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Kokous:  Yhteistyökokous koskien Puolalan koulun väistötilaa Sepänkatu 2:ssa

Aika: torstai 7.11.2019 klo 14.00-14.50

Paikka: Puolalan koulu, Sepänkatu 2

Kutsutut: Kaisu Metsä-Tokila (apulaisrehtori), Tuomas Nousiainen (rehtori), Hanna Laakio (varareh-
tori), Ulla Lehto (kouluterveydenhoitaja), Auli Muurman-Englund (koululääkäri), Hannele
Kallio (ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri), Marjo Sinokki (työterveysjohtaja), Sirpa
Saarinen (työterveyshoitaja), Markku Rohunen (terveystarkastaja), Olli Sjövall (ympäristö-
terveyspäällikkö), Janne Virtanen (ylläpitoinsinööri), Tuomas Koskiniemi (tilapalvelujohtaja),
Mika Raitio (työsuojeluvaltuutettu), Eija Huttunen (palvelusuunnittelija), Katja Hjerppe (van-
hempien edustaja), Kati Järvi (sisäilmapäällikkö), Johanna Kaipia (sisäilma-asiantuntija),
Jaana Kakko (työterveyshoitaja), Tiina Korte-Mattila (ympäristöterveydenhuolto), Jaana An-
nunen (terveystarkastaja), Sirpa Kemilä (vt. ympäristöterveyspäällikkö), Leena Salmelainen
(valvontajohtaja)

Asiat:

1. Kokouksen avaus
  Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi avasi kokouksen klo 14.08 toivottaen osallistujat tervetul-
leiksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Tuomas Koskiniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Johanna Kaipia sihteeriksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Pöytäkirja viedään Sepänkadun väistö-
tila –sivuille.

4. Koulun kokemus tilojen käytöstä
  Koulun tilanteen suhteen ei todettu muutosta edellisessä tapaamisessa esitettyyn tilanteeseen.
Tunnelmat koululla ovat rauhalliset, henkilökunta ei oireile eikä sisäilmailmoituksia ole tehty. Kou-
lutyö sujuu siten kuin väistötiloissa kuuluukin.

5. Kouluterveydenhuollon tilanne
  Yksittäisiä oiretapauksia on ollut viimeisten viikkojen aikana. Palautettuja oirekyselyitä on toimi-
tettu koululääkärille, joka on toimittanut ne edelleen lasten ja nuorten poliklinikalle. Oireilmoituksia
on vuoden 2018 syksystä alkaen tehty noin 70. Kokouksessa sovittiin, että tarkat luvut lukuvuo-
silta kirjataan pöytäkirjaan jälkikäteen.
  Kokouksen jälkeen kouluterveydenhoitaja toimitti tiedon, että lukuvuonna 2018-2019 kirjattiin 39
oireilevaa oppilasta ja lukuvuoden 2019-2020 alusta tähän mennessä 36 oppilasta on ilmoittanut
sisäilmaoireista.

6. Työterveyshuollon tilanne
  Työterveyshuollon edustajan mukaan heille ei ole tullut yhteydenottoja sisäilmaan liittyvien oirei-
den vuoksi.

7. Työsuojeluvaltuutetun näkemys
  Työsuojeluvaltuutettu oli AVI:n tarkastuksesta johtuen estynyt osallistumaan yhteistyökokouk-
seen.
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8. Vanhempien edustajan näkemys
  Vanhemmat olivat laatineet uuden kysymyslistan, jonka tulostettu versio luovutettiin sihteerille
liitettäväksi pöytäkirjaan. Vanhempien edustaja kiitti Sepänkadun asian viemistä THL:n käsitte-
lyyn ja pyysi päivämäärää, jolloin vastausta THL:sta saadaan. Aikaisemmin päivämääräksi oli il-
moitettu 8.11.2019, mutta THL:n pyytämästä lisäajasta johtuen, lausunto saadaan 22.11.2019.
  Pöytäkirjaan pyydettiin kirjattavaksi seuraavat kysymykset (Kysymyksiin annettiin suullisesti
vastaukset kokouksessa ja vastausten muotoilu pöytäkirjassa vastaa kysymyslistaan annettavia
vastauksia):
- Miksi Sepänkadulla 20.9.2019 teetetyissä Asbestipitoisuuden tutkimuksessa ei otettu pinta-

