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TALOUSARVIOMUUTOS PUUKOULUN SANEERAUS/KOTITALOUSLUOKAN JA
KOULUTERVEYSHOITO TILAT INVESTOINTI OHJELMAAN 2020-2021
Tekla § 72

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

AVI:n tarkastaja on käynyt marraskuussa 2019 tarkastamassa yläkoulun tiloja ja
raportissaan vaatii selvitystä kotitalousopetustilojen terveydellisyydestä tammikuu 2020
loppuun mennessä. Kotitalousluokan tiloissa on ilmennyt oireilua ja tilat ovat muutenkin
epäkäytännölliset ja käyttöikänsä lopussa.
Kouluterveydenhoitajalle ei ole osoittaa tiloja keskuskoulun alueelta ja hän toimii tällä
hetkellä väistötiloissa kunnantalolla. Kouluterveydenhoitajan tiloiksi on esitetty
Puukoulua, jossa myös kouluterveyden lääkärin vastaanotolle olisi riittävästi tiloja.
Sisäilmatyöryhmä on käsitellyt kivikoulun kotitalousluokan tilannetta ja todennut ettei
nykyisiä tiloja voida, eikä kannata remontoida.
Puukoulu on suojeltu rakennus julkisivuiltaan, eli se tulee säilyttää entisen näköisenä
ulkoapäin.
Sisätiloihin
voidaan
remontoida
nykyvaatimukset
täyttävät
kotitalousopetustilat sekä kouluterveyden huollon tilat.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
Puukoulun remontti toteutetaan vuoden 2020 aikana ja valtuuttaa teknisen johtajan
suunnitteluttamaan remontin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Tekla § 35

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Kunnanvaltuusto on iltakoulussa ohjeistanut teknistä toimea valmistelemaan
kotitalousluokan saneerauksen Puukoulun tiloihin. Alustavan kustannusarvio
saneeraukselle on 500.000 euroa (alv 0 %). Tätä varten tarvitaan lisätalousarvio, koska
investointi luoteinen saneeraus ei sisälly vuodelle 2020 hyväksyttyyn teknisen toimen
talousarvioon tai investointi ohjelmaan.
Saneerauksen arkkitehtisuunnitelmat on tilattu Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta
Oy:ltä.
Saneeraus on tarkoitus palastella rakennus-, LVIA ja sähkö erillisiin urakoihin, joista
rakennusurakka on pääurakka ja muut urakat alistetaan sille.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää,

1.

anoa Kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisätalousarvio määrärahaa
Puukoulun saneeraukseen yhteensä 500.000 euroa (alv 0%), josta talousarvio
vuodelle 2020 tulee 100.000 euroa (alv 0 %) ja vuodelle 2021 tulee 400.000
euroa (alv 0 %). Lisätalousarvio katetaan lainanotolla.

ja mikäli valtuusto myöntää lisätalousarvion,
2.
valtuuttaa teknisen toimen kilpailuttamaan saneerauksen urakat
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 148

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Kunnanvaltuusto on linjannut asian valmistelua talousarvioseminaarissaan 10.6.2020 ja
tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.7.2020.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhalllitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle talousarviomuutoksena 100 000,00 euron lisämäärärahaa
vuoden 2020 talousarvion investointiosaan Puukoulun saneeraukseen
2. että lisämääräraha katetaan lainanotolla ja
3. että vuoden 2021 talousarvion valmistelussa investointiosaan varataan 400 000,00
euron määräraha Puukoulun saneerauksen loppuunsaattamiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

