JUHOLA ASSET MANAGEMENT OY
Terho Kylli

VIIKKORAPORTTI

1 (4)

HELSINGIN RUDOLF STEINERKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET 2015
___________________________________________________________________________
VIIKKO 10/2015
Tämän viikon aikana valmistuivat työt tällä erää. Lehtikuusentiellä valmistuivat/valmistuvat maalausterapia ja terveydenhoitajan tilat. Paraistentiellä valmistuivat/valmistuvat Rautasampo, lääkärin tilat sekä ruokalan ja keittiön tilat.
Tähän loppuun voitaneen kertoa pieni tarina remontista ja sen niveltymisestä rakennusten historiaan: Paraistentiellä luokassa 8C on takaosassa kolmion muotoinen varastotila,
jossa sisäolosuhteet olivat kummalliset. Syytä tähän mietittiin isommallakin porukalla.
Varastossa oli sisäseinällä vanha lastulevystä rakennettu seinäpinta. Pyysin urakoitsijaa
tekemään seinään reiän, jotta päästäisiin näkemään seinän sisään.
Kummastus olisikin suuri, kun urakoitsija ilmoitti että seinän takana on kallio vastassa!
Jonkin aikaa tätä ihmeteltyäni muistin vanhan historiikkikirjan nimeltään Karjalana Yhteiskoulu Viipurin Uusi Yhteiskoulu 1905-1965. Kaivoin kirjan esiin ja totta tosiaan: Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuonna 1955 on tuossa kohdassa ulkoseinä siten, että
ulkopintaan on asennettu isokokoisia kiviä ns. seulanpääkiviä. Liekö arkkitehti Toivo
Löyskä halunnut palauttaa muistumana palan mennyttä Karjalaa Ruskeasuolle?
Levyseinä purettiin, jolloin vanhan osan ja laajennuksen välistä löytyikin vuotokohtia,
jotka korjattiin. Levyseinää ei rakennettu takaisin vaan seinäpinta puhdistettiin ja käsiteltiin pölynsidonta-aineella. Siellä seinä siis on fragmenttina ja toimii taustana koulun
kivikokoelmille.

