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Tarkastuksen perusteet

Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan päätös § 346/5.12.2020.

Havainnot

Turun kaupunkiympäristötoimiala, ympäristöterveys, on vastaanottanut 31.1.2020 Turun kaupungin

tilakeskukselta rakennus- ja lupalautakunnan § 346/5.12.2019 päätöksen mukaiset dokumentit.

Tilapalvelukeskusta on pyydetty 5.2.2020 täydentämään dokumentteja tehostetun ylläpitosiivouksen kuvauksella,

väistötilakäytössä olevien tilojen ilmanvaihtokoneiden toimivuuden tarkastamisraportilla ja raportilla

ilmanpuhdistimien asentamisesta väistötilakäytössä oleviin tiloihin.

Ympäristöterveys on vastaanottanut pyydetyt dokumentit 27.2.2020.

Ympäristöterveys on pyytänyt 12.2.2020 tilapalvelukseskusta tarkentamaan ilmavuotojen poistamissuunnitelmaa

RTA:n perusteilla, joilla tiiveystaso 2 on katsottu riittäväksi. RTA Jussi Aromaan sähköpostivastauksen 12.2.2020

mukaan tiiveystaso 1 ei täyty vain kopiointihuoneessa ja opettajanhuoneessa, jotka eivät ole

opetustiloja. Perusteet tiiveysluokille ovat hyvin perustellut.

Ympäristöterveyteen toimitetut päätöksen § 346 mukaiset dokumentit:

Koulun väistötilakäytössä olevien tilojen tehostettu siivous/7.2.2020.1.
Kuitulähteiden selvitys ja korjaus 3.1.2020.2.
Kuitusiivous 16.1.2020.3.
Selvitys siivouksen jälkeisistä kuitupitoisuuksista 30.1.2020 (todennus kuitujen poistamisesta sisäilmasta).4.
Raportti ilmavuotojen selvityksistä 5.12.2019 ja Korjaustyöselostus 17.12.2019.5.
Selvitys ilmavuotojen korjauksista 21.1.2020.6.
Korjaustyöselostus, REVISIO A 7.1.2020 (vaurioituneiden lattiapinnoitteiden kunnostus).7.
Ilmavaihtokoneiden tarkastusraportti 27.2.2020.8.
Selvitys ilmanpuhdistimien asentamisesta 11.2.2020.9.

 Selvitys hajuhaitan poistumisesta 31.1.2020.10.
 Sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt toimenpiteet on dokumentoitu ja toimitettu ympäristöterveyteen.11.

Rakennusterveysasiantuntijan laatimassa selvityksessä siivouksen jälkeisistä kuitupitoisuuksista (FCG, Turun

kaupunki, tilapalvelukeskus, Sepänkatu 2, 20700 Turku) 30.1.2020 todetaan mm., että analyysitulosten

perusteella 23.1.2020 otetuissa teippinäytteissä havaittiin kuituja. Selvityksessä todetaan, että laskeumanäytteet
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kerätään 6.2.2020, jonka jälkeen suositellaan tutkittuihin tiloihin tehtäväksi tasopintojen kuitusiivousta TTL:n

ohjeen mukaisesti.

Ympäristöterveys on vastaanottanut 26.2.2020 tilapalvelukeskukselta FCG:n rakennusterveysasiantuntijan

laatiman raportin 14.2.2020 kuitupitoisuuksien seurantamittauksista. Raportin mukaan laskeumakuitunäytteitä on

otettu 9 kpl, joista viidessä näytteessä kuitupitoisuus ylittää asetuksen 545/15 mukaisen toimenpiderajan 0,2

kuitua/cm². Kuitupitoisuudet ovat vähentyneet 23.1.2020 otettuihin geeliteippinäytteisiin verrattuna. Nopean

toimenpideaikataulun vuoksi näytteenotto ajoittuu lähelle korjaustoimenpiteiden ja kuitusiivouksen toteuttamista,

joten näytetulokset ovat oletetun mukaisia. Tilapalvelukeskus on tilannut seurantalaskeumanäytteiden oton

2.3.2020, jolloin tulokset teollisten mineraalikuitujen kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä on

käytettävissä ennen lautakunnan asettamaa aikarajaa 1.4.2020.

Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten sekä niistä laadittujen kunnostussuunnitelmien pohjalta tehdyt

kunnostustoimenpiteet ovat tällä hetkellä käytössä olevien tietojen mukaan olleet riittäviä. Kuitujen osalta

seuranta jatkuu maaliskuulle ja mahdolliset jatkotoimenpiteet arvioidaan näytetulosten perusteella.

Tällä hetkellä käytössä olevien tietojen mukaan koulu toiminta voi jatkua osoitteessa Sepänkatu 2 Turku kevät

lukukauden 2020 loppuun.

Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki (763/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan

terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden

pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Terveydensuojeluasetus (1280/1994)

Tarkastaja TERVEYSTARKASTAJA

Jaana Annunen

jaana.annunen@turku.fi

Jakelu Toiminnanharjoittaja

Kunta

Hjerppe Katja, vanhempien edustaja
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