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KIIRUUN KOULUN SISÄILMATYÖRYHMÄN KOKOUS No1/2014 
 
Aika: Torstai 27.2.2014 klo 15.00 - 16.15 
 
Paikka: Someron kaupungintalo 
 
Osallistujat: 

Janne Aaltonen, Kiiruun koulun rehtori 
Vesa Helmi, Kiiruun koulun työsuojeluvaltuutettu 
Jyrki Rinta - Paavola, tekninen toimisto, työsuojelupäällikkö 
Jouni Elo, tekninen toimisto, tilakeskuksen päällikkö 
Kari Kostiander, tilakeskus, rakennusmestari 
Kati Fonsell – Laurila, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Jari Honkala, sivistysjohtaja ja lukion rehtori 
Marko Mäkinen, tekninen johtaja 
Teuvo Jokinen, johtava työterveyslääkäri, kouluterveydenhuollon lääkäri, kokouksen pj. 
Leena Haimi, FSHKY, terveysvalvonnan johtaja, kokouksen sihteeri 

 
 
Asialista: 

1. Siirtyminen väistötiloihin 
Koulun uusi osa on käyttökiellossa 31.1.2014 alkaen yhtymähallituksen pää-
töksellä (16.12.2013 § 196).  
Rehtori Janne Aaltonen kertoi, että käyttökielto on toteutunut ja tila on suljet-
tu. Marko Mäkinen selvitti, että kaikki Gramon tilaelementit on toimitettu ja 
ne ovat valmiina käyttöön. 

 
Teuvo Jokinen selvitti syksyllä materiaalinäytteessä esille tullutta PAH- pi-
toisuutta. Tuolloin sovittiin, että voidaan ottaa henkilöistä virtsan PAH - näyt-
teitä altistustason arvioimiseksi.  Teuvo Jokinen on laatinut 12.2.2014 selvi-
tyksen Kiiruun koulun PAH- näytteistä, joka on muistion liitteenä. Hän oli 
selvittänyt tutkimusten merkitystä työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kans-
sa. Asiantuntijoiden mielestä rakennuksen ilmanäytteiden tutkimisella ei 
saada varmuutta henkilöiden terveydentilaan liittyvistä asioista tai koulura-
kennuksen merkityksestä terveydentilaan. 
  
Todettiin, että PAH- tulokset ovat edelleen huolestuttaneet käyttäjiä ja tästä 
syystä on esitetty ilmanäytteiden tutkimista koulurakennuksesta. 
Asiasta keskusteltiin kokouksessa ja kävi ilmi, että eri tahoille on tullut yh-
teydenottoja ja tähän asiaan liittyviä kysymyksiä. Myös työsuojeluvaltuutet-
tuun oli otettu yhteyttä. 

 
Terveysvalvonnan johtaja varmisti viime syksynä PAH – näytteiden tutkimi-
seen liittyviä kysymyksiä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajalta Vesa 
Pekkolalta. Tutkimuksista ja niiden tulosten merkittävyydestä tässä asiassa 
tultiin samaan lopputulokseen kuin työterveyslaitoksen asiantuntijatkin. 
Lisäksi, kun tiedossa on, että rakennuksesta siirrytään pois, ei rakennuksen 
ilmanäytteiden tutkimusta voida tästäkään syystä perustella. 
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Edellä esitettyjen johdosta kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että ilma-
näytteitä PAH- pitoisuuden määrittämiseksi koulurakennuksesta ei oteta. 
Sovittiin, että mikäli asiasta tulee yhteydenottoja, niin Teuvo Jokinen ja alle-
kirjoittanut ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin ja selvittämään asiaa.  
Tarvittaessa voidaan myös järjestään erillinen tilaisuus, jossa asiaa voidaan 
käsitellä yhdessä. 

