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Paikka: Teams-kokous 
Aika: To 19.11. klo 15-16.10  
 
Läsnä:  
Toimialajohtaja Laila Mäkelä pj. 
Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen siht. 
Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen  
Rehtori Sari Valtonen 
Vanhempainyhdistyksen edustajat Nina Landström ja Maarit Heikkilä 
Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka 
Työterveyshoitaja Pirjo Hummelin 
Kouluterveydenhoitaja Sari Kari 
 

1. Todetaan läsnäolijat 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja suunnitellut toimenpiteet epäkohtien johdosta, Jouko 
Jortikka 
 
Liedon keskuskoulussa on tehty kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta kesän ja syksyn 2020 aikana. 
Raportti 26.10.2020/Inspecta Oy WO-00824778 liitteineen on toimitettu sisäilmatyöryhmälle ja julkaistu 
www-sivuilla. Terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon raportin pohjalta, keskeisimmät 
havainnot ovat:  
- Toimenpideraja ylittyy mineraalikuitujen osalta luokan 9 ja liikuntasalin osalta (näytteistä 2/6). 

Havaintojen perusteella on todennäköistä, että teollisia mineraalikuituja vapautuu huoneilmaan 
muissakin tiloissa. 

- Rakennuksessa on kohonneita kosteuksia, aistinvaraisesti (mm. mikrobivaurioon viittaava haju) 
merkkejä kosteusvauriosta sekä analyysein varmistettua mikrobikasvua ja rakennuksessa on havaittu 
ilma-vuotoreittejä/avoimia ilmayhteyksiä, joiden vaikutuksesta mikrobivaurioituneista rakenteista 
pääsee kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. Tämän lisäksi rakennuksen eri kerrosten ja 
putkikanaalin mahdolliset sisäilman epäpuhtaudet saattavat siirtyä kerrostasojen ja tilojen välillä. 

- Ilmanvaihto ei todennäköisesti täytä asetuksen laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia. 
 
Tehdyt korjaustoimenpiteet 
- 12-16.10.2020 keittiön ja ruokasalin kuitulähdepinnat kapseloitu ja yläkaton osalta läpivientejä ym 

kuitulähteitä kapseloitu. Luokkatiloihin hankittu tarpeiden mukaan ilmapuhdistimia tukemaan tiloissa 
työskentelyä.  

- 26-29.10.2020 rehtorin, apulaisrehtorin ja kanslian tilat kuitulähteiden poistoa ja kapselointia sekä 
pölyjen imurointia. Läpivientejä tarkastettu ja tiivistetty. Ilmamäärien tarkastuksia ja säätöjä tehty sekä 
tehostettu kuitusiivous.  

- 2-17.11.2020 Opettajien yhteistilat ja taukohuone sekä ATK-huone samat korjaustoimet, katso 
edellinen kohta.  

- Luokat 9 ja 5 rakennesuunnittelija käynyt arvioimassa tilanteen ja korjaussuunnitelmaa laaditaan 
ulkoseinärakenteiden tiivistämiseksi, jotta ilmavuodot saadaan estettyä. Tiivistyksistä tehdään 
tarkistusmittaukset korjausten onnistumisen arvioimiseksi. Ilmanvaihdon säätöjä tullaan tiivistysten 
jälkeen tarkastamaan ja tasapainottamaan. 

 
3. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely 

TTL:n sisäilmastokysely on käynnissä 16.11. alkaen. 
 

4. Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen, Sari Kari ja vanhempainyhdistyksen edustajat  
 
Sari Valtonen: TTL kysely on käynnissä ja toivomme raporttia joulukuun alkuun. Luokasta 22 useampia 
ilmoituksia. Luokasta 28 kaksi oppilasta ilmoittanut tällä viikolla. Näihin toimitetaan ilmanpuhdistimet. Yksi 
oppilas on siirtynyt edellisen kokouksen jälkeen toiseen kouluun.  
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Nina Landström ilmoitti luokan 6 listoille. Todettiin että oppilaat eivät välttämättä osaa nimetä luokkaa 
oikein.  Useammassa perheessä harkitaan koulun vaihtoa.   
 
Sari Kari: 17 oppilaiden sisäilmailmoitusta osittain samoja kuin aikaisemmin, osa oppilailta ja osa 
vanhemmilta. Yhteensä 2019 tullut 34 ja osittain samoja. Ilmoitukset luokilta 7-9 eniten 7C, 9D ja 8F myös 
9F ja 8D. Ilmoitukset tulleet luokista 13, 30, 29 ja 22. Oireita eniten päänsärkyä ja huonoa oloa, myös 
astma-oireiden pahentumista ja nenäverenvuotoa, nenän tukkoisuutta, silmien ärsytystä ja silmien vuotoa. 

 
5. Työterveyshuollon tilannekuva, Pirjo Hummelin 

 
Edellisen kokouksen jälkeen on tullut kaksi eri ilmoitusta. Eniten luokissa 9,11 ja 27 mutta kaikissa tiloissa 
oireita.  
 

6. Muut esille tulevat asiat 
 
Vanhempainyhdistyksen tavoite on saada väistötilat kaikille oppilaille. Vanhempainyhdistys edellyttää 
järjestämään välittömästi väistötilat heille, joille lääkäri on suositellut opetuksen järjestämistä niin, ettei 
terveys vaarannu. Joillakin oppilailla on koululääkärin em. lausunto eikä asia ei voi enää odottaa esitettyä 
puolen vuoden isompien väistötilaratkaisuiden aikataulua. Kuka vastaa asiasta näiden oppilaiden osalta? 
Vanhempien edustajat ja työsuojeluvaltuutettu ovat olleet yhteydessä Aluehallintovirastoon asian 
edistämiseksi. Vanhempainyhdistys ehdotti, että etäopetus olisi vaihtoehto, jos ei tiloja muuten pystytä 
järjestämään. Perusopetuslaissa säädetään, että kunnalla on velvollisuus järjestää tilat opetukselle eli 
etäopetus ei ole vaihtoehto. 
 
Oppilaiden mielenilmauksessa 9.11. oppilaat ilmoittivat selkeästi näkemyksensä ja vanhempainyhdistyksen 
22.10. toimitetussa kannanotossa vaadittu väistötiloja. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on annettu 
12.11. Sivistyspalvelut ovat tiloissa vuokralla ja toimitilapalvelut vastaavat tilojen asianmukaisuudesta. 
 
Jouko Jortikka kertoi, että väistötiloista on saatu tarjous ja tiloja käydään katsomassa maanantaina 23.11. 
Mikäli tilat havaitaan hyviksi, hankintapäätös pystytään tekemään nopealla aikataululla. Tämä kuitenkin on 
osittainen ratkaisu ja lopulliset päätökset tehdään, kun kokonaisratkaisusta on saatu päätös. 
 
Tiedottamista koululla tehtävistä toimenpiteistä toivotaan. Jouko Jortikka välittää tiedot Sari Valtoselle, joka 
lähettää ne wilman kautta sekä opettajille sähköpostilla. Vanhemmat toivoivat myös tiedotustilaisuutta 
esim. Teamsin-välityksellä.  
 
Toimielinkäsittelyn aikataulu: 23.11 kunnanhallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran, lausunnot tullaan 
pyytämään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä tekniseltä lautakunnalta ja kunnanhallitus 
valmistelee asian 14.12. valtuustossa päätettäväksi. 
 

7. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Ennen valtuuston kokousta torstaina 10.12. klo 15- Teamsilla kutsutaan asiantuntijoita paikalle. 

 
 
Muistion laati: Johanna Mäkinen 
 
 
 


