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KESKUSKOULUN HANKERYHMÄ 
 
Aika: 24.9.2020 klo 14.45 – 16.35 
Paikka: Valtuustosali 
Läsnä : Anne Ahtiainen, pj 
  Sanna Ylieskola, siht. 
  Laila Mäkelä 
  Sari Valtonen 
  Susanna Saari 
  Timo Virtanen 
  Anne Rantalaiho 

Marko Tähtinen 
  Jaakko Seppälä 

Jouko Jortikka 
Matti Haapajärvi 
Juhani Pilpola 
Matti Metsistö 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

 
2. Kuntotutkimusten tilanne 

- Raportti on tullut, olisi julkaistavissa tarkennusten jälkeen 
- toivottiin lisää selvennyksiä ja tarkennuksia termistöön 
- lisätutkimukset on tilattu ja tulokset tulevat parin viikon sisään, jonka jälkeen 

tutkimusraportti päivittyy 

 
  

3. Tulevat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt 
- selvitetään tilastotietoja sisäilmailmoituksista ja -oireista, sisäilmatyöryhmä 
- KIWA tekee laskelmat 5 ja 10-> vuoden korjausohjelmasta 
- tilapalvelut ja KIWA tekee listan pikaisista korjauksista ja niiden kustannusarviosta- ja 

aikataulusta, osa korjauksista voidaan tehdä kouluaikana ja osa pitää keskittää loma-
aikoihin, ja tekee esityksen hankeryhmän kautta teklaan ja hallitukselle 

- ruokapalvelut tekee suunnitelman keittiön tarpeista ja ruokapalveluiden uudelleen 
organisoimisesta 

- sivistystoimi antaa uuden tilaohjelman, jota käytetään uusien tilojen kustannusarvion 
pohjana. Käytännössä tilaohjelma on nykyiset tilat + musiikin ja erityisopetuksen tilat. 

- tilapalvelut selvittävät uuden koulun kustannusarvion tilaohjelman mukaisesti 
- tilapalvelut pyytävät budjettitarjoukset erilaisista väistötiloista 
- tilapalvelut selvittää onko mahdollista saada valtionapua hankkeeseen 

 
4. Aikataulu 
- lokakuun valtuusto 26.10.2020 (hallituksen pitäisi kokoontua ennen valtuuston kokousta) 
- teklan kokous 20.10.2020 
- varko 28.10.2020, tarvittaessa aikaisemmin 
- hallitus 12.10.2020, esitys 8.10.2020 
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- sitä seuraava valtuusto 9.11.2020, joka antaisi hieman lisäaikaa  
- raportit tutkimukset ja suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi 7.10., jolloin olisi 

mahdollista saada esitys hallitukselle 12.10. kokoukseen  
- Kiwan aikataulu on vielä avoin 

 
 

5. Palaute ilmanpuhdistimista 
- mainittavaa paranemista ei ole ollut, ei merkittävää eroa edelliseen  
- oppilaita /opettajia oireilee ja lähtee pois kesken päivän oireiden vuoksi 
- osassa tiloja kokeillaan toisentyyppistä laitetta /mallia 
- keittiön palaute, että puhdistimet tehokkaat, yöaikaan käytössä täydellä teholla ja päivisin 

puolikkaalla, oireilua on kuitenkin edelleen 
 

 
6. Sisäilmatyöryhmä 
- perustetaan sisäilmatyöryhmä uudelleen, joka tuo tiedot kootusti sisäilmaoireista ja 

tilanteesta hanketyöryhmälle 
- sisäilmatyöryhmä jatkaa vielä hankeryhmä jälkeen 

 
 
 

7. Tiedotus 
- hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 24.9. 
 

 
8. Seuraava kokous  
 
Seuraava kokous 7.10.2020 klo 12-16 valtuustosalissa 

   
 

 


