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Muistio
1. Sisäilmasivusto
- Vanhempainyhdistys esitteli ehdotuksen siitä, miten koulujen kuntoa ja tilannetta voisi esittää
kaupungin sisäilmasivustolla taulukkomuodossa. Taulukossa jokaiselle koululle ehdotettiin
ruutuja eri asioille esim. yleistilanne, sisäilmaryhmä, kuntokartoitus, korjaussuunnitelma.
Taulukossa jokainen ruutu ilmaistaisiin liikennevalotyylisesti vihreällä, keltaisella ja punaisella.
Värit kertoisivat asian tilasta.
- Taulukon yksityiskohtainen ylläpidettävyys saattaa olla haaste, löytyisikö automaatiota?
- Toimitilajohto piti ideaa prosessin ja sen etenemisen viestivämmästä ja ymmärrettävämmästä
kuvaamisesta hyvänä ja ehdotus otetaan huomioon, kun kehitetään tapaa, jolla rakennusten
tietoja esitetään kaupungin internetsivuilla.
- Todettiin, että sisäilmasivustolle on kerätty kohteet, joissa on olemassa kohdekohtainen
sisäilmaryhmä. Kuitenkin myös kohteista, jotka eivät ole sivustolla on tullut
sisäilmaepäilyilmoituksia. Pohdittiin, onko kynnys perustaa sisäilmaryhmä liian korkea ja saako
tarkempia tietoja kohteesta vasta silloin kun sisäilmaryhmä on perustettu ja milloin rakennus
on perusteltua luokitella sisäilmakohteeksi. Nyt rakennuksen katsotaan olevan sisäilmakohde,
kun on todettu olevan aiheellista perustaa kohteen sisäilmaryhmä.
- Keskusteltiin siitä, mitä kaikkea aineistoa on tarkoituksenmukaista julkaista internetissä (esim.
jo purettuja kohteita koskevaa aineistoa).
- Sisäilmasivuston koostaminen kesällä 2017 oli yksi askel tuoda tietoja aktiivisemmin esille. On
ehdotettu, että myös muiden kohteiden tietoja olisi hyvä tuoda esille. Tietojen jäsentelyä
verkkosivuille pohditaan tarkemmin yhdessä kaupungin viestinnän kanssa ja
Vanhempainyhdistyksen ehdotukset otetaan huomioon.
2. Sisäilmaepäilyilmoitukset
- Toimitilajohdosta kerrottiin, että monialainen työryhmä on käynyt läpi
sisäilmaepäilyilmoitusprosessin alkupäätä. Prosessi tulee kyetä kuvaamaan selkeästi alusta
loppuun. Prosessi on kuitenkin suhteellisen monimutkainen ja jokainen tapaus on erilainen.
Sisäilmaepäilyilmoituksia voidaan tehdä sekä terveydenhuollon eri toimijoiden että mm.
esimiesten toimesta.
- Yksi sisäilmakysymyksiin liittyvä ongelma terveydensuojelun mukaan on, että oireita kokevilta
pyydettyjä oirepäiväkirjoja ei aina pidetä tai palauteta. Tämä vaikeuttaa asioiden selvittämistä.
Todettiin, että mikäli sisäilmakysymyksissä halutaan edistyä ja saada ne paremmin hallintaan,
on tehtävä yhteistyötä jossa kaikilla on oma osansa.
- Huomioitiin, että kun on ”tilanne on päällä” rakennuksessa ollaan enemmän hereillä ja
herätään tunnistamaan asioita. On toisaalta myös tapauksia, joissa koettuja oireita
vähätellään.
- Keskusteltiin siitä, mikä käynnistää korjaustoimenpiteet: ilmoitukset, tieto terveyden
toimijoilta tai jokin muu syy? Onko tapauksia, joissa kohteesta ei tule ilmoituksia, mutta
tiedetään, että rakennuksessa on korjattavaa?
- Todettiin, että työryhmä käy läpi sisäilmaepäilyilmoitusprosessia ja sitä kehitetään.
3. Asiakirjojen julkaiseminen sisäilmasivustolla

-

-

Toimitilajohdon edustajat kertoivat, että Porvoon kaupungin näkemyksen mukaan julkistenkin
asiakirjojen julkaisemiseen esimerkiksi internetissä tai muussa mediassa liittyy oikeudellisia
ongelmia. Asiakirja voi siis olla julkinen, mutta sen julkaiseminen voi rikkoa lakia. Näin ollen
tulee esimerkiksi kohdekohtaisten sisäilmaryhmien muistioista, mikäli ne halutaan julkaista,
poistaa muun muassa sellaiset terveyteen tai henkilöihin liittyvät tiedot, joiden julkaiseminen
voisi olla julkisuus- tai muun lainsäädännön vastaista. Lisäksi kaupungin näkemyksen mukaan
mm. kokouksen osanottajien luettelo muodostaa sellaisen lain tarkoittaman henkilörekisterin,
jota ei saa julkaista internetissä. Kaupunki haluaa kuitenkin tiedottaa sisäilma-asioista
aktiivisesti ja tekee siksi kokouksista erilliset tiedotteet. Muistiot ovat sinänsä pääsääntöisesti
julkisia, ja ne saa pyydettäessä.
AVI:n ja ympäristöterveydenhuollon tarkastusasiakirjojen julkaisemiseen toimitilajohto palaa
seuraavassa kokouksessa. Asiakirjat saa pyydettäessä ym. tahoilta.

4. Keskuskoulu
- Anna Granfelt kertoi, että on toimittanut Keskuskouluun liittyviä asiakirjoja AVI:lle
Keskuskoulun tarkastusta varten.
- Toimitilajohto toimittaa AVI:lle sen tarvitsemat asiakirjat normaaliin tapaan AVI:n pyynnön
mukaisesti.
5. Muut asiat
- Kiinteistöraportit, käsittelytilanne. Resursseja on ohjattu tilapäisesti muualle ja raporttien
läpikäynti on toistaiseksi pysähdyksissä.
- Sisäilmakyselyn osalta odotetaan, että THL avaa kyselyn ja toimittaa ohje-aineiston.
- Ilmanvaihto 24/7 projektin eteneminen. Tilanne on pisimmällä Albert Edelfeltin koulun osalta.
Muissakin kohteissa on edetty, mutta työ on osoittautunut ennakoitua haastavammaksi sekä
teknisesti että käytettävissä olevien resurssien osalta.