 
 

2. Suunnitelmat siirtymisestä 
Vanha osan käyttökielto tulee voimaan 31.3.2014 alkaen. 
Rehtori kertoi, että siirtyminen väistötiloihin on sujunut hyvin. 
Tilat on koettu hyviksi. Tavaroiden puhdistus vie aikaa ja sitä tehdään kol-
mena päivänä viikossa. 
Todettiin, että piha-alueella ei ole katosta, mutta se on tulossa ensi kesän 
aikana. 

 
 

3. Tilanne väistötiloissa 
Rehtori Janne Aaltonen kertoi, että väistötiloihin ollaan tyytyväisiä. Tilat koe-
taan käyttökelpoiseksi. Sisäilman osalta tämä on huomattava parannus ai-
empaan. Alueen kulkureitistä keskusteltiin. Koulun toive olisi, että jalankulki-
jat ja pyöräilijät pääsisivät suoraan pysäköintialueelle. Todettiin, että kulku ja 
alueen käyttö täsmentyy myöhemmin, kun uusia tiloja vielä pystytetään. So-
vittiin, että koulu ja tilakeskus selvittävät yhdessä sopivia ja turvallisia kulku-
reittejä ja pyörien sijoittelua alueelle. 
Äänieristys on todettu osittain puutteelliseksi. Tämä on ongelmallista kuraat-
torin ja opon työskentelyssä. Äänieristystä pyritään parantamaan. 
Siivouksen osalta todettiin tilat toimiviksi. Lattiamateriaalin puhdistamisessa 
on todettu joitakin ongelmia, joita selvitetään. 
Koulun piha-alueelle on suunnitteilla katos, joka tehdään kesän aikana. 
Pintamateriaalina pihalla on karkea sora, jotta se ei kulkeutuisi sisälle tiloi-
hin.  
Keskusteltiin myös auringonvalon vaikutuksesta tiloihin ja lämpötilan nousun 
vaikutuksesta sisäilman laatuun. Todettiin, että asiaa selvitetään tarvittaes-
sa. 

 
 

4. Ruokalarakennus 
Teuvo Jokinen selvitti työterveyshuollon tekemää selvitystä ruokalaraken-
nuksessa työskentelevän henkilökunnan oireilusta. Selvityksen lopputulos 
on, että ruokalarakennusta ei tule käyttää enää kevään 2014 lukukauden 
jälkeen. Teuvo Jokisen laatima yhteenveto 12.2.2014 on muistion liitteenä. 
Marko Mäkinen selvitti hankintakyselyä Gramon valmistamasta ruokalara-
kennuksesta, joka voitaisiin sijoittaa E- rakennuksen läheisyyteen. Myös 
muita vaihtoehtoisia tiloja selvitetään. 
Tekninen lautakunta on esittänyt, että ruokailua jatkettaisiin kuitenkin edel-
leen nykyisessä ruokalarakennuksessa, vaikka muu toiminta (ruoanvalmis-
tus, tiskaus yms.) tehtäisiin väistötilassa. 
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Kokouksen osallistujat totesivat yksimielisesti, että ruokalarakennus tulee 
ottaa kokonaan pois käytöstä. Perusteena tälle ovat Teuvo Jokisen laatima 
selvitys työntekijöiden (rakennuksen käyttäjien) oireilusta ruokalarakennuk-
sessa sekä aiemmin samasta syystä (terveyshaitta) tehty koulurakennuksen 
käyttökielto.  Koska muu koulun toiminta on siirretty ja siirtymässä väistöti-
loihin, ei voida enää perustella tämän tilan käyttämistä ruokailuun, kun käyt-
täjien oireilu on selvitetty ja tulokset kuultu.   

 
Todettiin, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus ter-
veydensuojeluviranomaisena tulee tekemään päätöksen ruokalarakennuk-
sen käyttökiellosta 31.3.2014 yhtymähallituksen kokouksessa. Ruokalara-
kennusta ei voida käyttää enää kevätlukukauden 2014 jälkeen.  

 
 

5. Muut asiat 
 

Marko Mäkinen kertoi viime viikon aikana Someron kotisivuille tehdyistä tie-
dotteista. Myös sisäilmatyöryhmän kokousmuistio tullaan lisäämään sivuille. 

