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PORVOON MALLI

• Porvooseen on muodostettu uusi yhteistyöelin käsittelemään 
sisäilmaongelmia

• Ryhmä on toiminut vuoden 2017 alusta

• Ryhmässä on osapuolina kaupungin toimitilajohto ja Porvoon 
Vanhempainyhdistykset Ry:n edustajina aktiivisia vanhempia



MITEN LIIKKEELLE

• Syksy 2016, kaupunki julkistaa sivistysverkkoselvityksen. Selvitys sai 
osakseen runsaasti kritiikkiä ja osoittautui epäonnistuneeksi.

• Aktiiviset kaupunkilaiset päättivät ryhtyä toimeen asian korjaamiseksi

• Toimintamalliksi päätettiin kokonaan uuden selvityksen laatiminen 
korvaamaan alkuperäinen

• Muodostettiin ryhmä johon koottiin jokaista osa-aluetta hoitamaan 
ammattilainen

• Ryhmän julkaisema ensimmäinen versio tästä vaihtoehtoselvityksestä 
pysäytti kaupungin prosessin ja saatiin lisäaikaa



• Lopullinen versio julkaistiin medialle tiedotustilaisuudessa 19.1.2017

• ”Varjoraportti” herätti runsaasti mielenkiintoa sai hyvin 
mediajulkisuutta

• Kaupunginhallitus hylkäsi virkamiesten laatiman version ja edellytti 
lisäselvityksiä, alkuperäinen päätösaikataulu hylättiin

• Seuranneen laajan keskustelun yhteydessä nostettiin ensimmäistä 
kertaa laajamittaisesti esiin sisäilmaongelmat jotka liittyivät 
olennaisesti Sivistysverkkoselvityksen perusteluihin



CASE HINTHAARA

• Saman aikaisesti Hinthaaran koululla ilmenneiden vakavien 
sisäilmaongelmien vuoksi järjestettiin koululla keskustelutilaisuus

• Tilaisuuteen osallistuneiden toimitilajohdon edustajien vastaukset 
eivät tyydyttäneet

• Perustettiin keskusteluryhmä ”Porvoon sisäilma- ja sivistysverkko” –
keskusteluryhmä Facebookiin

• Erittäin vilkasta keskustelua ja ongelmien koontia



YHTEISTYÖN ALOITTAMINEN TOIMITILAJOHDON KANSSA

• Alettiin vaatia vastauksia toimitilajohdolta

• Materiaalin saamisessa alkuun suuria vaikeuksia

• Lopulta aktiivien ryhmä sai noin 600 raportin aineiston

• Ongelmien laajuuden selvittyä varjoraporttityöryhmä organisoi 
Sisäilmaillan Porvoossa

• Paikalla toimitilajohtoa ja kuntapäättäjiä

• Kaupunginarkkitehti Markku Partanen esittää tapaamista 



Porvoon sisäilmaryhmä aloittaa

• Ehdotetun tapaamisen tuloksena perustettiin yhteistyöryhmä, 
osapuolina Porvoon Vanhempainyhdistykset Ry (varjoraporttiryhmä) 
ja toimitilajohto

• Vanhempien edustajina yhä ammattilaisia

• Tavoitteena yksinkertaisesti puhdas sisäilma



TOIMINTA NYT

• Kuukausittaiset tapaamiset

oSeurataan sovittujen asioiden edistymistä

oMietitään toimintatapoja

• Julkiset muistiot tapaamisista



MITÄ ON SAATU AIKAAN

• TIEDOTTAMINEN

• www.porvoo.fi/sisäilma

-Uusi sivusto johon kootaan kattavasti tietoa ja materiaalia 
sisäilmakohteista

-Keskeneräinen mutta lupaava

-Tiedotetaan yhä myös facebookin ja Vanhempainyhdistysten sivujen 
kautta ryhmän toimesta

http://www.porvoo.fi/sisäilma


Mitä on saatu aikaan

• ILMANVAIHTO

• Tavoitteena käynnissä 24/7, osin jo toteutunut, lopuissa kiinteistöissä 
toimenpiteet käynnissä

• Yksityisen toimittajan kanssa projekti käynnissä



Mitä on saatu aikaan

• Terveyskyselyt kouluihin ja päiväkoteihin tulossa

• THL tekee oppilaille, TTL henkilökunnalle

• Helsinki tehnyt, Porvoo ilmeisesti hyvänä kakkosena

• Ainutlaatuisen laaja otanta

• Pohditaan miten parhaiten hyödynnetään jatkossa eli ei vain kysellä



Mitä on saatu aikaan

• Olemassa olevat kuntoraportit indeksoidaan kaikki

• Tehdään toimenpidelistat ja TOIMITAAN

• Tietoa valtavasti, osin hyödyntämättä

• Saadaan lisää tietoa päätöksenteon pohjaksi



Mitä on saatu aikaan

• Lisäresursseja toimitilajohdolle sisäilmaongelmien hoitoon

• 3 uutta henkilöä

• YLEINEN AVOIMUUS,IHMISTEN OSALLISTAMINEN, KUNTALAISTEN 
EDUNVALVONTA



Toimintamallit ja haasteet eli mitä on opittu

• VUOSI NOLLA

-”syyllisten” tai virheen tekijöiden hakeminen ei tuota mitään lisäarvoa

-etsitään virheeellisiä tai toimimattomia toimintamalleja ja 
nimenomaan ratkaisuja niihin yhdessä

-annetaan oma panoksemme pelkän arvostelun sijaan



Toimintamallit ja haasteet eli mitä on opittu

POLIITTISET HAASTEET

• Kotiläksyt syytä tehdä, sisäilmaongelmiin puuttumiseksi on hankittava 
kokonaisnäkemys myös kunnan poliittisista prosesseista ja tahdosta

1. Kuka päättää mistäkin

-kohdista vaikuttaminen oikein

2. Virkamies on aina poliittisessa ohjauksessa ja niin kuuluu ollakin

3. Virkamiehen kuitenkin aina vaadittavissa FAKTAT kuntoon

4. Kuntalaisella sitävastoin vapaat kädet päättäjien suuntaan, tue 
viranhaltijaa tarvittaessa poliitikkojen suuntaan vaatimuksin ja 
ehdotuksin



TIEDOTTAMINEN KESKIÖSSÄ

Tiedottaminen ja avoimuus on kaiken keskiössä.

Jos kunta ei tiedota täysin avoimesti kuntalaiset tiedottavat itse eikä 
jälki ole kaunista, vrt some-asiallinen tiedotus.

TIEDOTTAMISTA ON VAIN KAKSI MALLIA: TÄYSIN AVOIN TAI ASIOITA 
PIILOTTAVA


