
  

Oirekysely

KUINKA MONI TIETÄÄ MITÄ OVAT
SISÄILMAOIREET?



  

Oireet mm.

● Hengitystieoireet: nuha, yskä, astma, kurkkukipu, käheys

● Silmäoireet

● Infektiokierre

● Ihottumat

● Väsymys 

● Päänsärky 

● Pahoinvointi 

● Lämpöily

● Immuunijärjestelmä saattaa häiriintyä, mikä voi aiheuttaa
autoimmuunisairauksia kuten mm. keliakia, diabetes, ms-tauti, reuma.
Jokainen ei näihin sairastu, mutta ne kuitenkin saattavat puhjeta
myöhemmin.

● Oireilu helpottuu usein lomilla.



  

Hinta

● Sisäilmaongelmien terveyskustannukset ovat
450 000 000e/vuosi ja niistä suurimman osa
maksaa kunnat, pienen osan valtio.

● Sisäilma-altistuksen vuoksi osa jää jo nuorena
työelämän ulkopuolelle.

● Yhden opettajan viiden päivän poissaolo 
maksaa saman verran kuin oirekysely yhdellä
koululla.



  

Hinta

● Kannattaa kilpailuttaa (ei-kilpailutettu hinta kh:n
perusteluissa).

● Kannattaa käyttää konsultteja, jotka tekevät
muillekin kunnille. Hinta sisältää kaikki
kustannukset analyyseineen, ja on paljon
halvempi kuin kaupunginhallituksen
perusteluissa.

● Kertaluonteinen tai säännöllinen.

● Oirekyselyssä tutkitaan rakennuksia.



  



  

Korjaaminen kannattaa

● Koulun sisäilmaongelman korjaaminen maksaa
itsensä takaisin 1-3 vuodessa
(Valtioneuvoston selvitys)

● Mikä muu investointi maksaa itsensä yhtä
nopeasti takaisin?



  

Mittaaminen haastavaa

● Puhtaat mikrobinäytteet ilmasta eivät sulje pois
sisäilmaongelmaa. Suuntaa antavat raja-arvot ylittyvät vain 15
prosentissa sisäilmaongelmaisista kiinteistöissä.

● Rakenteiden avaus ei sulje pois sisäilmaongelmaa (pitää avata
oikeasta paikkaa). Kaikki mikrobit eivät kasva laboratoriossa,
joidenkin yhteisvaikutus voimistaa terveysvaikutuksia.

● Toksiinien (mikrobien aineenvaihduntatuotteet) raja-arvoja ei ole
edes kehitetty, vaikka vaikutukset solujen toimintaan rajuja.

Nämä ja muut menetelmät eivät varmista että koulu on kunnossa,
vaikka selvittävät miksi se ei ole.

→ Ihminen paras mittari.

● Jos on oirekyselyssä tulee tilastollisesti riittävästi oireita,
koulu on terveydelle haitallinen.



  

Oirekysely eri asia kuin oireilmoitus
● Oirekysely

– Koskee kaikkia oppilaita

– Tilataan yleensä
konsultilta

– Sähköinen

– Valtakunnallinen
vertailuaineisto

– Todennäköisesti kertoo
mitkä luokat/tilat syynä ja
oireiden perusteella mikä
ongelmanaiheuttaja.

● Oireilmoitus

– Sattumanvarainen,
vapaaehtoinen.

– Kouluterveydenhoitajalle

– Perustuu oletukseen
että oppilas viitsii
ilmoittaa.

– Perustuu oletukseen,
että oppilas/vanhemmat
tietävät mitä ovat
sisäilmaoireet.



  

Esimerkki
● Oirekysely:

– Todetaan 28
prosentilla oppilaista
päänsärkyä.
→ Kunta vähentää
opettajien poissaoloja
yms. remontilla.

– Todetaan sairastavuus
korkeaksi ja niveloireet
yleiseksi.
→ Kunta vähentää
terveyskuluja
korjaamalla koulun.

● Oireilmoitus:

– Lapsella lähes
viikottaista päänsärkyä.
Oireilmoitusta ei tehdä,
koska ei osata yhdistää
kouluun.
→ Ei huomata.

– Niveloireita ja
flunssakierrettä.
Muutama oireilmoitus
→ Menee useita vuosia,
ennen kuin huomataan
sisäilmaongelma.



  

Oirekysely

● Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä: oirekysely ei
ole rahakysymys (valtuustoinfo 3.3.)

● Saamme varman tiedon mitkä koulut
aiheuttavat terveyshaittaa eli ovat vakavasti
sisäilmaongelmaisia, ja mitkä terveydelle
turvallisia.

→Huomataanko ongelmat, vai sairastutetaanko
yhä uudet ikäryhmät?



  

Vantaan ratkaisu?

● Koulut, joista eniten oireilmoituksia

vai 

● Koko kouluverkon oirekysely  kertaluonteisesti

vai

● Kolmen vuoden välein koko kouluverkko. Näin
monet kunnat tekevät, ja kuntaliitto sekä THL
suosittelevat.


