Akaan Kylmäkosken kirkonkylän koulu, tiedotustilaisuus väistötilasta huoltajille ja
lasten vanhemmille
Aika

ke 20.12.2017 klo 16-17.30

Paikka

Akaan Portin yritystalo

Läsnä

Henri Salonen, kiinteistöpäällikkö, Akaan kaupunki
Mikko Uotila, arkkitehti, pää- ja rakennussuunnittelija
Tero Kuusisto, sivistysjohtaja, Akaan kaupunki
Ari Ilottula, vastaava työnjohtaja
Heli Hotti-Paananen, rehtori, Kylmäkosken kirkonkylän koulu
opettajistoa
noin 20 huoltajaa ja vanhempaa

1. Tilaisuuden avaaminen
Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
Sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoi, että huoltajia mietityttäneitä kuljetusasioita oli pohdittu
aamupäivällä kohteen sisäilmastotyöryhmässä. Sivistysjohtaja kertoi, että 4.1.2018 on
sivistyslautakunnan kokous, jossa käsitellään mm. kuljetuksiin liittyviä asioita. Kuljetukset eivät
ratkea 8.1.2018 mennessä, koska mahdollisten päätösten jälkeen täytyy kuljetukset vielä
kilpailuttaa.
2. Väistötilan suunnitelma
Arkkitehti Mikko Uotila kertoi suunnitelmista väistötilan toteuttamisesta Akaan Portin yritystaloon:
- Väistötila tulee Akaan Portin yritystaloon.
- Ensimmäisessä
vaiheessa
käytössä
tulee
olemaan
neljä
luokkatilaa
ja
opettajainhuone/monitoimihuone.
- Välituntialue tulee takapihalle parkkipaikan kohdalle.
- Välituntialueen ympärille tulee aidat ja siihen portit.
- Väistötila vaatii rakenteellisia muutoksia kuten alaslasketut katot luokkatiloihin ja käytäville,
oviaukkojen levytystä umpeen sekä uusien ikkunoiden tekemistä.
- Ilmanvaihdon lisäämiseksi on tehty kanavistoon tarvittavia muutoksia tulevat luokkakoot
huomioiden.
- Akustiikkaan on kiinnitetty huomiota – tilojen kattoon tulee akustointilevyjä ja tilojen välillä
olevat ilmayhteydet on tukittu.
- Molempiin päätyihin tulee väliseinä kattoon asti ja seinään ovi. Tällä voidaan ehkäistä mm.
panimosta tulevaa hajuhaittaa.
- ABC:n puoleinen kulku suljetaan muulta kuin mahdollisesti ruokahuollolta. Varsinainen kulku
on takapihan puolelta. Takapihan aulaan tulee vaatesäilytys.
- Ruoka tuodaan Arvo Ylpön koululta ja tarjoillaan sekä panimon pään aulassa että
mahdollisesti osalle koululaisista luokkahuoneisiin. Tiskit viedään ainakin alkuvaiheessa
takaisin Arvo Ylpön koululle.
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Kaikissa luokkatiloissa on vessa, lisäksi luokkatiloihin tulee vesipisteet luokan puolelle.
Vessoja on lisäksi panimon puolen päädyssä.
Esikoululaisten tilaan tulee mahdollisesti lattiamatto, muissa tiloissa on laattalattia.
Käytävällä olevat kulkuaukot varastotiloihin suljetaan ja käynti varastoissa rajoitetaan tiettyyn
aikaan, jotta kulku voidaan minimoida.
Tiloihin tulee myös mm. uusia valaisimia.

3. Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia:
K: Miten kuljetus järjestetään kauempaa tuleville, matka voi olla 15…30 km per suunta?
V: Kuljetuksista keskustellaan sivistyslautakunnan kokouksessa 4.1.2018 ja siellä tehdään päätökset.
K: Paikka on aika riskialtis, lähellä on mm. ABC Liikennemyymälä, miten tämä on huomioitu?
V: Kulku koululle tullaan järjestämään takaoven kautta. Piha on aidattu ja siinä on portit.
K: Tuleeko tiloihin äänieristys ulkoa tulevalle äänelle?
V: Ei ole suunniteltu äänieristystä ulkoa tulevalle äänelle. Tilaisuuden aikana lähistöllä oli toiminnassa
puutavaran haketusta, joka on väliaikainen toimenpide.
K: Tulevatko kalusteet vanhalta koululta?
V: Tämänhetkisen tiedon mukaan kyllä, ne täytyy ensin puhdistaa soveltuvin osin. Puhdistuksen tulee
suorittamaan ammattipuhdistusliike. Rehtori ei ole vielä saanut määräystä, että tilataanko esimerkiksi
uudet oppikirjat vai puhdistetaanko vanhat. Tarkoitus on joka tapauksessa, jos puhdistukseen
mennään, puhdistaa vain uusimmat, syksyllä hankitut kirjat.
K: Mikä on uuden kirjan kustannus suhteessa kirjan puhdistamiseen?
V: Uusi kirja maksaa jopa 20 euroa ja laatikollinen kirjoja voidaan puhdistaa noin 50 eurolla.
K: Mitä tarkoitti tiedotteessa mainittu priorisointi?
V: Rakennusvalvonnasta on haettu lupa myös viidennelle tilalle, joka sijaitsee isoimman tilan lähellä.
Tilan käyttöönottaminen vaatii kuitenkin poliittisia päätöksiä sekä lisää rahaa.
K: Jos tila saadaan käyttöön, tehdäänkö sen remonttia samalla, kun muu koulu on toiminnassa?
V: Vaihtoehdot ovat tehdä muutostyöt koulutoiminnan aikana, koska kulku tiloihin voidaan järjestää
tilassa olevan ulko-oven kautta tai esimerkiksi koulun hiihtoloman aikana.
K: Miten liikunta, musiikki, käsityöt ja puukäsityöt aiotaan järjestää?
V: Tekninen työ ja tekstiilityöt voidaan pitää luokissa kuten tähänkin asti. Liikuntatuntien
järjestämisestä ei ole vielä tietoa. Musiikin irtaimisto täytyy puhdistaa ennen kuin se voidaan ottaa
käyttöön.
K: Aiemmin oli puhe bussista, joka olisi koulun käytössä koko päivän. Miten nyt on AP/IP kerholaisten
kuljetukset ajateltu järjestää? Eikö AP/IP kerhoa voisi järjestää Kylmäkoskella, niin lapsia ei tarvitsisi
esimerkiksi aamulla kuljettaa väistötilaan? Esi- ja alakoululaisilla koulumatka odotuksineen saa
kestää enimmillään 2,5 tuntia ja tämä ei tule muuten välttämättä toteutumaan.
V: Sivistyslautakunnan kokous on 4.1.2018 ja siellä päätetään kuljetukseen liittyvistä asioista.
K: Entä jos on esimerkiksi kesken päivän hammaslääkäri tai terveystarkastus, joutuuko ajelemaan
silloin edestakaisin, kun täällä ei ole mahdollista järjestää näitä palveluita?
V: Kyllä tämänhetkisen tiedon mukaan. Kaikilla muillakaan kouluilla ei ole terveydenhoitajaa tai
hammaslääkäriä, eikä niilläkään ole järjestetty kyytejä.
K: Voisiko Tipurin koululaisten koulukyyti lähteä läheiseltä bussipysäkiltä eikä koululta? Samalta
pysäkiltä lähtee myös Urjalan bussikyydit.
V; Selvitetään tätä mahdollisuutta,
K: Onko pihaan tulossa lapsille jotain virikkeitä?
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V: Katsotaan mikä olisi järkevää tilanteen puitteissa. Koulun henkilökunnalta ja huoltajilta otetaan
vastaan ehdotuksia siitä, mikä olisi hyvä. Ulos voidaan laittaa vaikkapa ulos tarkoitettuja
leikkivälineitä, jos niihin saadaan rahaa. Ratkaisuja mietitään myös pitkässä juoksussa tilojen tulevan
käytön kannalta.
K: Suljettujen koulujen pihoissa on varmasti välineitä, joita voisi hyödyntää.
V: Selvitetään.
K: Ulos täytyy saada lukittava kontti tai koppi ulkoliikuntavälineille (noin 5m x 5 m).
V: Otetaan tämä huomioon.