näytteitä lainkaan (pintanäytteiden asbestipitoisuuden raja on 0)? Asbestipitoisuuden tutkimi-
nen perustui julkisuudessa esitettyyn väitteeseen, että kohteessa suoritetut korjaustyöt on to-
teutettu riittämättömien asbestikartoitusten perusteella sekä ilman asianmukaisia suojauksia.
Asbesti-ilmanäytteenotto on aggressiivinen näytteenottomenetelmä, jossa pintoja harjataan
näytteenoton yhteydessä asbestikuitujen liikkeelle saamiseksi. Näytteenottoa valmisteltaessa
oli varauduttu jatkoselvityksiin, mikäli ilmanäytteissä esiintyy asbestikuituja. Lisäksi 23.9.2019
ja 17.10.2019 otetuissa pölynkoostumusnäytteissä ei esiintynyt asbestikuituja.

- Miksi Sepänkadulla 20.9.2019 teetetyissä Asbestipitoisuuden tutkimuksessa ei otettu näyt-
teitä lainkaan tiloista, joissa tehtiin palokatkoja läpivienteihin? Palokatkot tehtiin lisäämällä pa-
lokatkovaahtoa ja/tai palokatkomassaa olemassa olevien läpivientien juureen. Palokatkojen
tekemisessä ei vaadittu asbestia sisältäviin eristeisiin kohdistuvia purkutöitä.

- Mistä löytyvät Sepänkadun sisäilmatyöryhmän kokouksien pöytäkirjat (en löytänyt näitä enää
Sepänkadun väistötilasivuilta) Onko julkaisupaikka muuttunut? Asia tarkastettiin ja yhteistyö-
kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla Sepänkadun väistötilan sivuilta (tarkastettu 8.11.). Pöy-
täkirjoja ei ole missään vaiheessa poistettu sivuilta. Pöytäkirjat löytyvät otsikon ”Kaikki raportit
ja pöytäkirjat” alta, nimellä ”Yhteistyökokouksen muistio + päivämäärä. Syyskuun yhteistyöko-
kouksen pöytäkirja on viety sivuille 8.11.

- Miksi koulukohtaisissa sisäilmatyöryhmissä yhdenvertaisuus ei toteudu? Vanhempien edus-
taja on kahteen otteeseen kirjallisesti pyytänyt saada myös toisen vanhempien edustajan mu-
kaan Sepänkadun sisäilmatyöryhmään. Tämä ehdotus on Turun kaupungin toimesta kaksi
kertaa evätty. Esimerkiksi Topeliuksen koulun koulukohtaisessa sisäilmatyöryhmässä van-
hempien edustajia paikalle oli kutsuttu/toivottu vähintään 2 kpl. Kohdekohtaisen sisäilmatyö-
ryhmän kutsussa rehtoria pyydetään välittämään kutsu koulun vanhempien edustajalle sekä
yläkoulujen ryhmiin myös oppilaiden edustajalle. Molempien osalta on tarkoitettu yhtä
henkilöä. Ohjeistusta työryhmien kokoonpanoon liittyen tullaan tarkentamaan.

- Tullaanko Sepänkadulta remontoituun Kauppiaskadun yksikköön mahdollisesti siirrettävät pa-
perit, tarvikkeet tai huonekalut ionisoimaan tai puhdistamaan ennen näiden viemäistä remon-
toituihin tiloihin? Jos kyllä, niin miksi? Kaupungilla on ohjeistus irtaimiston siirtämisestä, jossa
periaate on, ettei mitään siirretä uusin tiloihin puhdistamatta. Peruskorjattu koulutalo kaluste-
taan kokonaisuudessaan uudelleen eli kalusteita ei sinne viedä väistötiloista (Topelius, Se-
pänkatu). Irtaimiston osalta (oppimisvälineet kuten soittimet ja liikunnan välineet, toimistotar-
vikkeet jne.) neuvottelut käydään Poistoan ja Tilapalvelukeskuksen sisäilma-asiantuntijoiden
kanssa kevätpuolella. Puhdistuksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjetta.

9. Sepänkadun kiinteistön tilannekatsaus
Ympäristöterveyden näkemys Sepänkatu 2:n käytöstä ja tutkimuksista:
  Ympäristöterveydenhuolto valmistelee vanhempien toimenpidepyynnöstä valituskelpoista pää-
töstä. Päätösehdotus toimitetaan sitä koskeville osa puolille, jonka jälkeen on hallintolain mukai-
nen 14 vrk:n kuulemisaika ennen asian viemistä rakennus- ja lupalautakuntaan. Mitä nopeammin
kuulemisjakso saadaan vietyä läpi, sitä nopeammin asia saadaan vietyä lautakunnan käsittelyyn.
Tavoite on, että asia on lautakunnan käsittelyssä 28.11.2019.
  Asian valmistelua varten on syyslomalla 2019 aloitetuista tutkimuksista pyydetty osatuloksia,
joista muutamia on saatu: 10 kpl pölynkoostumusnäytteitä, 11 qPCR-analyysiä materiaalinäyt-
teistä, 1 PAH-näyte materiaalista sekä lisäksi syyskuussa 2019 otetut 4 pölynkoostumusnäytettä.
Pölynäytteissä on esiintynyt kalkkiperäistä rakennusmateriaalipölyä sekä lasikuituja ja qPCR-
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analyysissä osassa näytteistä on todettu mikrobivaurioita. Vaurioituneiksi osoittautuneita materi-
aalinäytteitä on otettu sekä välipohjien orgaanisesta eristemateriaalista että lattiapinnoitteiden
alta tasoitekerroksesta.
  Näytteisiin liittyen tiedusteltiin, mitä tuloksia vielä on tulossa. Saatujen tietojen mukaan tulok-
sista puuttuvat vielä materiaalinäytteiden viljelyjen tulokset, materiaalien VOC- ja PAH-näytteiden
määritykset, mutta mahdollisesti myös joitain muita näytteitä.
  Vaikka tutkimukset rakennuksessa ovat kesken, on ympäristöterveys antanut määräykset kuitu-
lähteiden selvittämisestä ja poistamisesta sekä kuitusiivouksesta, ilmavuotoselvityksistä sekä il-
mavuotojen poistamisesta. Nämä toimenpiteet tulee olla tehtynä vuoden loppuun mennessä. Il-
mavuotoasiaan liittyen todettiin, että tutkijalta on pyydetty ilmavuotojen paikannuskaaviota ilma-
vuotojen poistamisen selvittämiseksi.

Vanhempien edustaja toi esille kovan käsityön luokan, josta toukokuussa 2019 hänenkin näke-
myksensä on ollut, että tila voidaan ottaa käyttöön. Kyseisen tilan osalta tulisi saada varmistus,
että sieltäkin on otettu näytteitä. Yhdellä lapsella oireet ovat lisääntyneet ko. tilassa. Asia luvattiin
varmistaa tutkijalta.

Vanhempien edustaja pyysi päivittämään tietoja koulua vaihtaneista oppilaista. Rehtorien mu-
kaan tämän syksyn aikana yksi oppilas on siirtynyt toiseen kouluun ja näin ollen kokonaisuudes-
saan 46 oppilasta on siirtynyt muihin kouluihin. Tästä määrästä osa on oppilaita, joiden oli tarkoi-
tus aloittaa 3. luokka Sepänkadulla, mutta päätyivät toiseen vaihtoehtoon.

Tilapalvelukeskuksen arvion mukaan tutkimusten loppuraportti valmistuu joulukuun puolivälissä.

10. Muut asiat
Muissa asioissa palattiin vielä kovan käsityön luokkaa koskevaan keskusteluun ja todettiin, että
aikaisemmilla kouluilla käytössä ollut teknisen työn tila ei ole sama tila, joka nykyisessä väistöjär-
jestelyssä on käytössä. Alueella, jossa kyseiset tilat sijaitsevat, on Arkean käytössä ollut varasto-
tiloja.

11. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen osalta sovittiin, että varataan yksi tapaamisaika tiistaille 17.12.2019 klo
9.00-10.00 ja aika perutaan, mikäli kohteen loppuraportti ei ole tähän mennessä valmistunut.

Toinen aika sovittiin torstaille 9.1.2020 klo 9.00-10.00, jolloin viimeistään päästään käsittelemään
tutkimusten loppuraportti.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50 kiittäen osallistujia.

Muistion vakuudeksi
Turussa 20.11.2019

Johanna Kaipia


