
Kokous:  Yhteistyökokous koskien Puolalan koulun väistötilaa Sepänkatu 2:ssa

Aika: torstai 12.9.2019 klo 14.00

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), Johanna Kaipia (sisäilma-asiantuntija),
Jaana Kakko (työterveyshoitaja), Tiina Korte-Mattila (ympäristöterveydenhuolto, Olli Sjöval-
lin sijaisena kokouksessa)

Asiat:

1. Kokouksen avaus
Tuomas Koskiniemi avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Koskiniemi ja sihteeriksi Kaisu Metsä-Tokila.

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

4. Sepänkadun kiinteistön tilannekatsaus
Tuomas Koskiniemi kertoi, että kesän 2019 ajalle suunnitellut Sepänkadun kiinteistön korjaustyöt
on toteutettu sovitun mukaisesti. RAKSYSTEMS on tehnyt korjauksien jälkeen kontrollimittauk-
set, joiden tuloksista on tiedotettu Sepänkadun väistötila -sivulla sekä Wilman kautta huoltajia.
Tuomas Koskiniemi on ollut esittelemässä asiaa kaupunginhallituksessa 9.9.2019.

Esitys kesän aikana tehdyistä korjaustoimenpiteistä, kontrollimittausten tulokset sekä tiedote
näistä asioista löytyvät Sepänkadun väistötila -sivulta:

http://www.turku.fi/sepankadun-vaistotila

Jatkotutkimuksista on tällä hetkellä tekeillä tutkimussuunnitelma, joka valmistunee viikolla 38 tai
39.

Siivous: Siivoukseen ei ole tullut yhteydenottoja. Tällä hetkellä toteutuu normaali palvelukuvauk-
sen mukainen siivous.

5. Koulun kokemus tilojen käytöstä
Koulutyön arki sujuu koulutalossa normaalisti. Parilla ensimmäisellä kouluviikolla ulkoiltiin ja ret-
keiltiin normaalia enemmän, mutta tällä hetkellä koulutyö etenee opetussuunnitelman ja työjärjes-
tysten mukaisesti.

Ensimmäisenä koulupäivänä oppilaita oli koulussa 370, koska osa oppilaista jäi huoltajan päätök-
sellä kotiin. Tällä hetkellä koulua käy 407 oppilasta. Väistötila-aikana huoltajan ilmoituksen mu-
kaan sisäilmasyistä koulua on vaihtanut tai kotiopetukseen siirtynyt 42 oppilasta, joista:

· 2 ei aloittanut Sepänkadun koulurakennuksessa koulunkäyntiä lainkaan elokuussa 2018



· 2 siirtyi toiseen kouluun lukuvuoden 2018-2019 aikana
· 6 siirtyi toiseen kouluun lukuvuoden päätyttyä kesäkuussa 2019
· 32 on siirtynyt toiseen kouluun tai kotiopetukseen (1 oppilas) elo-syyskuun aikana. Näistä 12

on 3. -luokkalaisia, jotka eivät siis lukuvuonna 2018-2019 lainkaan opiskelleet Sepänkadun
koulurakennuksessa, vaan olisivat siirtyneet Sepänkadulle Topeliuksen yksiköstä tai muusta
turkulaisesta koulusta.

6. Kouluterveydenhuollon tilanne
            Kouluterveydenhuoltoon on tullut väistötila-aikana (elokuusta 2018 lähtien) yhteensä 65 oireilmoi-

tusta. Elokuussa Wilmaan laitetun kouluterveydenhuollon sisäilmaoiretiedotteen jälkeen ilmoituk-
sia on tullut enemmän. Pääasiassa oireina on koettu päänsärkyä sekä flunssan tyyppisiä oireita
kuten yskää ja nuhaa.

