
 
 

Kokous:  Yhteistyökokous koskien Puolalan koulun väistötilaa Sepänkatu 2:ssa 
 
Aika:  torstai 8.11.2018 klo 14–16 
 
Paikka:  Puolalan koulu, Sepänkatu 2 
 
Läsnä:  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), Markku 
Rohunen (terveystarkastaja), Olli Sjövall (ympäristöterveyspäällikkö), Janne Virtanen (yllä-
pitoinsinööri), Tuomas Koskiniemi (tilapalvelujohtaja), Mika Raitio (työsuojeluvaltuutettu), 
Katja Hjerppe (vanhempien edustaja), Kati Järvi (sisäilmapäällikkö), Eija Huttunen (tilapal-
velukeskus), Sirpa Saarinen (työterveyshoitaja), Minna Jokela (ympäristöterveydenhuollon 
harjoittelija) 

 
 
Käsitellyt asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 
 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Puheenjohtajaksi valittiin Kati Järvi ja sihteeriksi Kaisu Metsä-Tokila. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

4. Esittelykierros 
Kokoukseen osallistuvat esittelivät itsensä. 
 

5. Sepänkadun kiinteistön tilannekatsaus 
Käytiin läpi edellisen kokouksen jälkeen toteutetut työt: 

 Luokkatiloissa 301A ja 301B on ikkunat korjattu. 

 Aulan 303 kohdalla on korjattu vesikatto. 

 Henkilökunnan wc 114 on sukitettu ja wc on otettu käyttöön. Kiinteistönhoitaja seuraa, että 
wc toimii. 

 Luokkatiloihin 137, 138 ja 139 on asennettu syysloman aikana tilakohtaiset ilmanvaihtolait-
teet.  

 Tilojen 137, 138, 139 ja 145 (140) vesikate uusitaan. Aluskermi on asennettu ja tämän asen-
nuksen johdosta pihalle ja sisätiloihin tuli viikoilla 43, 44 ja 45 hajuhaittaa, niinä päivinä kun 
aluskermiä asennettiin. Jos sää sallii, niin vesikatetyö on valmis viikolla 46. 

 Viemäreiden huuhtelu on toteutettu kahden viikon välein. Paperisia käsipyyhkeitä on löyty-
nyt viemäristä. 

 
Käyttäjä: Lukukauden alussa sovittiin, että wc-tiloissa ei käytetä lainkaan käsipaperia vaan 
ainoastaan kangaspyyherullia. Haasteita on aiheutunut siitä, että koko syksyn siivouksessa on 
ollut jatkuvasti eri sijaisia, jotka eivät aina tiedä, kuinka tulee toimia. Esim. wc-tiloihin sijaiset 
laittavat käsipaperia, koska eivät osaa vaihtaa kankaisia käsipyyherullia. Oppilaat laittavat kä-
sipapereita wc-pyttyihin, jolloin viemärit tukkeutuvat. Myös wc-paperit ovat syksyn ajan ol-



leet väärää mallia, jolloin oppilaat irrottelevat rullia, kasaavat wc-paperia ja täyttävät wc-pyt-
tyjä sillä. Nyt on vihdoin saatu oikeanlaisia wc-paperirullia, jotka pysyvät telineessään ja joita 
oppilaat eivät saa irrotettua.  

 

 Pieniä vesivahinkoja on tapahtunut: 
o Aulan 303 vesikatteessa oli reikä, josta vesi pääsi valumaan porrashuoneeseen 2. ja 3. 

kerroksen välillä. Reikä on korjattu. 
o Wc 111: wc-istuimen vesisäiliö on vuotanut. Se on kuivatettu ja korjattu. 
o Oppilaat ovat roiskuttaneet 0-kerroksen vesiautomaatista tahallisesti vettä useana 

päivänä lattialle. Juoma-automaatti on poistettu käytöstä ja lattia kuivattu. Tilannetta 
seurataan. 

 Käyttäjän mukaan wc-tiloja on oppilaille hieman liian vähän. Tehtiin kartoitus lisäwc-tiloille. 
Palveluntuottaja ei asenna wc-tiloja kahteen kerrokseen (pihan konttiwc:t). Sivusiiven wc:t 
27, 29 ja 32 toimivat ja ne on mahdollista ottaa käyttöön. Ennen sitä tulee kuitenkin kyseisiin 
tiloihin liittyvät aulatilat tarkistaa, samoin kuin wc-tilojen ilmanvaihto ja olosuhteet. 

