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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
  
Lepolan koulu  
   
Kokous 18.1.21 klo 14-14.45 Teams-kokous   
   
Osallistujat:   
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja    
Mervi Heikkinen, rehtori  
Pia Gummerus, terveystarkastaja     
Pertti Elg, rakennusmestari  
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu  
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja  
Veera Kallioranta, huoltajien edustaja   
Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja  
Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri  
   
Muistio   
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 
Kivikoulun henkilökunnalta on tullut oire-ilmoituksia ja työterveydenhuolto on 
kartoittanut tilannetta. Oireilmoituksia on tullut kaikilta kivikoulun puolelta 
työskenteleviltä työntekijöiltä syksyn 2020 aikana. Vuoden 2021 alusta 
oireilmoituksia on tehty 2. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Muutama oireilmoitus on tullut salista.  
Laitetaan oire-päiväkirjat oireilmoituksen tehneille oppilaille, jotta saadaan 
kartoitettua myös muut tilat.  
 

c. Esimiehen tieto 
Kaikilla Kivikoulussa työskennelleillä on ollut eritasoista oireilua.  
Sali on ollut nyt kokonaan poissa käytöstä.  
 

d. Tarvitaanko kysely kohteessa? 
Päätettiin että kyselyä ei tässä vaiheessa tarvita.  
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
a. Tutkimukset 
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Kivikoulun osalta on tehty sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia, 
sekä liikuntasalissa on tehty rakenneavauksia ja rakennusmateriaalien 
mikrobianalyysejä.   
 

b. Korjaukset 
Liikuntasalin lattiarakenteen uusimisesta on teetetty rakennesuunnittelijalla 
rakennesuunnitelmat.  Päätettiin että edetään urakkakilpailutusvaiheeseen.   

   
Kivikoulun kellarikerroksessa tullaan toteuttamaan kesällä 2021 rakenneosien 
tiivistyskorjauksia ja kellarikerroksen ilmanvaihto 
toteutetaan alipaineisena muihin tiloihin nähden.  
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Tarkempi tiedote on tulossa heti kun urakoitsija on kilpailutettu korjausten 
aikataulusta ja tehtävistä toimenpiteistä.  
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Tarkempi tiedote on tulossa heti kun urakoitsija on kilpailutettu. Tiedotetaan 
myös iltakäyttäjiä.  
 

4. Uudet toimenpiteet 
Kivikoulussa luokkakoot ovat osittain isot luokkatiloihin 
nähden. Hiilidioksidipitoisuudet ja lämpötilat voivat nousta iltapäivällä. Osassa 
luokkatiloja on ilman hiilidioksidi, lämpötila ja suhteellista kosteutta mittaavat 
mittarit. Asennetaan tarvittaessa lisää mittareita niin, että saadaan kokonaiskuvat 
ilmanvaihdon riittävyydestä kivikoulussa. Pertti Elg tilakeskuksesta, rehtori Merja 
Heikkinen ja terveystarkastaja Pia Gummerus käyvät tulokset läpi ennen 
seuraavaa ja valmistelevat asian ryhmälle.   
Seuraavassa kokouksessa ja keskustellaan tuloksista ja toimenpiteistä.  
 

5. Viestintä 
Kohdekohtaisen työryhmän kokousmuistio julkaistaan 
sisäilmasivuilla. Tarkempi tiedote on tulossa heti kun urakoitsija on kilpailutettu.  
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Seuraava kokous pidetään ke 10.3 klo. 15-16 

  


