Paremman sisäilman puolesta
Sisäilmatyöryhmä, josta on jo 15 vuoden kokemus, jatkaa Uudessa
Jyväskylässä tehtäväänsä puhtaan sisäilman puolesta.
Irene Pakkanen
Sisäilmatyöryhmän valttina on nopeus. Koska
Tilapalvelulla on ryhmän puheenjohtajuus,
sen ehdottamiin korjauksiin voidaan ryhtyä
tarvittaessa heti.
– Ryhmä voi päättää korjauksista 100.000
euroon saakka ja ohjata isompia hankkeita
investointiohjelmaan, kiinteistöpäällikkö Olli
Salmela kertoo.
Ryhmään kuuluvat terveystarkastajat,
työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työturvallisuusvaltuutetut, kiinteistöpäällikkö, kunnossapidosta ja asiakkuuksista vastaavat ja
tekniset isännöitsijät.
– Kiinteistöstä vastaava voi ottaa sisäilmaongelmissa yhteyttä omaan kiinteistömanageriinsa tai kehen tahansa ryhmän
jäseneen. Työpaikoilla sisäilmaepäilyissä kannattaa kääntyä oman esimiehen puoleen,
Salmela sanoo.
Sisäilmatyöryhmä kokoontuu kuukauden
välein tai tarvittaessa. Vuoden mittaan ryhmässä käsitellään 20–30 kohdetta.

Ongelmakohteisiin jalkaannutaan pienemmällä porukalla, jossa ovat mukana terveystarkastaja, työsuojeluvaltuutettu ja Tilapalvelun edustajat.
– Kohteessa päätetään jatkotutkimuksista ja siitä, tarvitseeko tilaa suojata tai
käyttöä rajoittaa. Mahdollisesta oireilusta
keskustellaan yleisellä tasolla, ei ihmisten
nimillä, Salmela sanoo.

Ennaltaehkäisevää terveystyötä
Terveystarkastaja Jari Pihlajaniemi on ollut
alusta saakka sisäilmatyöryhmässä. Ryhmän
piti Pihlajaniemen mukaan tehdä itsensä
tarpeettomaksi, mutta siitä tulikin pysyvä
työkalu, jonka merkitys vain korostuu kuntaliitoksessa.
– Sisäilmatyöryhmä on toimiva työkalu.
Kun paikalla on yhtä aikaa terveyden ja
rakentamisen asiantuntijoita, tilan käyttäjät
ja tietty määrä rahaa käytettävissä, ongelmiin

Sisäilmaportaat käyttäjälle
Tilanteen toteaminen

Aistinvaraiset havainnot
Esim. haju, kosteusvaurio,
maalin kupliminen

Esimies tietoiseksi
havaituista epäkohdista

Esimies vie havaitusta epäkohdasta
tiedon kiinteistönomistajalle ottamalla yhteyttä manageriin tai kiinteistönhuoltoon

Työntekijän oireet

Ota yhteys työterveyshuoltoon
Jos käytetään yksityistä terveydenhuoltopalvelua,
sisäilmaongelman ratkaisun kannalta on tärkeää saada
asia keskitetysti oman työterveyshenkilöstön tietoon.

Jos oireilu työpaikan sisäilmasta
johtuvaa, ota yhteys esimieheen ja/tai
tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun
sekä työturvallisuuspäällikköön

Esimies seuraa tehtäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä huolehtii tiedottamisesta
yhdessä kiinteistönomistajan sekä Jyväskylän sisäilmatyöryhmän kanssa

voidaan reagoida nopeasti.
Aina ei sisäilmaongelmissa ole kyse homeesta tai kehnosta ilmanvaihdosta. Sisäilmatyöryhmän tehtäviin kuuluu opastaa käyttäjiä, sillä tiloja voidaan myös käyttää väärin.
Hyväkään ilmanvaihto ei riitä, jos tila on
tupattu täyteen ihmisiä. Siivous jää tehottomaksi, jos kaikki paikat pursuavat roinaa.
Moniammatillisuudella, toiminnan avoimuudella ja tiedottamisella on viranomaisena
kiinteistöjen sisäilmaa valvovan terveystarkastajan näkökulmasta tärkeä merkitys työntekijöiden henkisenä tukena. Vakiintuneella
työmallilla on painoarvoa myös rahavirroista
päättävien keskuudessa.
– Kiinteistöjen hyvä sisäilma on ennaltaehkäisevää terveystyötä. Jos joku ihminen
joutuu vaihtamaan työpaikkaa tai lopettamaan työt, se on paitsi ihmiselle itselleen,
myös työyhteisölle iso menetys, Pihlajaniemi
sanoo.

Sisäilmatyöryhmä
Jyväskylän Tilapalvelu
kiinteistöpäällikkö Olli Salmela (pj.)
projektipäällikkö Anneli Arve
kiinteistömanageri Jaana LehtorantaMakkonen (sihteeri)
tekniset isännöitsijät Markku Varakas ja Pertti
Eskola
Jyväskylän seudun työterveys
ylilääkäri Maire Laaksonen
työterveyshoitajat Carita Arrimo, Paula Salo
ja Johanna Gummerus
Ympäristöterveysosasto
terveystarkastajat Jari Pihlajaniemi, Seija
Pulkkinen ja Pirjo Loka-Huotari (varajäsen)
Työturvallisuus
työturvallisuusvaltuutetut Tuula Jokela, Timo
Kiiveri, Jari Poikolainen, Juha Murtorinne,
Anneli Patrikainen ja Veijo Koskinen (varajäsen)
työturvallisuuspäällikkö Simo Oksanen (tarvittaessa)
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