 
Käyttäjä: Wc-tiloissa on ollut ilkivaltaa, kun oppilaat ovat tahallaan tukkineet paperilla wc-
pyttyjä, rikkoneet wc-pyttyjen kansia sekä repineet kangaspyyherullat kasoiksi lattioille. Asi-
asta on toistuvasti oppilaille puhuttu ja valvontaa on lisätty, mutta sekään ei ole auttanut. 
Apulaisrehtori on pyytänyt alakäytävään wc-tilojen sisäänkäyntien kohdalle valvontakame-
roita, jotta edes hieman saataisiin ilkivaltaa suitsittua. Yhdessä on päätetty, että nykyisten 
wc-tilojen on riitettävä toistaiseksi. Ei haluta ottaa käyttöön siipirakennuksessa olevia wc-ti-
loja, koska silloin ilkivallan valvonta entisestään vaikeutuisi. Nykyisillä wc-tiloilla on tultu toi-
meen. 

 
6. Koulun kokemus tilojen käytöstä 

Koulutyön arki sujuu hyvin. Apulaisrehtori pitää ”huoltokirjaa”, johon hän merkitsee havaitut 
epäkohdat sekä päivämäärän, jolloin asiasta on ilmoitettu eteenpäin sekä päivämäärän, jolloin 
asia on hoidettu kuntoon. Koulussa ollaan tyytyväisiä siihen, että kun ilmoitus epäkohdasta teh-
dään, korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi taikka niin pian kuin se on mahdollista. 
 
Eija Huttunen ilmoitti, että siivousta on lisätty siten, että päivän aikana tehdään myös käytävien 
välisiivous. Tämä on selkeästi lisännyt siisteyttä käytävätiloissa. 

 
Sekä siivouksessa että ruokasalissa on koko syksyn ajan ollut eri sijaisia, mistä syystä molemmissa 
on ollut haasteita, kun uudet sijaiset eivät aina tiedä, miten toimia. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan sekä ruokasaliin että siivoukseen saadaan vakituinen työntekijä viikolla 46. 

 
7. Kouluterveydenhuollon tilanne 

Terveydenhoitaja on kysellyt oppilailta sisäilmaan liittyviä asioita terveystarkastusten sekä 5. luo-
kan laajojen terveystarkastusten yhteydessä, jolloin koululääkärikin on paikalla. Huoltajilta yhtey-
denottoja on tullut alle kymmenen. Terveydenhoitaja on antanut näissä tapauksissa kotiin täy-
tettäväksi oirekartoituksen sekä varannut ajan koululääkärille. Osa huoltajista ei ole palauttanut 
oirekartoitusta. Kouluterveydenhuollon tiedote huoltajille koskien sitä, miten tulee toimia, mikäli 
epäilee lapsellaan sisäilmaoireita, on laitettu tiedotteena Wilmaan.  
 

8. Työterveyshuollon tilanne 
Työterveyshuoltoon ei ole tullut henkilökunnalta yhtään yhteydenottoa. Apulaisrehtori ilmoitti 
tässä eriävänä kantanaan, että yksi opettaja on ilmoittanut vakavista sisäilmaoireista ja kertonut 
olleensa 22.10.2018 yhteydessä myös työterveyteen, josta hänelle oli vastattu, että mikäli oireet 
pahenevat, niin sitten tulee olla yhteydessä uudelleen. Työterveyshoitaja Sirpa Saarinen korosti, 
että sisäilma-asioissa tulee olla yhteydessä aina omaan työterveyshoitajaan eli tässä tapauksessa 
häneen.  



 
9. Työsuojeluvaltuutetun näkemys 

Työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio ei ole saanut yhtään yhteydenottoa henkilökunnalta. Häneen 
mukaansa vaikuttaa siltä, että tilanne on henkilökunnan osalta siis hyvä. 
 
Työsuojeluvaltuutettu oli havainnut rakennukseen tullessaan, että ovimatto on huonosti sijoi-
tettu C-oven sisääntulon kohdalla eikä se täytä tehtäväänsä siinä, että ulkoa tuleva kura pyyhkiy-
tyisi kengistä siihen. Sovittiin, että Eija Huttunen tarkastaa tilanteen ja on tarvittaessa yhteydessä 
Lindströmiin lisämattojen tilaamiseksi. 
 

