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Valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden valtuustoaloite tuoksuttomasta Joensuusta
3600/11.02.02/2018
KV 26.11.2018 § 161
Valtuutettu Satu-Sisko Eloranta jätti 26.11.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen tuoksuttomasta Joensuusta.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myösMatti Pesonen, Antti
Kainulainen, Anne Mikkola, Mika Piironen, Heino Räty, Jukka Hirvonen,
Sanna Heinonen, Eero Hirvonen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Joakim Kärkäs,
Hannu Holopainen, Ari Tielinen, Mari Ojalammi, Oskari Korhonen, Sari
Koskinen, Marko Haakana, Martti Juntunen, Alia Dannenberg, Krista
Mikkonen, Maria Roivas, Antti Saarelainen, Anni Järvinen, Petteri
Tahvanainen, Teemu Huikuri, Hanna Susitaival, Helena Hulmi ja Heli Hjälm.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös:
KH 13.05.2019 § 201
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 lähettää
valtuustoaloitteen henkilöstöpalvelujen valmisteltavaksi, jonka tulee pyytää
siivoustarvikkeiden osalta lausunto Polkka Oy:ltä.
Satu-Sisko Eloranta ja 27 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet
26.11.2018 valtuustoaloitteen jossa esitetään, että Joensuun kaupunki
julistautuu tuoksuttomaksi kaupungiksi ja ryhtyy selvittämään
omistamissaan ja vuokraamissaan kiinteistöissä käytettyjen pesu- ja
siivousaineiden vaihtamista vähemmän allergisoiviksi pesu- ja siivousaineiksi.
Aloitteen mukaan tuoksuvat tuotteet voivat aiheuttaa monelle pahoinvointia,
päänsärkyä sekä muita oireita. Allergia- ja astmaliiton mukaan suomalaisista
jopa 10 - 40 %:n arvioidaan kärsivän tuoksuyliherkkyydestä. Lähtökohtana
tulisi olla, että henkilöstö ja muut tilojen käyttäjät voivat osallistua
toimintoihin reagoimatta sisäilmaan ja muihinkaan tuoksuihin. Tämä koskee
siis kaikkia kaupungin omistamia ja vuokraamia tiloja.
Tuoksuttomuudella ja vähemmän allergisoivien pesu- ja siivousaineiden vaihdolla edistämme terveyttä ja hyvinvointia. Käytännön toimenpiteinä tämä
tarkoittaa asian ottamista esille ja laittamalla esimerkiksi julisteita ja
tiedotteita työpaikoille, laittamalla kaupungin järjestämien tilaisuuksien
kutsuihin maininnan asiasta tuoksujen välttämiseksi (hiuslakat, aerosolit,
haju- ja partavedet, ihovoiteet). Toisaalta kaupunki voi kiinnittää huomiota
kiinteistöissä käyttämiinsä erilaisiin pesu- ja siivousainevalintoihin, joilla
tilannetta voidaan helpottaa käyttämällä vähemmän allergisoivia aineita.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Erilaisten tuoksujen aiheuttamaa oireilua ja pahoinvointia on tunnistettu
myös Joensuun kaupungissa. Asiaan on reagoitu jo vuonna 2016, jolloin
Joensuun kaupungin sisäilmatyöryhmä on tehnyt työpaikoille 20.1.2016
päivätyn ohjeen hajusteeton työpaikka – viihtyisämpi työympäristö. Ohjeessa
kannustetaan kaupungin henkilöstöä pohtimaan, kuinka kemikaaleja voisi
työpaikalla käyttää mahdollisimman maltillisesti.
Ohjeessa on mainittu mm. viisi vinkkiä siitä, kuinka jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa oman työympäristönsä hyvinvointiin:
- Vältä henkilökohtaisten hajusteiden, kuten hajuvesien ja partavesien käyttöä
- Suosi hajusteettomien pyykinpesu- ja huuhteluaineiden käyttöä
- Valitse siivousaineita, jotka eivät sisällä voimakkaita hajusteita ja haitallisia
kemikaaleja
- Siirry tuoksuttomien käsisaippuoiden ja pesuaineiden käyttöön
- Vältä tuoksuvien tuotteiden, kuten ilmanraikastimien, tuoksukynttilöiden tai
suitsukkeiden käyttöä työpaikalla
Polkka Oy järjestää Joensuun kaupungin kiinteistöjen siivouksen. Polkasta
saadun selvityksen mukaan heidän siivouksessa käyttämänsä puhdistus- ja
pesuaineet ovat hajusteettomia. Myös heidän käyttämillään siivousliikkeillä
on käytössään hajusteettomat tuotteet. Ainoastaan epidemiatilanteissa ja
määräajoin wc-tilojen desinfioinnissa käytettävät aineet sisältävät klooria,
jossa on mukana kloorille ominainen tuoksu.
Lisäksi myös mm. useissa kaupungin päiväkodeissa ja työpaikoilla on jo nykyiselläänkin seinillä suosituksia tuoksuttomuudesta. Mikäli kuitenkin liialliset
tuoksut koetaan työpaikoilla ongelmaksi, pyritään asiaan löytämään
ratkaisuja ohjaamalla ja neuvomalla. Ohjaava ja neuvova toimintatapa on
koettu toimivaksi ja tällä hetkellä myös riittäväksi.
Joensuun kaupungin eri toimialat ja yksiköt järjestävät vuosittain erilaisia
julkisia tai suljettuja tilaisuuksia sekä omissa hallinnoimissaan tiloissa, että
ulkopuolisilta toimijoilta vuokratuissa tiloissa. Lisäksi kaupunki vuokraa eri
kokoustiloja, auditorioita, liikuntatiloja ja muita mahdollisia tiloja eri
toimijoiden käyttöön sekä luovuttaa kaupungin yleisiä alueita esimerkiksi
tapahtumajärjestäjien käyttöön. Kaupunki voi tarvittaessa laatia suosituksen
ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille tuoksuttomuudesta ja allergisoivien
pesuaineiden käyttämisestä kaupungin tiloissa järjestettäville tapahtumille
sekä tilavuokraajille. Vastuun suosituksen toimeenpanosta kantaa
tapahtuman vastuullinen järjestäjä.
Joensuun kaupungin sisäilmatyöryhmän roolia ollaan muuttamassa ohjaavammaksi. Näin ollen sille jää tulevaisuudessa enemmän aikaa myös
ohjaukseen ja neuvontaan sisäympäristöasioissa. Sisäilmatyöryhmä tulee
jatkossa paneutumaan enemmän myös tuoksujen aiheuttamiin haittoihin ja
tarvittaessa ohjeistamaan työpaikkoja ja henkilöstöä lisää aiheesta siten,
että henkilöstö ja muut tilojen käyttäjät voivat osallistua toimintoihin
reagoimatta sisäilmaan ja muihinkaan haittaaviin tuoksuihin.
Yllä selvitetyn perusteella voidaan todeta, että Joensuun kaupungissa on jo
tällä hetkellä käytössä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään tuoksujen
aiheuttamaa oireilua. Voidaan katsoa, että julistautuminen tuoksuttomaksi

Joensuuksi ei tuo asialle lisäarvoa, toisin kuin panostaminen ohjeistamiseen ja
uusien toimintatapojen käyttöönottoon.
Oheismateriaalina Joensuun kaupungin ohje hajusteeton työpaikka – viihtyisämpi ympäristö
Valmistelija: Työhyvinvointipäällikkö ja hallintopalvelut
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä
muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.05.2019 § 71
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä
muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

