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Ennakkotietoa Jokiniemen koulun sisäilmaoirekyselystä
Vantaan kaupunki tekee jatkuvaa koululaisten oireseurantaa. Lisäksi kaupunki tilasi Turun
yliopistolta koulujen ja päiväkotien sisäilmaoirekyselyn, joka alkoi 13.11.2018. Kyselyaineistossa
erottui kuusi koulua, joista Jokiniemen koulu on yksi.
Kyselyssä on kysytty sisäolosuhteisiin liittyviä oireita, sairauksia ja haittatekijöitä. Alustavien
ennakkotietojen mukaan Jokiniemen koulussa näitä näyttäisi esiintyvän enemmän kuin Vantaan
kouluissa keskimäärin. Havainnot perustuvat oppilaiden ja huoltajien vastauksiin,
henkilöstökyselyn ja päiväkotien kyselyjen aineistosta ei ole vielä ennakkotietoa.
Jokiniemen koulussa kyselyyn vastasi alustavien tietojen mukaan kaksi viidestä (41 %)
alakoululaisten huoltajista ja samoin kaksi viidestä (41 %) yläkoululaisesta, jotka vastasivat
kyselyyn itse.
- Ennakkotiedot ovat samansuuntaiset kuin mikä kuva kaupungilla on. Kaupunki suhtautuu tilojen
sisäilmasta johtuvaan oireiluun aina vakavasti. Jokiniemen koulussa on moniammatillinen
sisäilmatyöryhmä, jonka tehtävänä on sisäilma-asioiden käsittely tilanteissa, kun haitat jatkuvat
korjauksista huolimatta. Esiin tulleihin huomioihin puututaan pikaisesti, sanoo talous- ja
hallintojohtaja Eila Tanninen.
Toimenpiteet
Aikaisemmin ilmoitetun oireilun ja koettujen olosuhdehaittojen vuoksi Jokiniemen koulun
rakennuksia on tutkittu tarkemmin useiden asiantuntijoiden toimesta ja korjauksia on tehty
järjestelmällisesti tarkempien tutkimustulosten perusteella. Toimenpiteet ovat kohdistuneet
erityisesti uusimpaan koulurakennukseen eli ns. valkoiseen taloon.
Viimeisimmät laajat korjaukset on tehty viime vuoden puolella, joten ne ovat valmistuneet kyselyn
toteutuksen jälkeen. Suuri osa Jokiniemen koulun oppilaista on opiskellut viime vuonna ja
erityisesti syyslomasta lähtien alueen muissa kouluissa korjausten takia.
Luokkahuoneiden väliseinärakenteet on korjattu ja lattiapäällysteet vaihdettu. Ilmanvaihdon ja
automatiikan säädöt jatkuvat edelleen. Ulkoseinien ja kattoikkunoiden korjaus tehdään
myöhemmin, koulun toimintakauden ulkopuolella.
Koska marraskuussa tehty oirekysely ei anna oikeaa kuvaa korjatun koulun tämän päivän
tilanteesta, korjauksien vaikutuksia tullaan seuramaan tilakohtaisilla mittaus- ja
palautejärjestelmillä. Näin saadaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoja olosuhteista ja
käyttäjäkokemuksista. Mittausten alkamisesta tiedotetaan erikseen.
Oirekyselyn lopulliset tulokset valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen
kaupunki tiedottaa niistä tarkemmin. Tuloksia käsitellään vanhempainilloissa. Koulun
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sisäilmaryhmä kokoontuu huhtikuun alussa, jolloin voidaan myös jo arvioida tammikuussa 2019
valmistuneiden mittavien korjausten vaikutuksia.
Huoltajia pyydetään edelleen ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle sellaisista lapsen oireista,
joiden epäillään liittyvän koulun sisäilmaan. Oireilevat oppilaat ohjataan tarvittaessa
jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Oireista kärsivän henkilöstön on tärkeää ottaa yhteyttä nimettyyn
työterveyshoitajaan tai -lääkäriin, mikäli oireilu ei vielä ole ollut työterveyshuollon tiedossa.
Lisätietoa sisäilmaoirekyselystä
Oirekyselyssä on ollut mukana henkilöstö, oppilaat, opiskelijat tai asiakkaat Vantaan kaupungin
päiväkodeista, alakouluista, yläkouluista ja Variasta sekä Vantin henkilöstö. Kyselyn kohderyhmiin
kuuluu yhteensä noin 40 000 henkeä sekä 200 koulua ja päiväkotia. Henkilöstö- ja
päiväkotikyselyjen aineistoista ei ole vielä ennakkotietoja.
Tällainen koulukohtainen tiedote lähetetään 11.2.2019 vain niille kuudelle koululle, joita koskevat
havainnot ovat erottuneet kyselyn alustavissa ennakkotiedoissa. Lisäksi kaupunki julkaisee asiaa
koskevan uutisen 11.2. klo 13 vantaa.fi-sivuilla:
https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0?all101/0.
Lisätietoa sisäilmaoirekyselystä löytyy verkosta sivulta vantaa.fi/oirekysely:
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisail
maoirekysely_2018