 
Terveysvalvonnan johtaja kertoi, että terveystarkastaja Matti Naukkarinen 
lopettaa työt Somerolla 9.3.2014. Someron terveystarkastajan tehtäviä tul-
laan väliaikaisesti hoitamaan Forssan terveystarkastajien toimesta. 

 
 

Sisäilmaongelmat muissa Someron kaupungin kiinteistöissä: 
 

Vanhainkoti Tervaskanto 
Terveystarkastaja Matti Naukkarinen on tehnyt kohteessa terveydensuojelu-
lain mukaisen suunnitelmallisen tarkastuksen 24.10.2013. Toimenpidekeho-
tuksena tuli selvittää sisäilmanlaatu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tal-
ven 2013 - 2014 aikana.  

 
Kari Kostiander kertoi, että selvitys on tehty ja raportti on jo toimitettu terve-
ystarkastajalle. Raportti päätettiin laittaa muistion liitteeksi. 

 
Päiväkoti Leivonpesä 
Terveystarkastaja Matti Naukkarinen on tehnyt kohteessa terveydensuojelu-
lain mukaisen suunnitelmallisen tarkastuksen 20.11.2013 (Muistio nro 
10181/ 21.2.2014). Toimenpidekehotuksena tuli selvittää Tilhet - osaston 
varastohuoneen viemärin/märän betonin haju. Tila toimii lasten ”leikkihuo-
neena”. Lisäksi tuli selvittää Satakielet - sekä Peipot - osastojen WC-tilojen 
viemärin haju. Selvitykset tulee tehdä 31.3.2014 mennessä.  

 
Kari Kostiander selvitti kohteessa tehtyjä selvityksiä ja korjaustoimenpiteitä. 
Tarpeeton tippavesiputki oli poistettu, koska se on ollut jatkuvasti kuiva. Ha-
jua ei pitäisi siis enää esiintyä jatkossa. Esille tuli myös, että varastotilaa 
käytetään vastoin käyttötarkoitusta ja ohjeistusta lasten leikki- ja oleskeluti-
lana. Teuvo Jokinen totesi, että yhteydenottoja tai tietoa henkilökunnan oi-
reilusta ei ole. Sovittiin, että kohteeseen tehdään jälkitarkastus, johon terve-
ystarkastaja kutsuu mukaan Kari Kostianderin. Tarkastuksen yhteydessä 
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myös terveysvalvonta kehottaa toimijaa käyttämään tiloja niiden käyttötar-
koituksen mukaisesti. 

 
Valtuustoaloite 

Marko Mäkinen kertoi valtuustoaloitteesta, joka on tehty sisäilmatyöryhmän 
perustamisesta Somerolle. Todettiin, että Kiiruun koulun sisäilmatyöryhmän 
kokouksen yhteydessä oli esitetty käsiteltäväksi myös muita Someron kau-
pungin kiinteistöissä olevia sisäilmaongelmia. Todettiin, että oli järkevää kä-
sitellä kokouksessa myös näiden muiden kohteiden tilannetta. 
Terveysvalvonnan johtaja kertoi, että yleensä sisäilmatyöryhmä käsittelee 
säännöllisesti kaikkia kaupungin omistamia kiinteistöjä, joissa on sisäilma-
ongelmia tai sellaisia korjausta vaativia kohteita, joissa voidaan ennalta eh-
käistä sisäilmaongelmien syntyminen. Kohteen käyttäjien edustajan ja toi-
minnasta vastaavien tahojen on hyvä tällöin osallistua kokouksessa näiden 
asioiden käsittelyyn.  

 
 

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous sovittiin pidettäväksi 8.5.2014 
klo 15.00. 

 
 
 
Muistion laatija  Leena Haimi, terveysvalvonnan johtaja 
 
 
Jakelu  Kokoukseen osallistuneet ja kutsutut 