7. Työterveyshuollon tilanne
Työterveyteen ei ole tullut tämän lukuvuoden alkaessa yhteydenottoja sisäilmaoireiden vuoksi.
Lukuvuonna 2018- 2019 yhteydenottoja oli neljä. Työterveyden saaman tiedon mukaan nämä
em. henkilöt eivät ole tämän lukuvuoden alkaessa ilmoittaneet esimiehelleen oirehtivansa eli pys-
tyvät mielestään työskentelemään tällä hetkellä Sepänkadun kiinteistössä. Kaisu Metsä-Tokila
vahvisti tiedon ja kertoi keskustelleensa jokaisen em. henkilön kanssa. Koko henkilökuntaa on
kehotettu kertomaan esimiehelleen ja olemaan heti yhteydessä työterveyteen, mikäli oireita ilme-
nee.

8. Työsuojeluvaltuutetun näkemys
Työsuojeluvaltuutettu ei ole saanut yhteydenottoja Sepänkadulla työskentelevältä henkilökun-
nalta.

Työsuojeluvaltuutettu esitti omana näkemyksenään, että toivoo kaupungin tarkistavan toimin-
taansa siten, että tulevaisuudessa Sepänkadun kiinteistön tapaisia rakennuksia ei osoiteta koulu-
käyttöön, vaan että kaupunki tarjoaa aina henkilökunnalleen sekä opiskelijoille ja oppilaille turval-
liset ja terveelliset työskentelytilat.

9. Vanhempien edustajan näkemys
Vanhempien edustaja Katja Hjerppe esitti näkemyksenään, että huoltajat ovat eri mieltä kaupun-
gin virkamiesten kanssa koulurakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.
Luottamus kaupungin virkamiehiä kohtaan on hyvin vähäinen. Katja Hjerppen mukaan huoltajilla
on mm. epäilys siitä, että kaupungin virkamiehet ovat poistaneet RAKSYSTEMSin luonnosrapor-
teista kohtia, joissa viitataan esim. rakennuksen vaurioihin tai rakenneavausten tarpeellisuuteen
ja siten asiasta päättävät luottamusmiehet ovat saaneet vajavaista tietoa päätöksensä tueksi.
Katja Hjerppen mukaan huoltajat vaativat nähdäkseen nuo luonnosraportit. Tuomas Koskiniemi
kertoi, että kaupungin virkamiesten tehtävänä on tarkistaa luonnokset asiatietojen osalta, esim.
onko näytteenottotilojen merkinnät oikeat. Virkamiehet eivät sen sijaan poista tai muuta raporttien
sisältöä, joka koskee tutkimustuloksia. Tuomas Koskiniemi lupasi selvittää asiaa vielä tarkemmin.

Huoltajat ovat esittäneet joukon kysymyksiä, joihin he toivovat kaupungin virkamiehiltä vastauk-
sia. Katja Hjerppe lupasi lähettää kysymykset sähköpostilla kokouksen päätyttyä. Kysymykset
ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Katja Hjerppen edustamat huoltajat esittävät myös, että Sepänkadun tilanteesta pyydettäisiin
puolueettoman osapuolen, esim. THL:n lausunto ja että huoltajat saavat nähtäväkseen samat tie-
dot, jotka THL:lle toimitetaan katselmusta varten.

Osa huoltajista on Katja Hjerppen mukaan myös huolissaan siitä, että onko oppilaalla koulupaik-
kaa jäljellä, jos hän on vuoden poissa ja haluaa sen jälkeen palata Puolalan kouluun. Apulaisreh-
tori Kaisu Metsä-Tokila totesi, että aivan kuten syksyn vanhempainilloissa huoltajille kerrottiin,
lähtökohtaisesti ne oppilaat, jotka ovat lukuvuoden 2019-2020 muussa koulussa sisäilmasyistä,
otetaan takaisin Puolalan kouluun lukuvuoden 2020-2021 alkaessa.



10. Muut asiat
Ei muita asioita.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 7.11. klo 14.00 Sepänkadun koulurakennuk-
sessa. Johanna Kaipia laittaa kokousmuistutuksen ennen kokousta.

