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KORSON KOULUN SISÄILMAONGELMAT
NÄKYVÄT OIREKYSELYN TULOKSISSA
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.
Korson koulun sisäilmatilanne on tutkimuksessa arvioitu sellaiseksi, että se vaatii välitöntä puuttumista.
Koulun sisäilmaryhmä on käsitellyt oirekyselyn tuloksia 12.4.2019.
Koulusta on saatu sekä henkilöstön että oppilas- ja huoltajakyselyn tulokset. Oppilaskyselyn
vastausprosentti oli 42 % (6-luokkalaiset), 51% (yläkoululaiset) ja henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 78
%. Olosuhdehaittoja koettiin pölyn, vedon, kylmyyden ja lämpötilan vaihtelun, tunkkaisuuden, kuivalta
tuntuvan sisäilman, viemärinhajun ja puutteelliseksi koettu ilmanvaihdon osalta. Kysely tehtiin
marraskuussa.
Tutkimusraportit ovat luettavissa Vantaan intrassa sekä verkossa klo 14.30 alkaen sivulla
vantaa.fi/oirekysely.
Tutkimustulokset ovat odotusten mukaisia. Talven aikana on tiloissa tehty monia sisäolosuhteita parantavia
huoltotoimia: muun muassa patteritermostaatit on tarkistettu, ilmanvaihtoa säädetty, patteriverkoston
lämpötilaa on nostettu ja yksittäisiä viemäriongelmia korjattu. Yläpölyjen siivousta on tehostettu. Koululle
on hankittu myös uusia huonekohtaisia ilmanpuhdistimia. Tilannetta seurataan tiiviisti ja tulevista
toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja huoltajille.
Turvallisen sisäilman varmistamiseksi koulun käyttöajan loppuun asti uimahallirakennuksen olosuhteiden
hallinnasta kokonaispalveluna on sovittu Delete Oy:n kanssa. Henkilöstöltä saadun ajankohtaisen
(maaliskuu) tiedon mukaan Deleten projektista on ollut hyötyä koulun sisäilman
kannalta. Uimahallirakennuksen vitsauksena on ollut viemärinhaju jo useiden vuosien ajan. Tänä vuonna
tuota viemärihajua ei ole ollut havaittavissa. Tilakeskus tutkii mahdollisuutta laajentaa projektia myös
toiseen koulurakennukseen. Projektia seurataan 2-3 kertaa vuodessa tehtävällä henkilöstökyselyllä.
Linkki Korson koulun sisäilmaprojektin verkkosivuille: https://deleteprojekti.fi/korsonkoulu/
Edelleen on erittäin tärkeää, että sekä koululaiset vanhempineen että henkilöstö ilmoittavat mahdollisesta
sisäilmasta johtuvasta oireilusta terveydenhuollossa, jotta saadaan ajantasaista tietoa oireilun määrästä ja
koulu voi suunnitella tilannetta helpottavia toimenpiteitä. Ilmoitus tehdään oppilaiden osalta
kouluterveydenhuoltoon ja henkilöstön osalta työterveyshuoltoon. Oppilaiden oireiden hoito tapahtuu
terveysasemalla. Oire-epäilystä on syytä ilmoittaa myös rehtorille.
Lisätietoa sisäilmaoirekyselystä
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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.
Tällainen koulukohtainen tiedote lähetetään vain niille kouluille, 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/sisailmaoirekys
ely_2018
Vantaan toimintamalli sisäympäristöhaittojen selvittämiseen esitellään myös verkkosivuilla.
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/13383
6_Vantaan_menettelytapaohje_sisailma_asioissa_2017.pdf

