
  
   
16.4.2019  

 

 
 

 

SIMONKALLION KOULUSSA SISÄILMA-
SELVITYKSET OVAT JO VALMISTUMASSA 

 
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.  
  
Simonkallion koulun sisäilmatilanne on henkilöstön vastausten perusteella tutkimuksessa arvioitu 
sellaiseksi, että se vaatii välitöntä puuttumista. Oppilasvastausten perusteella sisäilmatilanne 
luokitellaan lieväksi. Kysely on tehty marraskuussa.  
  
Koulusta on saatu sekä henkilöstön että oppilas- ja huoltajakyselyn tulokset. Oppilaskyselyn 
vastausprosentti oli 45, jolloin tulokset ovat suuntaa-antavia. Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 78 eli 
erinomainen.  
  
Veto, epämukavat lämpöolot, kuivalta tuntuva ilma, ilmanvaihdon riittämättömyys ja pölyisyys olivat 
merkitsevästi useammin haittaa aiheuttavia kuin muissa alakouluissa. Tutkimusraportit ovat luettavissa 
Vantaan intrassa sekä verkossa sivulla vantaa.fi/oirekysely.  
 

Simonkallion koulun olosuhdehavainnot oirekyselyssä olivat odotettuja. Koulussa on tehty laajat sisäilma- ja 
rakennetekniset tutkimukset alkuvuodesta 2019, tutkimusten tulokset ovat juuri valmistumassa. Näistä 
tutkimustuloksista tiedotetaan myöhemmin. Koulu otettiin helmikuussa  mukaan Smart 
& Clean sisäilmamittaushankkeeseen, jonka yhteydessä koulun luokkatiloissa on kevään mittaan tehty 
laajat olosuhdemittaukset. Koulun tiloista saadaan kattavaa sisäolosuhteiden anturimittaustietoa ja 
opettajien antamaa tarkkaa, huonekohtaista palautetta toukokuun loppuun asti. Selvitysten jatkosta 
tiedotetaan sekä henkilöstölle että huoltajille ennen lukuvuoden päättymistä.  
  
Parhaillaan on käynnissä myös koulun peruskorjauksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma, jonka jälkeen 
käynnistyy syksyllä peruskorjauksen varsinainen suunnittelu. Sisäilmatutkimuksista esille tulevat 
korjaustarpeet sisällytetään peruskorjaukseen. Suunnitelmien valmistuttua korjaukset tultaneen 
toteuttamaan 2020-21.  
  
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   
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 koulukohtainen 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/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  
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