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Opetusyksikön päällikkö

Otsikko

Pikku Eemelin opetusryhmien siirtäminen väistötiloihin

Asian esittely
ja perustelut

Sivistystoimialan opetusyksikkö järjestää Herttuan koulun alaista
opetusta ns. Pikku Eemelin tiloissa osoitteessa Säikäntie 24 Pori.
Lukuvuoden 2018-2019 alusta tiloissa on opiskellut kaksi
oppilasryhmää.
Tiloissa on tehty terveydensuojelulain mukainen
käyttöönottotarkastus elokuussa 2018. Tarkastusraportti on päivätty
28.8.2018 ja siinä on edellytetty lisäselvityksiä 31.10.2018
mennessä.
Tiloissa on suoritettu katselmus 26.9.2018 yhdessä terveysvalvonnan
ja Familar Oy:n edustajien kanssa.
Suomen Sisäilmatutkimus Oy:n laatima Kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntoraportti on päivätty 30.10.2018 ja toimitettu Porin kaupungille.
Opetusyksikkö on käynyt keskusteluja raportista Terveysvalvonnan
rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenbladin kanssa.
Käyttöönottotarkastuksen, katselmuksen, kuntoraportin ja
terveysvalvonnan suosituksen perusteella Pikku Eemelin kahden
opetusryhmän opetuspaikka on syytä siirtää pikaisesti väistötiloihin.
Järjestelyn tarkoitus on taata oppilaille ja henkilökunnalle terveelliset
ja turvalliset tilat.
Väistötilaratkaisu kestää toistaiseksi. Terveysvalvontaviranomainen
käy keskustelua kiinteistön omistajan kanssa. Väistötilaratkaisun
purkaminen edellyttää terveysvalvontaviranomaiselta lupaa käyttää
Säikäntien tiloja.

Päätös

Päätän siirtää Pikku Eemelin kaksi opetusryhmää Herttuan koulun
Tiilimäen yksikön tiloihin 12.11.2018 alkaen toistaiseksi.
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Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten
päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa Porin kaupungin kirjaamolle
osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121, 28101 Porin kaupunki
käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi

