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Yhteistyökokous koskien Puolalan koulun väistötilaa Sepänkatu 2:ssa 
 
Aika Torstai 7.3.2019 klo 14.00 
 
Paikka Puolalan koulu, Sepänkatu 2, 20700 Turku 
 
Läsnä Kati Järvi, Turun kaupungin sisäilmapäällikkö, puheenjohtaja 
 Janne Virtanen, ylläpitoinsinööri 
 Kaisu Metsä-Tokila, Puolalan koulun apulaisrehtori, sihteeri 
 Hanna Laakio, Puolalan koulun vararehtori 
 Ulla Lehto, kouluterveydenhoitaja 
 Hannele Kallio, ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri 
 Marjo Sinokki, työterveysjohtaja, työterveyshuolto 
 Katja Hjerppe, vanhempien edustaja 
 Markku Rohunen, terveystarkastaja, ympäristöterveys 
 Olli Sjövall, ympäristöterveyspäällikkö, ympäristöterveys 
   
Asiat 
 

1) Kokouksen avaus 

 Sisäilmapäällikkö avasi kokouksen klo 14.05. 
  

2) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sisäilmapäällikkö Kati Järvi ja sihteeriksi ympäristö-
terveyspäällikkö Olli Sjövall 

 
3) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä 

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.11.2018 pöytäkirja. 
 

4) Sepänkadun kiinteistön tilannekatsaus 

 Sisäilmapäällikön katsaus kiinteistön tilanteesta: 

 Kohteen ulkopuolisena asiantuntijana toiminut rakennusterveysasianatuntija on meneh-
tynyt äkillisesti, mikä on aiheuttanut muutoksia tutkimusaikatauluissa.  

 Viime syksynä tehdyissä VOC-mittauksissa ei havaittu hälyttäviä tuloksia.  

 Kiinteistössä havaitun hajun syyksi epäillään esim. kiinteistön ns. moottorilaboratoriota, 
josta voi levitä polttoaineen hajua muualle tiloihin. Selvitykset ovat kesken. 

 Viikolla 8 on otettu kontrollinäytteet (mikrobiologisia sively näytteitä, VOC-näytteitä) 10 
tilasta. Odotetaan tuloksia. 
 

 Koulun edustajan katsaus: 

 Helmikuussa 2019 lumi- ja vesisateet aiheuttivat vesivuotoja ns. tornin kohdalla. Korjauk-
sia vuotojen vuoksi. 

 Jaetuissa luokkatiloissa 301A/B ja 301A/B on havaittu kosteutta ikkunoiden välissä. Ilman-
vaihdon tarkistukset ym. on tehtävä ko. tiloissa asian selvittämiseksi. 
 



 Vanhempien edustajan katsaus: 

 Epäily, että kiinteistössä on kreosiittia (aiemmin käytössä ollut kosteuseriste) ja naftalee-
nin hajua. Hän myös painotti rakenneselvityksen tärkeyttä ongelman selvittämisessä. Kes-
kustelussa todettiin, että hajun alkuperä on jatkoselvityksessä. VOC-mittauksissa ei ole 
löydetty viitteitä naftaleenin hajusta. D-osan portaikossa tilanne vaihtelee ko. hajun 
osalta.  

 
5) Koulun kokemus tilojen käytöstä 

 Koulun edustajan mukaan kokemukset ovat olleet pääasiassa ok. 

 Poikkeuksena ovat D-portaikon vaihteleva haju ja tapahtuneet kattovuodot syksyllä 2018 
ja helmikuussa 2019 

 Lämmitys on toiminut hyvin. Yhdessä jaetussa luokkahuoneessa on ilmennyt vähän läm-
pötilaongelmia.  

 Kohteen siivouspalvelu on toiminut hyvin. 
 

6) Kouluterveydenhuollon näkemys 

 Kouluterveydenhoitaja kertoi, että alle 30 oppilasta on ottanut yhteyttä 

 Oirekirjo on ollut moninainen, ei kohdistu tiettyyn luokkatilaan ja hoito normaalien hoito-
suunnitelmien mukaisesti. Tilannetta on seurattava, tilanne on muuttunut jonkin verran 
aiemmasta. Ei voida tehdä selviä johtopäätöksiä tässä vaiheessa.  

 Keskustelua mikä on normaali määrä yhteydenottoja vs. ns. ongelmakoulu. 

 THL:n sisäilmastokysely on tehty ennen oppilaille ennen hiihtolomaa. Raportti tullaan 
esittämään ja käymään erikseen läpi vanhemmille.  
 

7) Työterveyshuollon tilanne 

 Työterveyshoitaja oli estynyt tulemaan kokoukseen. 

 TTL:n kysely sisäilmastokysely tullaan tekemään kohteessa. 

 Kohteesta on tullut muutama sisäilmaongelmailmoitus.  
 

8) Työsuojeluvaltuutetun näkemys 

 Työsuojelun edustaja oli estynyt eikä ollut paikalla. 
 

9) Vanhempien edustajan näkemys 

 Naftaleenin hajun alkuperän selvittäminen on oleellista. 

 Vanhemmilta on tullut suhteellisen vähän yhteydenottoja. 

 Vanhemmat ovat keränneet oman oirelistan, joka käsittää alle 30 oireilevaa. 

 Keskustelua vanhempien ilmoittamiskynnyksestä oireilusta kouluterveydenhuollolle. 

 Oltu tyytyväisiä kouluterveydenhuollon toimintaan ja palveluihin. 
 

10) Muut asiat 

 Ei muita asioita 
 

11) Seuraava kokous 

 Seuraava kokous torstaina 9.5.2019 klo 14.00. 
 

  
 

Turussa 30.4.2019 
 
 
Olli Sjövall, sihteeri 

 


