
Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset 

väistötilajärjestelyt

kesäkuu 2018 – kesäkuu 2020



• Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan kesäkuun 2018 ja 
kesäkuun 2020 välisenä aikana.

• Vuosiluokkien 1-6 opetus tapahtuu lukuvuosina 2018-2019 sekä 2019-2020 väistötiloissa.

• Turun kaupungin opetuslauta on päättänyt Puolalan koulun peruskorjauksen aikaisista 
väistötiloista seuraavaa:

• Vuosiluokkien 1-2 oppilaat sijoitetaan Topeliuksen kouluun (Pakkarinkatu 10)

• Vuosiluokkien 3-6 oppilaat sijoitetaan Sepänkadun koulurakennukseen (Sepänkatu 2) 



TOPELIUKSEN KOULU

Opetusryhmät ja luokkatilat
• Topeliuksen kouluun sijoitetaan seitsemän alkuopetuksen opetusryhmää: 1a, 2a, 1b, 2b, 1c, 2c, 1-2d.
• Puolalan koulun opetus sijoitetaan alakoulun puolelle ns. välitaloon, jossa on kahdeksan opetustilaa. 
• Tilat on remontoitu 10 vuotta sitten ja soveltuvat nimenomaan alakoulun opetukseen.
• Luokista löytyvät valmiina opettajanpöydät, tarvikekaapit ja esitystekniikka. Puolalan koulu tuo mukanaan omat 

pulpetit.

Oppitunnit ja välitunnit 
• Koulupäivä alkaa klo 8.10. Oppitunnit sijoittuvat Topeliuksessa seuraavasti:

• 8.10. – 8.55, jonka jälkeen on vain lyhyt siirtymä seuraavalle tunnille.
• 9.00 – 9.45
• 10.00 – 10.45
• 11.00 – 11.45 (tässä pitkä välitunti)
• 12.30 – 13.15 
• 13.30 – 14.15

Ruokailu
• Topeliuksen koulun oppilaat ruokailevat klo 10.30 ja 11.30. Puolalan koulun oppilaat ruokailevat klo 11.15.



TOPELIUKSEN KOULU

Liikunnan opetus
• Liikunnan opetukseen käytetään Topeliuksen koulun saleja ala- ja yläkoulun puolella sekä läheistä hiekkakenttää, 

johon talvella jäädytetään luistinrata, mikäli säät sallivat.

Aamu- ja iltapäivätoiminta 
• Kaikki Puolalan koulun iltapäiväkerhot (Vimman iltapäiväkerho, Kauppiaskadun iltapäiväkerho ja saksalaisen 

seurakunnan iltapäiväkerho) sijoitetaan Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutaloon kadun toiselle puolelle.
• Toimintaan varataan 3-4 luokkahuonetta, aula ja ruokasali, alakoulun piha ja läheinen hiekkakenttä. 

Oppilashuolto
• Koulupsykologi on paikalla yhtenä päivänä viikossa.
• Koulukuraattori käy tarvittaessa.
• Kouluterveydenhoitaja on paikalla päivittäin.

Muuta
• Kerhotoimintaa järjestetään kerhoresurssin puitteissa.
• Erityisopettajat, suomi toisena kielenä -opettaja ja kieliluokkien kielenelävöittäjät työskentelevät osan viikkoa 

Topeliuksen koululla ja osan viikkoa Sepänkadun koulurakennuksessa.
• Puolalan koulun opettajat ja oppilaat tekevät arjen koulutyötä aktiivisessa yhteistyössä Topeliuksen koulun 

opettajien ja oppilaiden kanssa.



SEPÄNKADUN KOULURAKENNUS

Opetusryhmät ja luokkatilat
• Sepänkadun koulutaloon sijoittuvat vuosiluokat 3-6, yhteensä 18 perusopetusryhmää
• Rakennuksesta löytyvät myös seuraavat tilat:

• englannin luokka
• käsityön (pehmeä ja kova) tilat; nämä tilat rakennetaan kevään aikana
• tilat kahdelle erityisopettajalle, suomi toisena kielenä -opetukselle ja kielenelävöittäjille
• opettajainhuone
• työhuoneita (rehtorit, koulusihteeri, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja)

• Opettajanpöydät, tarvikekaapit ja esitystekniikka löytyvät luokista valmiina, pulpetit tuodaan Puolalan 
koulusta.

