Muistio 25.3.2020
Paikka: Ilmaristen koulu
Aika: 25.3.2020 klo 10-10.45
Läsnä: Jouko Jortikka, Johanna Mäkinen, Erja Valtonen, Pirjo Hummelin, Laila Mäkelä, Marjaana Järvenpää,
Jaakko Seppälä (skype), Ari Blomroos, Lassi Pekkala
1. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja suunnitelluista korjauksista, sekä toteutusaikataulusta/Jouko Jortikka
Suunnitellut tutkimukset ovat Siraten tekemät kaksi tutkimusta. Näiden tutkimusten pohjalta on tehty
korjaussuunnitelma purkutöiden ja ulkotöiden osalta sekä tehty asbestikartoitus.
Rakennuttajana toimii insinööritoimisto Harri Hirsinummi. Korjausaikatalua on nopeutettu
koronapandemian aiheuttaman koulun sulun johdosta. Maanrakennustyöt käynnistyvät tällä viikolla.
Käytännössä toteutetaan asianmukainen vedenpoistojärjestelmä ja -eristys. Samoin kellaritilassa on
aloitettu purkutyöt. Metsämaan rakennusliike toimii purku-urakoitsijana kellaritiloissa. Kellari puretaan
käytännössä kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Sisätilojen jälleenrakentamisen osalta suunnittelutyö on
käynnissä yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjiä edustaa Pekka Teittinen. Tarvittavat päätökset tehdään
hankinta-valtuuksien puitteissa. Tavoitteena viedä asia suoraan kunnanhallitukseen, jotta töiden kanssa
voidaan edetä mahdollisimman nopeasti.
Alue on työmaa-aluetta tiistaista 24.3. eteenpäin ja asiaton kulku alueelle on kielletty. Tila on alipaineistettu
ja pölyn hallinta yms. on suunniteltu ympäröivien koulutilojen suojaamiseksi. Kellaritilojen jälkeen työt
jatkuvat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Valmistumisaikataulu tarkentuu töiden edetessä.
Näiden tilojen osalta tehdään sekä purkutyötä että tiivistyskorjauksia. Tiivistyskorjausten onnistuminen
varmennetaan ja dokumentoidaan. Yhtenäiskoulussa toimii 1-9 luokan lisäksi esikoululaisia sekä
iltapäiväkerhotoimintaa, nämä on huomioitu suunnitelmissa.
2. Käyttäjien tilannekuva, Pekka Teittinen ja Marjaana Järvenpää
Koronapandemian johdosta koulussa on noin 10 oppilasta lähiopetuksessa sekä heidän
opetushenkilöstönsä. Tällä hetkellä koulu toimii vielä ns. vanhalla puolella, siirtyy nyt loppukevään ajaksi
toiselle puolelle. Lähinnä selvitettävänä on nyt, miten koulutyö organisoidaan syksylle jatkuvan korjaustyön
aikana ja tarvitaanko väistötila. Esikoulun osalta toiminta on siirretty päiväkotiin eikä palaa koulun tiloihin
enää kevään aikana. Kirjattiin muistiin, että luokkahuone 103 lattia tulee tarkistaa mahdollisten vaurioiden
selvittämiseksi, tilassa on eniten oireiltu.
3. Työterveyshuollon tilannekuva, Pirjo Hummelin
Sisäilmaan mahdollisesti liittyvää oireilua on ollut, ei kuitenkaan vakavampia sairastapauksia.
Irtaimiston osalta on noudatettu työterveyslaitoksen ohjeita välineiden pesussa ja desinfioinnissa..
Huokoiset materiaalit on hävitetty.
4. Työsuojelupäällikön esitys sisäilmatyöryhmän perustamisesta, ryhmään mukaan vanhempien ja käyttäjien
edustus. Sovittiin ryhmän perustamisesta, toimialajohtaja Laila Mäkelä tekee päätöksen asiasta.
Sovittiin kokouksen ajankohdaksi 16.4. klo 15-16 sähköisenä kokouksena (skypellä).
5. Kokous lopetettiin työmaakäyntiin klo 10.45
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