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KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2009 vp

Lapuan ja Seinäjoen poliisiasemien homeongel-
mat

Eduskunnan puhemiehelle
15.10.2009 päivätyssä sisäasiainministerin vas-
tauksessa laatimaani kirjalliseen kysymykseen
(KK 783/2009 vp) todetaan mm. seuraavaa: "Pal-
velupisteverkostosta on 28 marraskuuta 2009 an-
nettu sisäasiainministeriön päätös. Edustaja Vist-
backan kysymyksessä mainittu poliisiasemien
homeongelma ei ollut tiedossa tätä päätöstä teh-
täessä. Sisäasiainministeriön poliisiosasto selvit-
tää tilanteen ja ryhtyy toimenpiteisiin, jotta hen-
kilöstön terveys ei vaarannu." 

Hämmästelen tätä vastauksen osaa, sillä esi-
merkiksi jo vuoden 2006 huhtikuussa jättämässä-
ni kirjallisessa kysymyksessä (KK 291/2006 vp)
tuotiin selkeästi ilmi tämä homeongelma Lapuan
virastotalon poliisiasemalla. Saamieni tietojen
mukaan Lapuan poliisiaseman sisäilman ongel-
mista, kuten myös Seinäjoen poliisilaitoksen vas-
taavasta tilanteesta, on tullut tietoa ministeriöön
myös muistakin lähteistä. Näin ollen toivoisin si-
säasiainministeriltä tarkennettua vastausta sii-
hen, miten ministeriössä on huomioitu ko. polii-
silaitosten homeongelmat ja niiden aiheuttamat
työntekijöiden sairastumiset, sekä siihen, onko
ministeriössä ollut tietoa näistä em. sisäilmaon-
gelmista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjär-
jestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin välittömiin toimiin aiotaan ryh-
tyä Lapuan ja Seinäjoen poliisiasemien
sisäilmaongelmien poistamiseksi ja
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi
ja

milloin sisäasiainministeriössä saatiin
tietoa perusteluissa mainituista ongel-
mista ja miten näitä tietoja on ministe-
riössä käsitelty?
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009
Raimo Vistbacka /ps
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Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa
tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimit-
tanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kan-
sanedustaja Raimo Vistbackan /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 886/2009 vp:

Mihin välittömiin toimiin aiotaan ryh-
tyä Lapuan ja Seinäjoen poliisiasemien
sisäilmaongelman poistamiseksi ja
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi
ja

milloin sisäasiainministeriössä saatiin
tietoa perusteluissa mainituista ongel-
mista ja miten näitä tietoja on ministe-
riössä käsitelty?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallintorakenteen uudistamisen yhteydessä 28
päivänä marraskuuta 2008 tehdyn palveluverk-
kopäätöksen valmisteluvaiheessa tarkasteltiin
toimipisteitä työsuunnitelmassa määriteltyjen
kriteerien perusteella. Kriteerejä täyttämättö-
mien mutta säilytettäväksi esitettyjen toimipis-
teiden tuli omata muita erityisiä, säilyttämistä
puoltavia syitä. Koska tämän päätöksen valmis-
telussa Lapuan ja Seinäjoen toimipisteiden ho-
meongelmaa ei tuotu erityisenä seikkana esille,
syntyi edustaja Vistbackan aikaisempaan kirjalli-
seen kysymykseen (KK 783/2009 vp) annetta-
van vastauksen virkamiesvalmistelussa se väärä
mielikuva, että sisäasiainministeriössä ei oltaisi
asiasta tietoisia. Tosiasiassa sekä Lapuan että
Seinäjoen toimitilojen sisäilmaongelmat olivat
sisäasiainministeriön tiedossa.

Lapualla on tehty sisäilmaongelman toteami-
sen jälkeen useita korjauksia vuosina 2001—
2006. Alkuvuodesta 2009 henkilöstölle on il-
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maantunut uudelleen sisäilman aiheuttamaksi
epäiltyjä oireita, jolloin Etelä-Pohjanmaan polii-
silaitos on edellyttänyt kiinteistön omistajaa ryh-
tymään toimiin asian selvittämiseksi ja korjaami-
seksi. Korjauksia on tehty, ja Työterveyslaitok-
sen asiantuntija on tehnyt kiinteistössä syyskuus-
sa 2009 tutkimuksia, joiden tulokset eivät vielä
ole käytettävissä. Lapuan poliisiasemalla on pi-
detty työsuojelutarkastus 7 päivänä lokakuuta
2009, jolloin työsuojelutarkastaja on edellyttä-
nyt rakennusteknisen selvityksen tekemistä koko
rakennuksesta, ja työnantaja on velvoitettu teke-
mään kyseisen selvityksen pohjalta riskien ar-
vioinnin ja määrittelemään aikataulutetut toimet
niiden poistamiseksi. Seurantatarkastus on mää-
rätty pidettäväksi marraskuussa 2009.

Seinäjoen pääpoliisiaseman toimitilojen osal-
ta voidaan todeta, että kesällä 2009 putkirikosta
kärsineissä tiloissa on aloitettu korjaus- ja kuiva-
tustoimet sekä otettu materiaalinäytteitä, joissa
on todettu kosteusvauriomikrobeja. Työsuojelu-
tarkastus on pidetty näissä tiloissa 17 päivänä
syyskuuta 2009 ja sen mukaan toimenpiteet ovat
olleet riittävät. Nykyisten toimitilojen monien
ongelmien vuoksi Seinäjoelle on päätetty raken-
taa uusi poliisitalo.

