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SISÄILMAOIREKYSELYN TULOKSET AUTIONIITYN
PÄIVÄKODISSA
Vantaan kaupunki on kartoittanut kaikkien kaupungin koulujen ja päiväkotien käyttäjien
sisäolosuhteisiin liittyviä kokemuksia kyselytutkimuksessa, joka on laajin Suomessa tehty alan
selvitys. Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston Satakunta-hanke. Kaupungin yleistuloksista
uutisoitiin keskiviikkona 3.4.2019.
Autioniityn päiväkodin sisäilmatilanne on henkilöstön vastausten perusteella tutkimuksessa
arvioitu sellaiseksi, että se vaatii välitöntä puuttumista. Kysely on tehty marraskuussa.
Päiväkodista on saatu henkilöstökyselyn ja huoltajakyselyn tulokset. Henkilöstökyselyn tulosten
mukaan tiloissa haittaa aiheuttivat erityisesti tunkkaisuus ja puutteellinen ilmanvaihto, pölyisyys ja
viemärin haju. Huoltajakyselyn mukaan useimmin lasten kokemia olosuhteita ovat kylmät lattiat ja
melu. Huoltajakyselyn arvio sisäilmariskistä on lievä.
Tutkimusraportit on luettavissa Vantaan intrassa sekä verkossa sivulla vantaa.fi/oirekysely.
Tilakeskus on tutkinut päiväkotia sisäilmailmoituksen perusteella vuonna 2018. Rakenteiden
tiivistysten ja rakenteiden kuntoa on selvitetty, rakennuksessa on tehty kosteusmittauksia ja
ilmanvaihtojärjestelmästä löydetyt puutteet on korjattu. Tilanne on ilmanvaihdon osalta korjattu.
Henkilöstöltä on pyydetty nyt yksilöidymmät tiedot, missä tiloissa tiettyjä olosuhdehaittoja
esiintyy. Tämä auttaa suuntaamaan uusia sisäolosuhdeselvityksiä oikein. Selvitysten jatkosta
tiedotetaan mahdollisimman pian sekä henkilöstölle että huoltajille.
On erittäin tärkeää, että sekä huoltajat että henkilöstö ilmoittavat mahdollisesta sisäilmasta
johtuvasta oireilusta terveydenhuollossa, jotta saadaan ajantasaista tietoa oireilun määrästä ja
voidaan suunnitella tilannetta helpottavia toimenpiteitä. Ilmoitus tehdään terveydenhuoltoon ja
henkilöstön osalta työterveyshuoltoon. Oire-epäilystä on syytä ilmoittaa myös
päiväkodinjohtajalle.
Lisätietoa sisäilmaoirekyselystä
Oirekyselyssä on ollut mukana henkilöstö, oppilaat, opiskelijat tai asiakkaat Vantaan kaupungin
päiväkodeista, alakouluista, yläkouluista ja Variasta sekä Vantin henkilöstö. Kyselyn kohderyhmiin
kuului yhteensä noin 40 000 henkeä sekä 200 koulua ja päiväkotia. Vastaajia oli 17 000. Lämmin
kiitos kaikille vastaajille.
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Tällainen kohdekohtainen tiedote lähetetään vain niille kouluille ja päiväkodeille, joihin
tutkimustuloksissa suositellaan pikaisia toimia. Lisäksi kaupunki julkaisee asiaa koskevan uutisen
vantaa.fi-sivuilla.
Lisätietoa sisäilmaoirekyselystä löytyy verkosta sivulta vantaa.fi/oirekysely:
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisail
maoirekysely_2018
Vantaan toimintamalli sisäympäristöhaittojen selvittämiseen esitellään myös verkkosivuilla. Linkki
toimintamalliin:
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructur
e/133836_Vantaan_menettelytapaohje_sisailma_asioissa_2017.pdf
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