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Ennakkotietoa Vantaankosken 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 Vantaankosken koulu on yksi.
Kyselyssä on kysytty sisäolosuhteisiin liittyviä oireita, sairauksia ja haittatekijöitä. Alustavien
ennakkotietojen mukaan Vantaankosken koulussa näitä näyttäisi esiintyvän enemmän kuin Vantaan
kouluissa keskimäärin. Havainnot perustuvat oppilaiden ja huoltajien vastauksiin, henkilöstökyselyn ja
päiväkotien kyselyjen aineistosta ei ole vielä ennakkotietoa.
Vantaankosken koulussa kyselyyn vastasi alustavien tietojen melkein kolme neljästä (71 %) yläkoululaisesta.
Vantaankosken koulu on jo aiemmin päätetty lakkauttaa kuluvan lukukauden lopussa toukokuussa 2019.
Koulussa on tehty lukuisia sisäilmaan liittyviä korjauksia viime vuosina. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
ja ympäristökeskus ovat seuranneet sisäolosuhteita erityisen tiiviisti, jotta haitat saadaan pidettyä
hallinnassa koulun käyttöajan loppuun.
- Ennakkotiedot ovat samansuuntaiset kuin mikä kuva kaupungilla on. Kaupunki suhtautuu tilojen
sisäilmasta johtuvaan oireiluun aina vakavasti. Vantaankosken 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
Koulun sisäilmatilannetta on selvitetty jo pitkään ja siellä on tehty useita tarkempia tutkimuksia ja
paikallisia korjauksia. Vantaankosken sisäilmaryhmä kokoontuu seuraavan kerran maaliskuun puolivälissä.
Tilakeskus on tehnyt syyslomalla rakenteiden tiivistyksiä laajasti tiloissa, joissa hajua on havaittu. Lisäksi on
säädetty ilmanvaihtoa, jotta hajut eivät kulkeutuisi käytössä oleviin tiloihin. Koko koulu on ylipaineistettu
ilmanvaihdon avulla. Paine-eroja tarkkaillaan jatkuvaseurantaisesti etäluettavien mittarien avulla.
Vaikeimmat hajuhaitat saatiin näillä toimilla hallintaan. Ympäristökeskus on tehnyt tarkastuskäyntejä
koululla, viimeksi marraskuussa juuri ennen oirekyselyn aloitusta. Ympäristökeskuksen
tarkastuskertomuksessa mainitaan, että maakellarimaista hajua ei ole ollut aistittavissa koulun edustajien
mukaan, eikä tarkastuskäynnilläkään havaittu hajua. Tarkastuksen perusteella ei tullut toimenpideehdotuksia eikä havaittu esteitä tilojen käytölle.
Joululoman aikana joissakin tiloissa lattiakaivot ovat kuivuneet päärakennuksen vieressä olevassa
vanhemmassa koulurakennuksessa, mikä on aiheuttanut uutta hajuhaittaa. Huoltoa on ohjeistettu kaivojen
säännöllisestä kastelusta. Oppilaat ja opettajat ovat olleet tarkkaavaisia ja ilmoittaneet havainnoista
aktiivisesti, jolloin haittoja päästään rajoittamaan nopeasti.
Oirekyselyn lopulliset tulokset valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen kaupunki
tiedottaa niistä tarkemmin. Tuloksia käsitellään vanhempainilloissa.
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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/sisailmaoirekys
ely_2018