10. Vanhempien edustajan puheenvuoro/näkemys 
Katja Hjerppe välitti seuraavat huoltajilta tulleet huolenaiheet: 

 Ovatko kaikki oppilaiden oireet tiedossa? Huoltajat ovat tehneet omaa epävirallista kartoi-
tusta oppilaiden oireista sekä siitä, missä tiloissa oireita saadaan. Kihomadoista ja täistä tie-
dotetaan, miksi siis ei sisäilmaoireista ja tiloista, joissa niitä on? Kokouksessa todettiin, että 
kaupungilla on selkeät ohjeet, miten sisäilmaoireilua koskevissa asioissa toimitaan. Huoltajat 
ovat saaneet ohjeet Wilman kautta. Oppilaiden oireilutapauksissa huoltajien tulee aina olla 
yhteydessä terveydenhoitajaan, josta oppilas ohjataan koululääkärille sekä tarvittaessa jatko-
tutkimuksiin. Henkilökunnan osalta yhteys otetaan aina työterveyshuoltoon. Oppilaiden ja 
henkilökunnan oireilut kirjataan ja tilastoidaan sen mukaisesti, miten niistä on tullut tieto 
kouluterveydenhuollon ja työterveydenhuollon kautta. Siten saadaan myös tietoa siitä, missä 
tiloissa ja miten paljon oireilua esiintyy. Todettiin, että Wilman kautta voidaan lähettää ter-
veydenhuollon tiedote koskien sisäilmaoireilutilannetta koulussa yleisesti (oireilun määrä 
sekä tilat, jossa oireiltu). 

 Huoltajat toivovat, että THL:n oirekysely tilattaisiin mahdollisimman pian.  
Hannele Kallio kertoi, että näin on tarkoitus tehdä ja tavoitteena on toteuttaa kysely kevätlu-
kukauden alussa. THL:n oirekyselyn mukana tulevat ohjeet sekä Wilmaan huoltajille laitetta-
vat tiedotteet. Kyselyn tuloksista tiedotetaan huoltajia Wilmassa.  

 Mikäli terveydenhoitajalla ja lääkärillä on jo nyt tiedossa oppilaita, joilla on mahdollisesti si-
säilmasta johtuvaa oireilua, tutkitaanko heiltä veren vasta-aineita?  
Hannele Kallio: terveydenhoitaja ohjaa oireilevat oppilaat koululääkärille ja mikäli sitä kautta 
oppilas ohjautuu lasten ja nuorten poliklinikalle, niin siellä arvioidaan tarve mahdollisille ve-
ren vasta-ainetutkimukselle. 

 Onko suunnitelmissa ottaa Sepänkadulta lisää rakennenäytteitä, esim. välipohjista?  
Kati Järvi: Odotetaan ensin kyselyn tuloksia ja sen jälkeen tehdään päätös mahdollisista lisä-
tutkimuksista. 

 Piha-alue on oppilasmäärälle liian pieni, mitä aiotaan tilanteelle tehdä?  
Mika Raitio: Pihaa ei saada suurennettua, joten niillä tiloilla toimitaan, jotka ovat käytettä-
vissä. 
Hanna Laakio ja Kaisu Metsä-Tokila: pihaa on tehty syksyn aikana turvallisemmaksi ja viih-
tyisämmäksi. Vaikka se onkin pieni, oppilaat tuntuvat viihtyvän pihalla. Piha toimii nimen-
omaan välituntialueena, muita lähellä olevia paikkoja (esim. urheilupuisto, Samppalinnan 
puisto) hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 

 Onko tarkoitus seurata lasten sairastumista vai estää lasten sairastuminen?  
Kiinteistön kunnossapidolla ja huolellisella siivouksella sekä tilojen toiminnan jatkuvalla seu-
raamisella pyritään ennalta ehkäisemään terveydellisiä haittoja. Ne oppilaat ja henkilökunnan 
jäsenet, joilla on mahdollisesti sisäilmasta johtuvia oireita, ohjataan asianmukaisesti hoitoon.  

 
11. Muut asiat 

Syksyllä pyydettiin RAKsystemsiä tutkimaan hajua 2. ja 3. kerroksen välisessä käytävässä. Kun 
Kati Järvi oli tiedustellut VOC-mittausten tuloksia, RAKsystemsistä oli ilmoitettu, ettei mittauksia 



oltu tehty, koska kadulla oleva tietyö sekä oppilaiden liikkuminen tilassa olisivat aiheuttaneet on-
gelmia mittauksissa. Tietoa siitä, ettei mittauksia oltukaan tehty, ei ollut välitetty Kati Järvelle 
taikka Janne Virtaselle. Sovittiin, että mittaukset pyydetään tekemään mahdollisimman pian. 
Sovittiin, että yhteistyöryhmän muistio laitetaan Sepänkadun väistötilat -sivustolle, josta se on 
kaikkien huoltajien luettavissa. 
 

12. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään torstaina 7.3.2019 klo 14.00 Sepänkadulla. Mikäli tilanne muuttuu ja 
tulee tarvetta, voidaan pitää kokous myös aikaisemmin. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03. 
 
 
Turussa 12.11.2018 
 
Kaisu Metsä-Tokila, sihteeri 

 
 
 
 
      