Alakuva kirjasta Karjalan Yhteiskoulu Viipurin Uusi Yhteiskoulu
1905 – 1965. Oikealla ulkoseinä luokan 8C varastossa maaliskuussa 2015.
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12030VIIKOT 8-9/2015
Viikkojen aikana Lehtikuusentiellä valmistuivat opettajainhuoneiden tilat, svenska rummet ja hoitoeurythmia/terveydenhoitajan tilat. Alaluokkien neljän luokkasiiven ilmanvaihdon huippuimurit ja poistoventtiilit uusittiin ja ilmanvaihto säädettiin. Työn alla ovat
maalausterapia ja terveydenhoitajan varsinaiset tilat.
Paraistentiellä valmistuivat opettajainhuoneet, sisäänkäyntiaulan sisäpihan puoleiset ikkunat, alaluokkien porrashuone, opetuskeittiö sekä siivoojien sosiaalitilat ja varasto. Ulkona kaivettiin auki pihan puoleista seinänvierusta, josta korjattiin/jatkettiin salaojitusta. Salaojaa varten vanhaa kalliota louhittiin kiilaamalla sekä uusittiin kaivannon täytöt
salaojitussoralla. Työt jatkuvat Rautasammossa ja lääkärin tiloissa.
Ensi viikon aikana valmistuvat tällä erää ohjelmassa olleet työt.
VIIKKO 7/2015
Viikolla Lehtikuusentiellä valmistuivat kanslian loput tilat. Paraistentiellä valmistuivat
luokka 0B, terveydenhoitajan tilat ja siistijöiden taukotila.
Lomaviikolla aloitetaan molempien koulujen opettajainhuoneet ja Paraistentien ruokalan ja keittiön tilat. Keittiölle ja ruokalalle on varattu kaksi viikkoa työaikaa, joten viikolla
9 keittiö toimii pelkästään Lehtikuusentiellä. Lisäksi Paraistentiellä tehdään lomaviikon
aikana alaluokkien porrashuone.
VIIKKO 6/2015
Viikolla Lehtikuusentiellä valmistuivat luokka 13B ja kolme kanslia huonetta. Työt jatkuvat kanslian kahdessa jäljellä olevassa huoneessa.
Paraistentiellä valmistuivat esiluokka 0B ja kuvaamataidon luokka. Työt jatkuvat terveydenhoitajan tiloissa, siistijöiden taukotilassa ja varastossa. Uusina kohteina ovat aloitettu kotitalousluokan työt ja sisääntuloaulan ikkunoiden työt.
VIIKKO 5/2015
Tällä viikolla valmistuivat Lehtikuusentiellä fysiika/kemian ja biologian luokat ja työt
jatkuvat luokassa 13B sekä neljässä kanslian huoneessa.
Paraistentiellä valmistuivat eurytmia- ja pikkueurytmialuokat, pikkukanslia ja käsityöluokat sekä työt jatkuvat kuvaamataidonluokassa, 0B-luokassa, terveydenhoitajan tiloissa sekä siistijöiden taukotilassa ja varastossa. Tarkennuksena viime viikkoon, että silloin
valmistuivat myös erityisopetustila ja maalausterapiatila.
VIIKKO 4/2015
Tällä viikolla ei valmistu korjauksen alla olevia tiloja.
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Ensi viikolla Lehtikuusentiellä valmistuvat fysiikan/kemian ja biologian luokat, ja aloitetaan luokan 13B ja kanslian työt.
Ensi viikon Paraistentiellä valmistuvat eurytmia- ja pikkueurytmialuokat, pikkukanslia ja
käsityöluokka ja aloitetaan 0B-luokan, terveydenhoitajan tilojen sekä siistijöiden taukotilan ja varaston työt.
VIIKKO 3/2015
Lehtikuusentielläkin ovat kotiluokat valmistuneet luokkaa 13B lukuun ottamatta, joka
tehdään sen jälkeen, kun yo-luokka loppuu.
Lehtikuusentiellä valmistuivat Kuvaamataidon luokka, special undervisning-luokka sekä
luokka 13 AC. Ensi viikon alussa valmistuvat musiikkiluokat ja pieni eurytmialuokka. Ensi
viikon alussa aloitetaan biologianluokan ja fysiikanluokan työt.
Paraistentiellä valmistuivat eftiksen tilat. Työt ovat käynnissä eurytmialuokassa, pikkueurytmialuokassa, käsityöluokassa ja pikkukansliassa.
Lehtikuusentien kotiluokkien tilanne 29/30
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VIIKOT 1-2/2015
Vuosi on vaihtunut kuten yrityksemmekin nimi, joten on syytä aloittaa myös viikkoraportointi uudella dokumentilla.
Lehtikuusentiellä ovat valmistuneet luokat 11ABC. Joululoman aikana tehtiin 9+luokkien käytävien puhdistustyöt. Tällä hetkellä ovat työn alla kuvaamataidon luokka ja
luokka 13AC.
Paraistentiellä ovat valmistuneet Siriuksen tilojen työt. Joululoman aikana tehtiin päiväkotien porrashuoneen kunnostustyöt sekä alaluokkiin asennettiin ja säädettiin poistoilmaventtiilit. Työt jatkuvat eftiksen tiloissa.
Paraistentiellä on ollut lämpötilaongelmia, jotka johtuivat kellarissa olevan lämpölinjan
venttiilit rikkoontumisesta. Tämän vuoksi patteriverkostoon jouduttiin laittamaan uutta
vettä, jossa olevan ilma estää patterien kylmenemistä, joka korjaantuu verkoston ilmaamisella.
Lehtikuusentien kotiluokkien tilanne 28/30
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