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Hyvät vastaanottajat, 
 
Olemme teihin kunnan päättäjiin yhteydessä, koska olemme vanhempina huolissamme 
Kirkkoharjun koulun sisäilmaongelmasta. Koululta on tullut hyvin vähän suoraa informaatiota 
vanhemmille ja koulun nettisivuilla olevista asiakirjoista ei saa selkeää kuvaa siitä, mitä 
todellisuudessa koulurakennuksessa tapahtuu. Korjausraportissa kerrotaan erinäisten luokkatilojen 
korjauksista, mutta ei kerrota, onko siellä hometta ym. ja jos on, niin missä määrin. Osa 
vanhemmista on kuullut, että siellä esim. kattovuotoja ei kuivata kunnolla vaan rätillä vain 
pyyhitään lattialle seinää pitkin tulevat vedet. Jos näin todella toimitaan, olemme todella pettyneet 
kunnan tapaan hoitaa tällainen tilanne. On todella huolestuttavaa, jos tällaisia tiloja on 
opetuskäytössä. 
 
Sisäilmaongelmista tiedottaminen rehellisesti ja ajallaan on monelle vanhemmalle tärkeää. 
Tiedottamista ei voi myöskään mielestämme yksin sysätä koulun johdolle, varsinkaan jos he eivät 
voi päättää, miten sisäilmaongelmaa hoidetaan ja millaisella aikataululla. Hyvä tiedottaminen lisää 
luottamusta siihen, että asioita hoidetaan kunnolla, ongelmaa ei vähätellä ja se myös vähentää 
epätietoisuutta ja huhuja asian ympärillä. 
 
Haluamme myös tuoda tietoonne, kuinka Vantaalaisen Kanniston koulun vanhempainyhdistys 
aikanaan valitti eduskunnan oikeusasiamiehelle, kun kyseisen koulun sisäilmaongelmiin ei 
vanhempien mielestä puututtu ajoissa ja tiedotus vanhemmille ei ollut toiminut kunnolla. Heidän 
saamansa vastaus kanteluun pitää sisällään muutaman tärkeän kohdan, jotka toivottavasti 
Kirkkonummellakin otetaan huomioon, kun sisäilmaongelmia hoidetaan: 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessä, että koulurakennuksen sisäilmaongelmien 
syiden selvittämiseen ja ongelmien poistamiseen on ryhdyttävä viivytyksettä, jolloin ne ovat 
yleensä poistettavissa pienin kustannuksin. Korjaustöiden viivästyessä ongelmat laajenevat, 
epätietoisuus rakennuksissa oleskelevien joukossa kasvaa ja korjauskustannukset nousevat. Kun 
vuonna 2013 sisäilmaongelma oli Kanniston koulussa todettu, olisi tilakeskuksen ja koulun 
rehtorin pitänyt määrätietoisesti varmistaa, etteivät koulun oppilaat ja henkilöstö altistuisi 
terveyshaittaa aiheuttaville sisäilman epäpuhtauksille. 
 
Apulaisoikeusasiamies toteaa myös, että kunnan taloudellinen tilanne ei poista julkisen vallan 
velvoitetta huolehtia oppilaiden opiskeluympäristön turvallisuudesta ja työvoiman suojelusta. 
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Vastuullisten viranomaisten on kerrottava ja tiedotettava mitä kulloinkin koulurakennuksen 
kosteus- ja homevaurioiden terveyshaitoista ja niiden syistä tiedetään. 
 
Voitteko te kunnan päättäjät, joilla on todellisia vaikutusmahdollisuuksia, olla tässä asiassa 
aktiivisia ja tehdä jotain, jolla taattaisiin Kirkkoharjun koulun oppilaille tulevaisuudessa 
terveellinen ympäristö opiskella ja heidän opettajilleen työympäristö, jossa on hyvä opettaa. Uusi 
koulurakennus on suunnitteilla, mutta se ei saa olla syy pitää lapsia ja nuoria rakennuksessa, joka 
mahdollisesti vaarantaa heidän terveytensä. Me vanhemmat toivomme, että Kirkkoharjun 
koulun väistötilat saadaan ripeästi käyttöön ja että väistötilat on mitoitettu siten, että ne ovat 
riittävät. 
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