
KO U LUJ EN SISÄI LMARE MONTTI TYöRYH MAN KOKO US 1-7

22.3.201.8 klo 17.00 Keskuskoulu

1. 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

Riina Norrgård, vanhempain sisäilmajaos
Asko Salminen, valtuutettu
Jouko Ranta, va ravaltuutettu
Ta nja-Tu puna Ku ma ra, OAJ : n Laihia n pa ika I lisyhdistyksen puheenjohtaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, siht.
Aki Timo, a pulaisrehtori
Sanna Shöning, a pulaisrehtori
Markus Hyytinen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Vilho Tekoniemi, va ltuutettu
Paula Hauru, johtava rehtori

Kokouksessa paikalla oli kutsuttuna myös johtava rehtori Paula Hauru

porssa

Maria Haapsaari, vanhempain sisäilmajaos
Sakari Poti, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Masa Hiipakka, kiinteistöpäällikkö
Ha nnu Salomäki, työsuojelupäällikkö

3. Käsiteltävät asiat
¡ A-ra ken 

i:lì:iliÏili'ilÏ: Ï-io on siirrynyt herm ikuussa A-ra ke nn u kseen

o A-, ja C-ra ken nu ksen sisäilma näytteiden tu lokset

o Käytiin läpi A-rakennuksesta sekä C-rakennuksen ruokala salista L2.2 otettujen
sisäilmanäytteiden tulokset. Näytteinä otettiin viljelynäytteet (sädesieni ym.)ja
Mycometer-näytteet. Näytteiden tulokset olivat puhtaat.
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4. iatkotoimenpiteet

5. Muut asiat

a Lukion

a

Puh. 06 4750 41 1

F¿x 06 4750 405

o

Muiden koulujen tilanne
o lsonkylän koulu sisäilmaongelmista on tehty AVI:lle kantelu. Varhaiskasvatus- ja

sivistysla uta ku nta a ntaa selvityksen 20.4.2OLB me n nessä. Selvityspyyntö
merkittiin tiedoksi.

o lsonkylän koululla on hiihtolomalla tehty työterveyden tekemässä
työpaikkaselvityksessä esiin tulleita muutostöitä. Eskarin eteisestä on tehty
oma tilansa. Eteiseen tulee oma ílmanvaihto (työ v¡ela kesken). Eskarin
käyttöön on otettu vanha atk-luokka johon on tehty uusi oviaukko eskarin
puolelta.

o Perälän koululla alkaa ilmanvaihtosaneeraus kesällä.

remontin tilanne
Lu kion remontti a loitettiin opetu kse n siirryttyä A-ra kenn u kseen. Remonti n

a I ustava su u n nite lma/a ikata ul u on liitteenä.
lkkunoiden vaihdon yhteydessä havaittiin, että ulkoseinien lämmöneristeet
ovat huonossa kunnossa. lkkunoiden ala puolisten seinien ulkoverhouksen
ava u ksen yhteydessä pa ljastui, että koko ul kosei nä ra ke nteesta pu uttu u

tuuletusväli tiilen ja villan välistä.
Päätetiin, että ulkoseinien tiiliverhous puretaan kokonaan ja vanhat villat
poistetaan. Uudeksi lämmöneristeeksi tulee Kingspan -polyuretaanilevy ja
ulkoverhous tehdään Cembrit -kuitusementti levyllä.
Muilta osin remontti on hieman edellä aikataulustaan. Alakerran lattioita on
laatoitettu ja yläkerran lattiat on hiottu matotus työtä varten. Vanhoja
alakattoja on purettu. Koulun päätyttyä aloitetaan vesikaton ja salaojituksen
uusiminen.

o Sovittiin, että remonttien onnistumista seurataan jatkuvastija otetaan 2019
ta lvella seu ra nta sisä ilma näytteet korjatu ista ra ken n uksista.

o Päätettiin palauttaa väistötiloista luopumisen suunnittelu ja aikataulutus
varhaiskasvatus- ja sivistyslautakunnalle päätettäväksi. Sivistystoimen tulee
laatia lista keskuskouluun tulevista ikäluokista lähivuosille. Listasta tulisi selvitä
oppilaiden määrä/ikäluokka ja alustava suunnitelma opetuspaikasta(Rauhalan
koulu, C-rakennus, A-rakennus jne.).

o Päätettiin lähestyä mediaa kunnan tekemien sisäilmaremonttien tilanteesta.

o Va nhem pa in sisä ilmajaoksel le tul lut tietoa C-ra ken n uksessa oirei levista.
Oireilijoita on 8-9. Kouluterveydenhuollolta on tullut tekniselle osastolle sama

LA¡HIAN KUNTA
PL I 3, Laìhìantie 50

66400 LAtFilA
elu n ir¡ i.sukuni¡n i@l¿ihia. fi

Y-lunnus 01 8045'] 0

Nordea IBAN/BlC Fl45l I 933000004662/NDËAFIHH
Sanrpo IBAN/BlC Fl948000l 400682952,/DABAFIIIH

La i h i a n O p ì BAN /B i C Fl7 5 47 281 020000767 / H Ë LS F I H H



tieto. Tekninen toimi pyrkii selvittämään näiden yksittäisten oireilijoiden osalta
mitkä tilat aiheuttavat oireiluja eniten.

o Johtava rehtori kertoi, että A-rakennuksessa on tilanne rauhoittunut ja

oireilijoita ei ole ilmennyt.
o Opettajien edustaja kysyi miten seuranta hoidetaan jatkossa. Seuranta on

jatkossakin samanlaista kuin on ollut muutaman vuoden, elijatkuvaa.
Seu ra nta näytteitä otetaa n vuoden ku luttua ja N in Dux -sisä ilmastokysely
tehdään säännöllisesti. Kysely on tehty kouluilla jälleen tällä viikolla.

o Lukioon on hakeutunut normaali määrä opiskelijoita, eli noin 40 opiskelijaa.

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
Aika sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Viimeistään toukokuun alussa

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15

12.&a/ rz €1ç,-
SauliTuomela
puheenjohtaja

PLrh. 06 4750 41 1

Fax 06 4750 405

Jari Mansikka-aho
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Luk¡on vesikaton uus¡m¡nen

Lukion ikkunoiden uus¡m¡nen, mukaan lukien

iulk¡sivuDuolen t¡¡len vaihto oaneel¡ksi

Luokkien muovimattoien uus¡minen 2 krs

Salaoi¡tuksen uusiminen

Luokkien latt¡oiden uus¡minen l.kerros

35000

50000

4000€

300m

50000

Laihian Lukio Korjaukset 2018

205(x¡0

Urako¡ts¡jat val¡ttu latt¡amattojen po¡stoon, ¡kkuno¡den vaihtoon ja l.kerroken lattialaato¡tukeen,

seuraavat urakkak¡lpa¡lut 2.kerroksen mattourakka ja ves¡katon uusim¡nen

llmânãvtte¡den otto
Koulutvö alkaa

Tvômãân loDetus
Kalustaminen

Looousiivous

Sãleôiituslurekoitsi¡aì
Vesikaton uus¡m¡nen (urako¡ts¡¡al
Mattotvö 2.kerros f urako¡ts¡ia)

Eristeen uus¡m¡nen, iulkisivun paneelaus
lkkuno¡den vaihtaminen (urakoitsiial
lulkisivutiilien purkam¡nen (urakoitsiia)
Laatoitustvö l.kerros lurakoitsi¡al
Taso¡tustvót loma Wö)

Latt¡amaton Do¡sto f urako¡tsiiaì

Tvömaan aloitus
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