä muut

pintaremontit. Käytävien ilmanvaihtotyöt ovat tammikuulla valmiit.
o A - ja B-rakennuksen välikäytävien korjaustyöt ovat käynnissä.

o C-rakennuksen käytävien lV-työt ja CL3 luokan remontti ovat valmiit.
o Remontin aikana on kiinnitetty erityistä huomiota siivoukseen. Tehostettua

siivousta on tehty koko remontin ajan pölyämisen vähentämiseksi.

B-rakennuksen remontin aikataulu
o Lukion remontissa vaihdetaan mm. alakerran lattioiden muovimatot

laatoituksiin, linoleum- ja kangaspintaiset kiinnitystaulut korvataan muilla
tauluilla, kiinteät vitriinit korvataan vitriinikaapeilla, vaihdetaan ikkunat ja

ikkunoiden a la puolisten seinien lämmöneristeet, uusitaan salaojitus ja

vesikaton katemateriaali. Remontti on valmis kesällä 2018.
o Lukion siirtymisestä on sovittu muuttosuunnitelma ja -aikataulu rehtorin

ka nssa.

lsonkylän ja Perälän koulujen tilanne
o lsonkylän koululla on oireil'rjoita. Yksi opettaja irtisanoutuu tammikuun

alusta. Kaksi oppilasta siirretään toiseen kouluun ja toinen heistä on saanut
opetusta liikuntasalissa sekä toinen on ollut kotiopetuksessa.

o lsonkylän- ja Perälän koulujen ilmanvaihdon saneerauksen suunnittelu
käynnistyy tammikuussa. lV-työt aloitetaan heti koulujen kesäloman
a lettua.

o lsokylässä jatketaan tammikuussa tutkimuksia ja remontti alkaa L9.L2.
teknisen työn luokassa.

4. Jatkotoimenpiteet
A-rakennuksessa korjaustyöt ovat käynnissä. Käyttöönotto L3.2. Lukio siirtyy L9.2 A-
rakennukseen.
A-rakennuksessa olevat tavarat tulee otsonoida ja puhdistaa huolella ennen tilojen
käyttöönottoa. Jokaisen opettajan tulee valikoida puhdistettavat tavarat ja loput
irtotavarat poistetaan koulun tiloista. Otsonointi tapahtuu teknisen toimen toimesta
toisessa vä likäytävässä. Avu ksi tava roiden siirtoo n pa I kataa n hen ki lö.

Sivistys- ja vapaa-aikajohtaja selvittelee Kielimaan vuokrauksen jatkomahdollisuutta

seuraavaan kokoukseen. Hyytinen on selvittänyt vuokrausasiaa 19.12 ja

todennäköisintä on että Kielimaan tilat ei ole enää käytössä lv. 2018-19 koulupuolelle
Mutta asia ratkeaa tammikuun aikana.

5. Muut asiat
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Rauhalan kouluun siirrettävät materiaalit puhdistetaan TTL:n ohjeen mukaisesti.
Tekninen toimi laatii paikallislehteen lyhyen tiedotteen koulujen remonttien
aikatauluista.

Apulaisrehtori Sanna Schöning kutsutaan jatkossa kokouksiin lsonkylän ja Perälän
koulujen asioita käsiteltäessä.

Laihian keskuskoulun rakennusten kunnosta annettavaan selvitykseen AVI:lle on saatu
työterveyshuollon lausunto. Lausunto merkittiin tiedoksi. Tekninen johtaja on
toimittanut la usunnon AVI :lle.

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytäki rja 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
Aika sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Ennen lukion siirtymistä A-rakennukseen

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.22.
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SauliTuomela

puheenjohtaja sihteeri
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Työterveyshuollon lausunto sisäilman laadusta aiheutuvasta terveysvaarasta Laihian keskuskoululla
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