K: Koululta on lähtenyt keväällä korjaukseen jalkopallomaalit, joita voisi hyödyntää tässä kohteessa.
K: AP/IP- kerholaisilla saa yleensä kerran kaudessa vaihtaa maksutta hoitoajan määrää, olisiko tässä
tapauksessa mahdollista vaihtaa sitä useammin, kun näkee miten tilanne kehittyy?
V: Tähän tullaan lisäämään sivistysjohtajan vastaus kun se saadaan
K: Kuinka paljon oppilaita tiloihin on tulossa?
V: Tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 65, ensi syksynä 25 lisää.
K: Kuka tekee päätöksen tarvittavien koulutoimintaan liittyvien varusteiden ja tarvikkeiden
hankinnasta?
V: Rehtori odottaa sivistysjohtajalta päätöstä irtaimiston puhdistuksesta tai uuden irtaimiston
hankinnasta.
K: Kuinka realistista on ajatella, että 8.1. päästäisiin aloittamaan koulutoiminta?
V: Tilat ovat todennäköisesti silloin valmiit, mutta kaikki irtaimisto ei ole välttämättä silloin vielä
paikallaan.
K: Kuka pakkaa ja lajittelee väistöön menevät tavarat, kun opettajat jäävät 21.12.2017 lomalle, joka
päättyy 8.1.2018?
V: Kiinteistöpäällikkö hoitaa koululle pakkaajat.
K: Voidaanko koululla olla vielä tarvittaessa vaikka kaksi viikkoa 8.1.2018 jälkeen, kuten opettajisto
on ehdottanut, jos näyttää siltä, että väistötila tai irtaimisto ei ole valmis? Koululla on tyynyjä jne., joita
voidaan tarvittaessa käyttää, jos muita huonekaluja ei ole. Piha, tilat, naulakot, kirjat, kalusteet jne. on
oltava ehdottomasti ennen toiminnan aloittamista!
V: Tämä otetaan huomioon.
K: Miksi tilaa ei ole otettu aiemmin väistötilakäyttöön esimerkiksi Viialan koulun väistötilana?
V: Tilan käyttömahdollisuudet ovat selvinneet vasta viime aikoina.
K: Onko mahdollista nähdä laskelmia, joissa verrataan hinnaltaan tätä väistötilaa kokonaisuudessaan
sekä siirtokelpoista väistötilaa? Tässä tilassa on sivukuluja kuten kuljetukset, leikkivälineet,
pihavarasto.
V: Tällaiset laskelmat tullaan tekemään.
K: Kärsiikö opetussuunnitelman toteuttaminen näissä tiloissa?
V: Opetusta ei voida näissäkään tiloissa järjestää täysin opetussuunnitelman mukaisesti.
K: Kuljetuksissa tulee huomioida, että etenkin esikouluikäisiä lapsia voi jopa pelottaa kulkea bussilla.
V: Täytyy huolehtia, että bussissa on aikuinen mukana.
K: Mitä kautta bussi tulee kulkemaan? Mistä se ottaa lapset kyytiin? Takseja on mahdotonta saada
aamuisin.
V: Selvitetään/Selviää 4.1.2018 jälkeen.
K: Mitä, jos panimon yhteyteen tulee alkoholin myyntipiste?
V: Panimon ikkunat peitetään niin, että sinne ei ole näköyhteyttä. Panimo on kaupungin tiloissa
vuokralla eli kaupungilla on sanomista siihen, mitä toimintaa tiloissa harjoitetaan.
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K: Tuleeko vaatesäilytysaulaan kuivauskaappi?
V: Lähtökohtaisesti ei ole suunniteltu kuivauskaappia lisättävän, mutta asiaan palataan tarvittaessa
toiminnan käynnistyttyä.
K: Koska ja mistä saadaan henkilökunnalle avaimet tiloihin?
V: Kun henkilökunta palaa lomalta uusiin tiloihin, joku on avaamassa ovet ja antamassa tarvittavat
avaimet.
K: Tuleeko henkilökunnalle pysäköintipaikkoja? Tarve olisi 12 (lämmitystolpalliselle) paikalle.
V: Henkilökunnalle voidaan järjestää parkkitiloja rakennuksen taakse. KOy Moottoritienliittymä voi
siirtää pihan takareunassa olevia tolppapaikkoja rakennuksen yhteyteen.
K: Miten hälyttimet menevät päälle ja onko sähköovet ajastettu menemään lukkoon?
V: Hälyttimet ovat päällä klo 23-06. Tätä aikaa ja sähköovien lukitusaikaa voidaan tarvittaessa
muuttaa.
Pidetään väistötilassa viikolla 1 torstaina 4.1.2018 tutustumispäivä, jolloin voi lapsen kanssa
tulla tutustumaan tiloihin vapaasti klo 8-16 välisenä aikana.
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