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KESKUSKOULUN HANKERYHMÄ
Aika: 17.8.2020 klo 14.45
Paikka: Valtuustosali
Läsnä :
Anne Ahtiainen, pj
Sanna Ylieskola, siht.
Laila Mäkelä
Sari Valtonen
Susanna Saari
Timo Virtanen
Anne Rantalaiho
Marko Tähtinen
Jaakko Seppälä
Matti Haapajärvi
Juhani Pilpola
Matti Metsistö
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Kuntotutkimusten koontitiedote
Kiwa Inspecta on tehnyt tiedotteen kesän kuntotutkimuksista. Nimetään yhteyshenkilöt.
Tiedote julkaistaan 18.8.2020.
3. Kesän aikana tehdyt työt koululla
- sokkelivierustojen avauksia tehtiin sisäpihalle, keittiön seinustalle ja opettajanhuoneen
seinustalle. Muut avaukset olivat kuivia, paitsi fysiikan luokan seinustan avaus. Avaukset on
kuvattu ja kuntotutkija on myös käynyt ne tarkistamassa. Fysiikan luokan seinustan
avaukseen on laitettu kuivatusputki, josta voidaan tarkkailla veden määrää. Tällä hetkellä
vettä ei ole näkyvissä kaivannon pohjalla.
- Fysiikan luokkien seinällä olevien syöksytorvien vedet on johdettu ulkoisella putkella pois
sisäpihalta
- Novidan puoleiseen sokkeliin porattiin reikä (halkaisija 15 cm), jotta selvitettiin, mitä
sokkelissa on. Sokkelin sisäpuolella oli täyttöhiekkaa. Sokkelin paksuus noin 30 cm.
- Puuttuvat viemärit luokista on korjattu ja lisäksi vaihdettu muutamaan muuhunkin luokkaan
uusi viemäri (11kpl). Viemärit on johdettu pintavetona ja ne on käytävissä koteloitu.
- Katon vuotokohtia ei ole saatu paikallistettua, selvitys jatkuu.
- Pihan hulevesilinjoja kuvattiin mahdollisuuksien mukaan. Kaivot olivat syviä. Kaivoista ei
löydetty mitään poikkeavaa. Kuvausraportti ei ole vielä tullut.
- Väistötilojen saatavuutta selvitetty.
- Baumedin ilmanpuhdistimet asennettu 11.8. ja ne on otettu heti käyttöön, koskee
luokkatiloja ja opettajahuonetta
- Keittiön ilmanpuhdistimet on asennettu ja otettu käyttöön 11.8.
- Ruokasalissa ja liikuntasalissa ei ole vielä puhdistimia.
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4. Keskuskeittiön tilanne
- kuntotutkimusraportti tuli heinäkuun puolivälissä
- elokuun alussa pidettiin kokous, jossa oli keittiön edustus, ympäristö- ja työterveyshuollon
edustajat sekä työsuojeluvaltuutettu.
- keittiöön päätettiin hankkia huonetilakohtaisia ilmanpuhdistimia sekä ruuanvalmistus- että
astiahuoltotiloihin, ja keittiöpäällikön huoneessa ja kellaritiloissa, jotta työskentelyä
voidaan vielä jatkaa, ja toimenpiteet päätetään yhdessä koko koulun rakennushankkeen
yhteydessä
- työterveyslääkäri päätti, että henkilökunnalle tehdään elokuussa ylimääräinen
terveystarkastus, mutta muuten tilojen käyttö voi jatkua toistaiseksi
- keittiön iv-kanavien nuohous syysloman aikana
5. Jatkotoimenpiteet
- Kuntotutkimusraportin valmistuttua pitää saada nopeasti arvio tilojen jatkotoimenpiteistä
- tarjous on pyydetty Kiwa Inspectalta
- väistötilojen selvittely jatkuu
6. Uusien tilojen määrittäminen
- selvitetään koulun työryhmän kanssa lisätilojen tarve ja varaukset tulevaisuuden tarpeisiin
7. Terveiset koululta
- koulukirjastosta ollaan oltu yhteydessä kirjaston korkean kosteuden vuoksi
- kotitalousluokista on saatu palautetta huonosta ilmanvaihdosta, ilmeisesti iv-kone on ollut
pois päältä
8. Tiedotus
- kolme tiedotetta on julkaistu
o 9.6. hankeryhmän aloitus
o 3.7. kuntotutkimusten aloitus
o 6.8. keittiön tilanne
o Baumedin tiedote mennyt henkilökunnalle viikkoinfossa
o Kiwan tiedote julkaistaan 18.8.
- keittiön kuntotutkimus on julkaistu nettisivuilla
- Turun Tienoon jutut kesäkuussa ja elokuussa
- Turun Sanomien juttu kesäkuussa
- Yle Turku Radiohaastattelu heinäkuussa
9. Muuta esille tulevaa
- ei muita esille tulevia asioita.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous ja tilannekatsaus 17.9.2020 klo 14.45 valtuustosalissa.
Sanna Ylieskola, toimistosihteeri
tekniset palvelut
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