Poliisin ylijohdon käsityksen mukaan Etelä-
Pohjanmaan poliisilaitos on työolosuhteiden sel-
vittämisen ja korjaamisen suhteen toiminut työ-
turvallisuuslain (23.8.2002/738) edellyttämällä
tavalla. Mainitun lain 8 §:n mukaan työnantajan
on työolosuhteita järjestäessään otettava huo-
mioon myös työntekijän henkilökohtaisiin edel-
lytyksiin liittyvät seikat, muun muassa tervey-
dentilan aiheuttamat rajoitukset. Sisäasiainmi-
nisteriössä on parhaillaan valmisteilla kirje, jolla
ohjataan Etelä-Pohjanmaan poliisilaitosta ja Län-
si-Suomen poliisin lääninjohtoa Lapuan poliisi-
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aseman ja Seinäjoen pääpoliisiaseman sisäilma-
ongelman selvittämisessä ja korjaamisessa.

Sisäasiainministeriössä tullaan jatkossa kiin-
nittämään enemmän huomiota sisäisen valmiste-
lun tiedonkulkuun, jotta eri toimialueet ovat pa-
remmin tietoisia meneillään olevasta valmistelu-
työstä.
Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2009

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbets-
ordning har Ni, Herr talman, till den minister som
saken gäller översänt följande skriftliga spörs-
mål SS 886/2009 rd undertecknat av riksdagsle-
damot Raimo Vistbacka /saf:

Vilka åtgärder tänker man omedelbart
vidta för att åtgärda problemet med in-
omhusluften på polisstationerna i Lap-
po och Seinäjoki och för att skydda ar-
betstagarnas hälsa och

när fick inrikesministeriet information
om de problem som nämns i motivering-
en och hur har informationen behand-
lats i ministeriet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Under beredningen av det servicenätsbeslut som
fattades i samband med reformen av förvalt-
ningsstrukturen den 28 november 2008 granska-
des verksamhetsställena utgående från de kriteri-
er som definierats i arbetsplanen. De verksam-
hetsställen som inte uppfyllde kriterierna men
som ändå föreslogs bli kvar skulle ha andra spe-
ciella orsaker som talade för fortsatt verksamhet.
Eftersom man inte specifikt tog upp mögelpro-
blemet på verksamhetsställena i Lappo och Sei-
näjoki i samband med beredningen av detta be-
slut, uppstod under tjänstemannaberedningen av
svaret på ledamot Vistbackas tidigare spörsmål
(SS 783/2009 rd) den felaktiga bilden att man
inte skulle vara medveten om problemet i inrikes-
ministeriet. I själva verket var man i inrikesmi-
nisteriet medveten om inomhusluftsproblemen i
lokalerna i både Lappo och Seinäjoki.

I Lappo har man gjort flera reparationer under
2001—2006 efter att man blev medveten om in-
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omhusluftsproblemet. I början av 2009 har perso-
nalen på nytt drabbats av symptom som troligen
orsakats av inomhusluften och p.g.a. vilka polis-
inrättningen i Södra Österbotten har förutsatt att
fastighetsägaren vidtar åtgärder för att reda ut
och åtgärda problemet. Reparationer har gjorts
och Arbetshälsoinstitutets expert har under sep-
tember 2009 gjort undersökningar i fastigheten,
men resultaten från dessa undersökningar står
ännu inte till förfogande. På polisstationen i Lap-
po har man förrättat en arbetarskyddsinspektion
den 7 oktober 2009, varvid arbetarskyddsinspek-
tören förutsatt en byggnadsteknisk utredning av
hela byggnaden, och arbetsgivaren har förplik-
tats att med ifrågavarande utredning som grund
utföra en riskbedömning och ange en tidtabell för
åtgärdning av riskerna. En uppföljningsinspek-
tion ska förrättas i november 2009. 

Angående Seinäjokis huvudpolisstations loka-
ler kan konstateras att i de utrymmen som drab-
bats av att rören gått sönder under sommaren
2009 har man påbörjat reparations- och tork-
ningsåtgärder samt tagit materialprov, i vilka
man iakttagit fuktskademikrober. Arbetar-
skyddsinspektion i dessa lokaler har förrättats
den 17 september 2009 och enligt den har åtgär-
derna varit tillräckliga. Eftersom det funnits
många problem med de nuvarande lokalerna har
man nu beslutit om att bygga ett nytt polishus i
Seinäjoki. 

Enligt uppfattningen hos polisens högsta led-
ning har polisinrättningen i Södra Österbotten
vid utredningen och åtgärdningen av arbetsför-
hållandena agerat i enlighet med arbetarskydds-
lagen (23.8.2002/738). I den nämnda lagens 8 §
sägs att arbetsgivaren är skyldig att även beakta
omständigheter som hänför sig till arbetstagar-
nas privata förutsättningar, bl.a. av hälsotillstån-
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det orsakade begränsningar, när arbetsförhållan-
dena ordnas. I inrikesministeriet förbereds som
bäst ett brev som ska handleda polisinrättningen i
Södra Österbotten och länspolisledningen i Väs-
tra Finland angående utredning och åtgärdning
av inomhusluftsproblemet på Lappo polisstation
och Seinäjoki huvudpolisstation.
Inrikesministeriet kommer i fortsättningen att
fästa mera uppmärksamhet vid informations-
gången i den interna beredningen så att de olika
ansvarsområdena är mer medvetna om pågående
beredningsarbete.
Helsingfors den 24 november 2009

Inrikesminister Anne Holmlund
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