12. Kokouksen päättäminen
Tuomas Koskiniemi päätti kokouksen.

Turussa 13.9.2019

Kaisu Metsä-Tokila, sihteeri



Vanhempien kysymyksiä/vaatimuksia Sepänkatu 2 sisäilmatyöryhmälle:

1. Mitä 13.8. otetulla homesiivouksen jälkeisellä pintasivelynäytteellä pyrittiin tutkimaan? Mikä oli
tavoite? Miksi pintasivelynäytteet otettiin homesiivotuilta/uusituilta pinnoilta?

2. Kiinteistöstä tarvitaan puolueettoman tahon lausunto, esim. THL:n. THL voi antaa lausunnon myös
yksittäisestä koulusta, mikäli tätä pyytää virkamies. Sepänkatu 2 tilanteesta tulisi tällainen pyytää
siten, että THL:lle annetaan oikeellinen kokonaiskuva kiinteistön kunnosta, kiinteistössä teetetyistä
tutkimuksista ja kiinteistössä oireilevista suodattamattomasti. Luottamuksen varmistamiseksi
vanhemmille tulee toimittaa samat tiedot, jotka toimitetaan THL:lle lausunnon pohjaksi ja siten,
että vanhemmilla on oikeus katselmoida ja kommentoida tietoja ennen THL:lle toimittamista.

3. Onko kovan käsityön käyttöön otetun luokan terveellisyys ja turvallisuus tutkittu? Jos kyllä, niin
miten? Jos ei, niin tullaanko tutkimaan. Jos ei tulla tutkimaan, niin miksi (perustelut).

4. Onko Sepänkatu 2 työryhmällä mahdollista tutustua Sepänkatu 2 kiinteistössä suoritettujen
tutkimusten ja tutkimusraporttien luonnoksiin? Jos ei ole, niin miksi (perustelut).

5. Miksi homekoiria ei saa käyttää Sepänkadun kiinteistössä? Vanhemmat/vanhempainyhdistykset
maksaisivat käynnin. (perustelut)

6. 20.8.2019 pyydettyä raporttia homesiivouksen suorittamisesta ei ole toimitettu, miksi? Milloin
raportti saadaan?

7. 26.8.2019 pyydettyä raporttia homepurkutyön suorittamisesta ei ole toimitettu, miksi? Milloin
raportti saadaan?

8. Miksi riskikartoitusta ei Sepänkatu 2 kiinteistöön ole tehty? Tullaanko Sepänkadun kiinteistöön
tekemään riskikartoitus, jos kyllä, niin milloin? Jos ei, niin miksi?

9. Miksi Sepänkatu 2 kiinteistössä suoritetuista tutkimuksista ei ole tehty tutkimussuunnitelmia?
10. Miksi Sepänkatu 2 kiinteistössä tehtiin ainoastaan ilmamittaustutkimuksia toukokuuhun 2019 asti,

vaikka asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa on määritelty seuraavaa: Yksinomaan
ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion
mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää osoittamaan tutkittavan tilan olevan
kunnossa.

11. Miksi terveyshaitan poissulkevia rakenneavauksia ei kiinteistössä ole tehty?
12. Mihin perustuu (ohjeistus, asetus tms. viite tarvitaan) viimeksi otettujen pölynäytteiden tulosten

tulkinta kaikkien koulutilojen ja sen rakenteiden ongelmattomuudesta?
13. Miksi on kokonaan sivuutettu viime lukuvuonna sairastuneet lapset ja heistä tehty oirekartoitus

tulosten tulkinnoissa? Tuloksien arvioinnissa tulee aina ottaa kokonaiskuva huomioon.
14. Miksi on kokonaan jätetty huomioimatta lasten poikkeuksellinen oireilu ja sairastelu

syyslukukaudella tulosten tulkinnoissa? Tuloksien arvioinnissa tulee aina ottaa kokonaiskuva
huomioon

15. Onko mahdollista toimittaa vanhempien edustajalle kommentoitavaksi kiinteistöstä tehtävä
riskikartoitus heti sen valmistuttua?

16. Onko mahdollista toimittaa vanhempien edustajalle kommentoitavaksi tutkimussuunnitelma heti
sen valmistuttua?

Liite 1.