Oppitunnit ja välitunnit
• Oppituntien alkamisajat ja välituntien paikat suunnitellaan kevään aikana: noudatetaan joko Puolalan koulun 

nykyistä käytäntöä taikka otetaan käyttöön sama aikataulu kuin Topeliuksen koulussa.
• Välituntipiha on suhteellisen pieni, mutta pihalle tulevat välituntikäyttöön kiipeilyteline ja koripallokorit. 

Oppilaskunta saa maalata pihaan esim. pikipadan ja hyppyruudukoita.
• Autopaikkoja tulee vain muutama niille opettajille, jotka joutuvat kesken koulupäivän vaihtamaan 

kouluyksikköä Sepänkadulta Topeliuksen kouluun tai päinvastoin.



SEPÄNKADUN KOULURAKENNUS

Ruokailu 
• Ruokailu järjestetään koulurakennuksessa sille varatussa tilassa. Arkea vastaa ruokailun järjestämisestä.
• Välipalavälituntien järjestämisestä neuvotellaan vielä Arkean kanssa.

Liikunnan opetus
• Liikuntatiloja ei Sepänkadun koulurakennuksessa ole. Kevään aikana kartoitetaan mahdollisuuksia käyttää 

koulun läheisyydessä sijaitsevia muita liikuntapaikkoja.

Oppilashuolto
• Koulupsykologi on paikalla kahtena päivänä viikossa.
• Koulukuraattori on paikalla 1-2 päivänä viikossa.
• Kouluterveydenhoitaja on paikalla joka päivä.

Muuta
• Kerhotoimintaa järjestetään kerhoresurssin puitteissa.



Väistötiloihin muuton aikataulu

• Sepänkadun koulurakennus vapautuu talviloman jälkeen, kun Turun Suomalainen Yhteiskoulu muuttaa takaisin 

omiin, peruskorjattuihin tiloihinsa.

• Lukion kalusteet, joita Puolalan koulu ei tarvitse, viedään pois ja rakennuksessa tehdään suursiivous.

• Tarvittavat muutostyöt (mm. käsityötilat) pyritään tekemään toukokuun alkuun mennessä. 

• Muutto Sepänkadulle tapahtuu toukokuun kahdella viimeisellä viikolla.

• Viimeisellä kouluviikolla tulevien 3-6 luokkien opettajat käyvät oppilaidensa kanssa tutustumassa Sepänkadun 

koulurakennuksen sijaintiin ja tiloihin. Sama mahdollisuus pyritään järjestämään myös huoltajille joko keväällä 

taikka elokuussa ennen koulutyön alkamista.

• Muutto Topeliuksen kouluun tapahtuu viimeisellä kouluviikolla.

• Tulevat 2. luokkien oppilaat käyvät opettajiensa kanssa tutustumassa Topeliuksen koulun tiloihin ennen 

koulutyön päättymistä. Sama mahdollisuus pyritään järjestämään myös huoltajille.

• Tulevien 1. -luokkalaisten koulutulokaspäivä pidetään Topeliuksen koululla torstaina 3.5. klo 12.30 – 14.00.



Väistötilatyöryhmään kuuluvien huoltajien ajatuksia ja toiveita:

• Huoltajat suhtautuvat luottavasti siihen, että opetus väistötiloissa sujuu hyvin.

• Huolta kannetaan oppilaiden turvallisesta kulkemisesta väistötiloina toimiviin koulurakennuksiin.

• Vaaranpaikkana nähdään Puutarhakadun ja Annankadun risteysalue; saataisiinko liikennevalot taikka hidasteita 

taikka vilkkuvalot risteykseen sekä bussipysäkin toiselle puolelle.

• Sepänkadun koulurakennuksen luona vaarallisena paikkana nähdään Kaskenkadun ”huippu”; autot ajavat mäen 

päällä lujaa. Turvallinen bussipysäkki mäelle taikka bussireitti, joka kulkisi Itäisellä Pitkälläkadulla ja pysähtyisi 

Sepänkadun kohdalla.

• On huolehdittava siitä, että bussivuoroja on riittävästi ja aikataulut sopivat koulun aloitusaikaan.

• Katuvalaistuksen tulisi olla hyvä.

• Koulunkäynninohjaajia pitäisi varata ainakin syksyn alussa opastamaan risteyksiin sekä auttamaan pieniä oppilaita 

torille, jossa bussiin noustaan/bussia vaihdetaan.

Näistä em. asioista neuvotellaan kaupungin edustajien kanssa kevään aikana ja ratkaisusta tiedotetaan huoltajia.


