Sisäilmatyöryhmän kokousmuistio
Paikka: Skype-kokous
Aika: 7.5.2020 klo 15-15.30
Läsnä:
Toimialajohtaja Laila Mäkelä pj.
Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen siht.
Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen
Rehtori Pekka Teittinen
Päiväkodinjohtaja Johanna Koivunen
Vanhempainyhdistyksen edustaja Johanna Lahdenkauppi
Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka
Työterveyshoitaja Pirjo Hummelin
Kouluterveydenhoitaja Katri Lönnroth
1. Läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Korjausten, suunnittelun ja mahdollisten lisätutkimusten eteneminen /Jouko Jortikka
Kellarin purkutyöt ovat käynnissä ja etenevät suunnitellusti, lattialaatan sahaukset valmiiksi viikon 20
aikana. Mikrobipurku on tehty lähes kokonaan. Välikerroksen asbestipurku hieman viivästyttänyt
purkutyötä. Ikkuna-aukkojen sahaus on valmis touko-kesäkuun vaihteessa. Louhinta- ja kaivuutyöt
etenevät myös aikataulun mukaisesti. Parhaillaan asennetaan uusia kaivoja ja tehdään salaojia sekä
kaukolämpötöitä. Perusmuurin kosteuseristys on tehty. Perjantaina kytketään lämpö päälle. Kellarin lattian
piikkaustyöt jatkuvat vielä ensi viikolla ja todennäköisesti aiheuttavat meluhaittaa.
Rehtorin kanssa 4.5. ja 7.5. työmaakokouksissa neuvoteltu koulun alkamiseen liittyvistä kysymyksistä.
Vanhan osan luokkatiloja voidaan ottaa käyttöön, mutta vettä ja viemäreitä ei näissä tiloissa ole käytössä.
Uuden lisäosan wc-tilat otetaan käyttöön, sillä ne ovat eri järjestelmässä. Kiinteistönhoito tekee
käsihuuhdelinjaston, joka on käytössä, kun koulu alkaa. Maanrakennustyöt eivät aiheuta vaaraa oppilaille.
Liikenteen ohjaus on suunniteltu. Työmaapysäköinti siirretään turvallisempaan paikkaan ja oppilaiden
käyttöön saadaan nykyinen pysäköintialue. Koulun henkilökunnalla on tiedotus- ja ohjausvastuu: työmaaalueelle kulku on ehdottomasti kielletty kaikkina vuorokauden aikoina.
Alustavan suunnitelman mukaan seuraavat työvaiheet aloitetaan viikolla 24 ja työjärjestys suunnitellaan
niin, että koulu voidaan aloittaa 12.8. Kellarin osalta työt valmistuvat lokakuun lopulla. Tavoitteena on, että
väistötiloille ei olisi tarvetta.
3. Kouluun palaaminen 14.5. ja sen edellyttämät järjestelyt, käyttäjien puheenvuoro ja tilannekuva,
Pekka Teittinen ja Johanna Koivunen
Työt ovat edenneet ja järjestelyistä on neuvoteltu hyvässä yhteisymmärryksessä toimitilapalveluiden ja
urakoitsijoiden kanssa. Lukujärjestyksiä uusitaan parhaillaan erityistilanteen edellyttämällä tavalla. Mikäli
säät suosivat osa oppitunneista pidetään ulkona. Työmaa- ja työmaaliikenneturvallisuuteen liittyvien
asioiden läpikäyminen on suunniteltu, ohjeistus käydään läpi heti koulun alkaessa oppilaiden kanssa ja
etukäteen lähetetään Wilma-tiedotteet. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne on hyvä, esikoulu toimii
Lintukodossa väistötiloissa, kunnes päästään takaisin koululle lokakuun lopulla.
4. Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro Johanna Lahdenkauppi
Työt ovat edenneet ripeästi ja tähän ollaan tyytyväisiä. Peruskorjauksesta keskusteltu myös
vanhempainyhdistyksen kokouksessa.
5. Työterveyshuollon puheenvuoro ja tilannekuva, Pirjo Hummelin
Ei uusia yhteydenottoja työterveyshuoltoon.
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6. Muut esille tulevat asiat
Pohdittiin hengityssuojainten käytön tarvetta koronan aiheuttaman erityistilanteen johdosta. Todettiin, että
asiassa noudatetaan opetushallituksen ohjeistusta.
7. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Torstaina 4.6. klo 15- Skype/Teams-kokous
Muistion laati: Johanna Mäkinen
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