
 
 
Kokous:  Yhteistyökokous koskien Puolalan koulun väistötilaa Sepänkatu 2:ssa 
 
Aika:  torstai 9.5.2019 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), 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), Sauli Kodisoja (sisäilma-asiantuntija), 
Jaana Kakko, työterveyshoitaja 

 
Asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
Kati Järvi avasi kokouksen klo 14.02. 
 

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman huomautuksia. 
 

4. Sepänkadun kiinteistön tilannekatsaus 
Kiinteistön tilanteen osalta ei ollut uutta tiedotettavaa. 
 
Siivouksen osalta tilanne on hyvä. Yhteistyö koulun ja Arkean välillä sujuu. Käyttäjä on ollut tyyty-
väinen siivouksen laatuun, reklamaatioita ei ole ollut. 
 

5. Koulun kokemus tilojen käytöstä 
Tilanne ei ole muuttunut edellisen kokouksen jälkeen Sepänkadun kiinteistössä.  
 
Sepänkadun kiinteistön palotarkastus pidettiin 25.3.2019. Palotarkastuksessa kiinnitettiin huo-
miota siihen, ettei rakennuksessa ole toimivaa keskusradiojärjestelmää ja siten hätätilanteessa 
esim. poistumisohjeen saaminen kaikkien tietoon on hankalaa.  
 
Puolalan koulun oppilaat käyvät Puropellon koulun tiloissa kovan käsityön tunnilla. Koska tiloja 
käyttävät myös Puropellon ja Luostarivuoren koulujen oppilaat, on ajoittain käynyt niin, että Puo-
lalan koulun oppilaat eivät ole päässeet aloittamaan tuntiaan sovittuna aikana tai ovat joutuneet 
käyttämään metallityötilaa, joka ei ole pienempien alakoulun oppilaiden (3.-4. luokat) ollessa ky-
seessä turvallisuudeltaan (esim. paljon terävää metallia) puutyötilaa vastaava. Kovan käsityön 
opettaja on ehdottanut, että Sepänkadun kiinteistön sivurakennuksessa sijaitseva ammattikor-
keakoulun käytössä ollut työtila muutettaisiin ns. askartelutilaksi, joka voisi toimia väistötilana sil-
loin, jos Puropellon puutyötila ei ole käytössä. Tila on käyty katsastamassa (käsityönopettaja 
Antti Valtola, apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila, ylläpitoinsinööri Janne Virtanen, työsuojeluval-
tuutettu Mika Raitio) ja on todettu, että hyvällä siivouksella ja pienellä kunnostuksella tilasta saa 
toimivan. Höyläpenkkeinä voidaan käyttää Puolalan koulun omia höyläpenkkejä. Antti Valtola 
huolehtii siitä, että tilassa on riittävästi työkaluja työskentelyä varten.  
 

6. Kouluterveydenhuollon tilanne 
Kouluterveydenhoitaja ei ollut paikalla. Hannele Kallio lupasi lähettää ajantasaisen tiedon oireile-
vista oppilaista ja heidän tilanteestaan keskusteltuaan terveydenhoitaja Ulla Lehdon kanssa. Il-
moitusta mistään erityisestä tai selkeästä muutoksesta aiempaan verrattuna ei ole tullut 
 
 
 
 



7. Työterveyshuollon tilanne 
Työterveydessä on ollut käyntejä neljältä työyhteisöön kuuluvalta henkilöltä lokakuun 2018 ja 
huhtikuun 2019 välisenä aikana. Apulaisrehtori on tehnyt sisäilmailmoituksen kolmesta henki-
löstä. Henkilökunnan sisäilmastokyselyn tuloksia käsitellään 13.5. pidettävässä tilaisuudessa. 
 

8. Työsuojeluvaltuutetun näkemys 
Työsuojeluvaltuutettu ei ollut paikalla. 
 

9. Vanhempien edustajan näkemys 
Huoltajat odottavat oppilaille tehdyn sisäilmastokyselyn tuloksia. Huoltajien mukaan niiden oppi-
laiden tila, jotka ovat sairastuneet, on pahentunut. Huoltajat ovat edelleen sitä mieltä, että raken-
nus ei ole terve. He toivovat, että kiinteistössä tehtäisiin rakenneavauksia VOC- ja ilmanäytteiden 
ottamisen lisäksi. Huoltajien edustaja ehdotti sellaisen ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä, joka 
osaisi ehdottaa, mistä rakennenäytteitä kannattaisi ottaa.  
 

10. Muut asiat 
a. Sisäilmastokyselyt  

Kati Järvi kävi lyhyesti läpi sekä henkilökunnalle että oppilaille tehdyt sisäilmastokyselyjen 
tulokset. Ne käsitellään tarkemmin henkilökunnalle (13.5.) ja huoltajille (15.5.) järjestettä-
vissä tilaisuuksissa. 

b. Kontrollimittaukset 
Kontrollimittauksissa otettiin 11 tilasta VOC-näytteitä ja 14 tilasta ilmanäytteitä. Mittausten 
tulokset on saatu, mutta koontiraportti ei ole vielä valmis. 

c. Muuta 
Ei muita käsiteltäviä asioita. 
 

11. Seuraava kokous 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 12.9.2019. 
 

12. Kati Järvi päätti kokouksen klo 15.10, minkä jälkeen käytiin vielä katsastamassa tuleva askartelu-
tila. 

 
 
Turussa 10.5.2019 
 
 
Kaisu Metsä-Tokila, sihteeri 
 
      


