
KOULUJEN SISÄILMAREMONTTI TYÖRYHMÄN KOKOUS 16

t.2.2OL8 klo 18.30 Rauhalan koulu

ASIALISTA

L Kokouksen avaus
Puheenjohtaja SauliTuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen

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

Läsnä:

Sauli Tuomela, pj, valtuutettu
Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Maria Haapsaari, vanhempain sisäilmajaos
Riina Norrgård, vanhempain sisäilmajaos
Asko Salminen, valtuutettu
Jouko Ranta, varava ltuutettu
Ta nja-Tupuna Ku ma ra, OAJ : n La ih ia n pa i ka ll isyhd istyksen pu heenjohtaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, siht.
Aki Timo, apulaisrehtori
Sanna Shöning, apulaisrehtori

Kokouksessa paikalla olivat kutsuttuina myös johtava rehtori Paula Hauru sekä kunnan
työsuojelupäällikkö Ha nnu Salomäki ja kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakka.

poissa

Sakari Poti
Markus Hyytinen
Vilho Tekoniemi

3. Käsiteltävät asiat
. A-rakennuksen remontin tilanne ja remontin jälkeen otettavot sisöilmanäytteet.
Alakerran lattioiden laatoitustyöt ja käytävien lV-työt on valmiit. Yhdyskäytävien työt
valmistuvat tällä viikolla. Teknisentyön/tekstiilityön luokkien siivessä remonttijatkuu vielä
muutaman viikon. Tila osastoidaan ja se ei haittaa lukion opetusta.
Remontti valmistuu siten, että loppusiivoukset tehdään viikoilla 6 ja 7 .

llmanvaihto säädetään viikolla 7.

Pölyttömäksi siivoukset tehdään ohjeiden mukaan kahteen kertaan ennen lukion siirtymistä A-

rakennukseen.
Tiloista on otettu L8.1 Mycometer-näytte¡tä. Raportt¡on pöytäkirjan liitteenä.
Viljelynäytteet (sädesieni ym.)ja uudet Mycometer-näytteet otetaan A-rakennuksesta sekä C-

rakennuksen ruokala salista 12.2.

. Lukion remontti suunnitelma jo lukion siirtyminen A-rakennukseen.
Lukion remonttialoitetaan opetuksen siirryttyä A-rakennukseen. Remontin alustava
suunnitelma/aikataulu on liitteenä. Väliovien uusimista desibeli-oviksiselvitetään remontin
käynnistyttyä.
Täytettyjen eläinten kokoelmalle rakennetaan tiivis vitriinikaappi biologianluokkaan.
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. lsonkylön koulun sisöilmonäytteiden tulokset ja korjausten tilanne.
Koulun tiloista on otettu sisäilmanäytteitä 18.1. Koululla pidetään vanhempainilta jossa

keskustellaan näytteiden tuloksista, tehdyistä ja tulevista remonteista. Vanhempainilta
pidetään 15.2 klo 18.00.
Teknisentyön luokan ulkoseinään on asennettu Kalsiumsilikaatti levy kosteussuluksi.
Teknisentyönluokan lattian vanhat lastulevyrakenteet ja vanha CTrap tyyppinen kangas on
purettu ja lattialevyt uusittu.
l-kerro kse n lattia laatasta on m itattu koste u ksia. Kosteudet olivat 4O %.

. Keskuskoulun vtiistötilojen torve/jotko suunnitelmat.
Sivistystoimen tulee aloittaa väistötiloista luopumisen suunnittelu ja aikataulutus. Esitys

viedään kunnanha llituksen päätettäväksi.
Sivistystoimen tulee laatia lista keskuskouluun tulevista ikäluokista lähivuosille. Listasta tul¡s¡
selvitä oppilaiden määrä/ikäluokka ja alustava suunnitelma opetuspaikasta(Rauhalan koulu, C-

rakennus, A-rakennus jne.).

Sivistystoimen tulee kartoittaa 7A ja 5B luokkien ensi syksyn opetustilat. Kielimaan väistötilaa ei
enää ole vuokrattavissa ensi syksynä.

Rauhalan koulussa ei ole syksyllä tilaa uusille väistössä oleville luokille.
Vanhempain edustajat kertoivat huolensa syksyn väistötilojen osalta. Vanhempainyhdistys on
ollut yhteydessä seurakuntaan uuden seurakuntatalon mahdollisesta käytöstä väistötilana 7A ja

5B luokille.

. NinDux -sisäilmosto kysely.

Työryhmä päätti, että kysely on siirrettävä tehtäväksi viikolla 12 lukion muuton ja talviloman
vuoksi.
Kyselystä tulee jättää pois Rauhalan koulu. Sivistystoimen tulee miettiä onko muita kouluja tai
tiloja joiden osalta kyselyllä ei saada lisäarvoa. Kyselyn tekemisen ajankohtia ja taajuutta
jatkossa harkitaan erikseen.

4. Jatkotoimenpiteet
Keskusteltiin lukion siirtymisen A-rakennukseen yhteydessä vanhojen opetusmateriaalien yms.
tavaran poistamisesta muuton yhteydessä. Kaikki vanha tavara, jota ei käytetä on poistettava
koulun tiloista. Työryhmä on tehnyt jo viime vuonna tästä asiasta päätöksen.

Kotitalousluokkien lattiamaton uusiminen tehdään ensi kesänä.

C-rakennuksessa C22 luokan lattia uusitaan ensi kesänä. Lattiassa havaittu hajuhaittaa
ilmanvaihdon oltua joululomalla korjaustöiden vuoksi suljettuna kaksi päivää.

Pa laveri sivistystoimen, teknisen osaston, työ- ja koul ute rveyden hoidon,
sisäilmaremonttiryhmän päättäjien ja kunnanjohtajan kesken pidetään kun lukion muutto A-
rakennukseen on tehty.

5. Muut asiat
lsonkylän koulun sisäilmanäytteiden tulokset julkaistaan kunnan sivuilla vanhempainillan
jälkeen.

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytä kirja ta rkastetaa n s-postitse ja tä mä n jä I kee n a I leki rjoitetaa n
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Työryhmä, kunnanjohtaja, kunnan nett¡sivut.

8. Seuraava kokous
Aika sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Ennen lukion siirtymistä A-rakennukseen

9. Kokouksenpäättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56

10. Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan

/¿ áe/rc
SauliTuomela
puheenjohtaja sihteeri
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