
Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä    
 
Lepolan koulu    
 

Kokous 25.4.2022 klo 12-12.30 
    
Osallistujat:     
 
Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, 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 
 
    
Esityslista 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat   
 
Puheenjohtaja avasi kokous ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 

a. Työterveydenhuolto  
 
Ei uusia ilmoituksia oireilijoista. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
 
Yksi uusi oireilija. Oireita tullut kivirakennuksen toisesta kerroksesta. 
 
c. Esimiehen tieto  
 
Yhtä oppilasta kehotettu ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon. 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
  

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 
a. Tutkimukset 
 
Tiloissa on tehty merkkiainekokeet tiivistyskorjauksiin.  Puheenjohtaja esitteli 
alustavia tuloksia. Luokassa 103 tehdään vielä mineraalikuitu tutkimuksia. 
 
Liikuntasalissa havaittiin ulkoseinän pilarin juurissa ilmavuotoa, josta tuli maaperän 
hajua.  



Sähkötilan tiivistykset oli tehty.  
 
Luokkahuoneissa ikkunaliittymissä havaittiin ilmavuotoa. 
 
Kellari on ylipaineinen sisäilmaan nähden. Ilman kulkusuunnan tulisi olla puhtaista 
tiloista likaisiin päin. 
Kellarista lähtevät pystyhormit on tiivistetty alhaalta, mutta silti havaittiin heikkoa 
vuotoa luokkahuoneisiin. Kellari on alipaineinen ulkoilmaan nähden. 
 
Salaojien toiminnan tarkastus (onko tehty) tulee vielä varmistaa tilakeskuksesta 
koska kellarissa on välillä vettä lattialla. 
 

b.  Korjaukset 
 

c.  Käyttäjät-toiminnan järjestely 
 
Kellarissa ei säilytetä enää juuri mitään. Myös siivouspalveluiden tavarat on siirretty 
pois. Välituntilainaamo on vielä käytössä. Välituntilainaamossa säilytään ulkona 
välitunneilla käytettäviä välineitä. Lainaamossa ei oleskella.  
Vanhempainyhdistyksen kaapissa olevat tavarat tulee vielä siirtää tilasta pois. 
Kellarissa ei suositella säilytettävän tavaroita.  
Koululla on haastava tilanne tilankäytön kannalta koska tavaroita on jouduttu paljon 
siirtämään kouluntiloihin. Esimerkiksi invawc-tila on jouduttu ottamaan 
paperivarastoksi. Varastotilaa ei ole riittävästi.  
 
d.  Viestintä, tiedotus, koulutus 

  
4. Uudet toimenpiteet  

 
Raportti merkkiainemittauksista valmistuu mahdollisesti ensiviikolla. Puheenjohtaja 
käy tulokset lävitse tilapalveluiden kanssa ja tästä tehdään suunnitelma 
korjaustoimenpiteistä. 
 
Puheenjohtaja selvittää milloin edellisessä palaverissa sovittujen paine-eromittarien 
(Freesi- mittari) asennus tapahtuu.  
 

5. Viestintä 
 
Viestistään koteja ja henkilökuntaa heti kun raportti on valmistunut ja on päätetty 
korjaustoimenpiteistä. 
Puheenjohtaja laatii tiedotteen heti kun merkkiainekoe-raportti on valmis. 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

 
Seuraava kokous 16.5.2022 klo. 12-13. 


