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SISÄILMAOIREKYSELYN TULOKSET OHJAAVAT
SELVITTELYÄ SIMONKYLÄN KOULUSSA
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.
Simonkylän koulun sisäilmatilanne on henkilöstön vastausten perusteella tutkimuksessa arvioitu
sellaiseksi, että se vaatii välitöntä puuttumista. Oppilasvastausten perusteella sisäilmatilanne
luokitellaan lieväksi (alakoululaiset) tai merkittäväksi (yläkoululaiset). Kysely on tehty marrasjoulukuussa 2018.
Koulusta on saatu sekä henkilöstön että oppilas- ja huoltajakyselyn tulokset. Vastausprosentit ovat
seuraavat, 36 % (alakoululaisten huoltajat), 66 % (yläkoululaiset) ja 70 % (henkilöstö). Yläkoulun oppilaat
ilmoittivat olosuhdehaittoja merkittävästi vertailuryhmää enemmän. Erityisesti koettiin haittoja pölystä ja
viemärin hajusta melun ohella. Tutkimusraportit ovat luettavissa Vantaan intrassa sekä verkossa sivulla
vantaa.fi/oirekysely.
Tilakeskus pyytää Simonkylän koulun henkilöstöltä lähiviikkoina yksilöidymmät tiedot, missä tiloissa
tiettyjä olosuhdehaittoja esiintyy. Tämä auttaa suuntaamaan tarkempia sisäolosuhdeselvityksiä
oikein. Selvitysten jatkosta tiedotetaan mahdollisimman pian sekä henkilöstölle että huoltajille.
Koulussa on aiemmin tehty tutkimuksia ja korjauksia vuonna 2018 osassa tiloista, korjausalueet on valittu
tehtyjen tutkimusten ja ilmoitusten perusteella. Vuoden 2019 korjausohjelmassa on vielä entisen
talonmiehen asunnon tilojen korjaaminen. Ilmanvaihdon toiminta tarkastetaan ja säädetään vuonna
2019. Koulussa on toiminut sisäilmaryhmä, joka kokoontuu käsittelemään tuloksia.
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
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.
Tällainen koulukohtainen tiedote lähetetään vain niille kouluille ja päiväkodeille, joihin tutkimustuloksissa
suositellaan pikaisia toimia. Lisäksi kaupunki julkaisee asiaa koskevan uutisen vantaa.fi-sivuilla.
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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

