Tiedote sisäilmakyselystä Perniön lukio
Salon kaupungin terveyspalvelut on teettänyt yhteistyössä lasten ja nuorten palveluiden
kanssa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen valtakunnallisen sisäilmakyselyn viiden koulun
oppilaille. Salossa kyselyyn osallistuivat Mustamäen, Armfeltin, Moision, Hermannin sekä
Perniön yhteiskoulu ja lukio. Kysely tehtiin 4-18.2.2019. Kysely toteutettiin THL:n ohjeiden
mukaisesti. Kyselyyn vastattiin koulupäivän aikana sähköisesti. Alakouluissa kysely on
suunnattu 3-6 luokkalaisille ja yläkouluissa ja lukiossa kaikille oppilaille. Kyselyyn vastattiin
nimettömänä ja siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kerättyjä tietoja käsiteltiin
luottamuksellisesti ja tulosten analysoinnin tekivät THL:n asiantuntijat. Perniön lukion tuloksen
luotettavuuteen on vaikuttanut vastaajien pieni määrä.
Salossa kysely tehtiin, koska haluttiin saada valtakunnallista vertailukelpoista tietoa epäilyistä
sisäilman aiheuttamista oireiluista.
Johtopäätökset Perniön lukion kyselyssä
Kohdekoulun oppilaat kokivat yksittäisiä olosuhdehaittoja (taulukko 1) enemmän verrattuna
muihin suomalaisiin yläkouluihin/lukioihin. Kohdekoulun oppilaiden raportoima oireilu oli
kokonaisuudessaan tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin yläkouluihin/lukioihin
(taulukko 2). Vaikka oireiden raportointi oli tavanomaista, kyselyssä raportoituihin koulun
sisäympäristön laatuun vaikuttaviin tekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, koska hyvä
sisäympäristön laatu on tärkeä oppimista ja hyvinvointia edistävä tekijä.
Kyselyyn osallistuneiden koulujen ja vertailuaineiston välisiin eroihin erityisesti oireiden
raportoinnissa voivat vaikuttaa monet muutkin kuin sisäilmaan liittyvät tekijät, kuten
vastaajien terveydentila (aiemmat allergiset sairaudet, flunssaepidemiat), elintavat,
vuodenaika (esim. siitepölykaudet), psykososiaaliset tekijät (esim. kouluviihtyvyys ja
huolestuneisuus) ja elinympäristö, joista osaa on kysytty kyselyssä. Johtopäätöksissä näitä
tekijöitä ei ole huomioitu, mutta ne on hyvä ottaa huomioon osana tilanteen kokonaisvaltaista
arviointia. Koulussa mahdollisesti tehtyjen rakennusteknisten tai muiden selvitysten tuloksia ei
myöskään ole huomioitu johtopäätöksissä.
Taulukko 1. Koetut olosuhdehaitat verrattuna suomalaisiin yläkouluihin/lukioihin
Olosuhde

Tulkinta
Liian kuuma

Tavanomaista vähemmän

Vaihteleva lämpötila

Tavanomainen

Liian kylmä

Tavanomaista enemmän

Veto

Tavanomaista vähemmän

Kuiva ilma

Tavanomaista vähemmän

Tunkkainen tai huono ilma

Tavanomainen

Homeen tai maakellarin haju

Tavanomaista vähemmän

Muu epämiellyttävä haju

Tavanomaista vähemmän

Olosuhde

Tulkinta
Pölyisyys tai likaisuus

Tavanomaista vähemmän

Riittämätön ilmanvaihto

Tavanomainen

Liian kirkas tai hämärä valaistus

Tavanomainen

Melu

Tavanomaista vähemmän

Luokan rauhattomuus

Tavanomaista vähemmän

Taulukko 2. Koetut oireet verrattuna suomalaisiin yläkouluihin/lukioihin
Oire

Tulkinta
Hengitystieoireet

Tavanomainen

Alahengitystieoireet

Tavanomaista vähemmän

Silmäoireet

Tavanomaista vähemmän

Iho-oireet

Tavanomaista vähemmän

Yleisoireet

Tavanomainen

Kokonaisarvio oireilusta

Tavanomainen

Sisäilmakyselyn käyttö koulun sisäilmatilanteen kartoituksessa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely on työväline koulujen
sisäilmaongelmien hallintaan Suomessa. Kunnat voivat käyttää kyselyä koulujen
sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa paitsi epäiltäessä sisäilmaongelmaa myös
säännöllisesti tehtävien tarkastusten yhteydessä.
Sisäilmakysely antaa vertailukelpoista tietoa oppilaiden kokemasta sisäympäristön laadusta ja
tyytyväisyydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla. Kyselyllä voidaan
selvittää, onko esimerkiksi hengitystieoireilu tai huonoksi koettu sisäilma tavallista yleisempää
tietyn koulun oppilaiden joukossa verrattuna oireilun yleiseen tasoon Suomessa. Se voi myös
antaa viitteitä ongelmien syistä ja auttaa rakennusteknisten selvitysten suuntaamisessa.
Sisäilmakyselyllä ei kuitenkaan voida määrittää mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu
poikkeaa tavanomaisesta. Pelkän sisäilmakyselyn tulosten perusteella ei tulekaan asettaa
tilojen käytölle rajoituksia. Vaikka kyselyssä ei havaittaisi tavanomaisesta poikkeavaa, se ei
toisaalta poissulje sitä, ettei koulun sisäilmassa voisi olla jotain terveydelle haitallista.
Kyselyn vastauksiin, erityisesti oireiden osalta, voivat vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin
mahdolliset sisäilman haittatekijät, kuten vastaajien terveydentila, elintavat, psykososiaaliset
tekijät (esim. kouluviihtyvyys ja huolestuneisuus) ja elinympäristö. Tästä syystä erityisesti
raportoidun oireilun tulkinta on haasteellista. Nämä kyselyn käyttöä koskevat rajoitteet liittyvät
yleisesti kaikkiin käytössä oleviin sisäilmakyselyihin.

Mahdollisten sisäilmaongelmien selvittely on haastavaa ja vaatii monipuolista asiantuntemusta
ja moniammatillista yhteistyötä. Sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin kouluissa
tulee perustua aina rakennuksen teknisiin selvityksiin sekä tarvittaessa muihin
sisäilmaselvityksiin ja koulu- ja työterveydenhuollon tietoihin. Tavanomaisesta poikkeava
raportoitu oireilu ja olosuhdehaitat kuitenkin yleensä lisäävät tutkimus- ja
korjaamistoimenpiteiden kiireellisyyttä. Sisäilmaongelmien hoitamisessa erityistä huomiota
tulee kiinnittää viestintään ja luottamuksen rakentamiseen. Kyselyn tuloksista onkin hyvä
viestiä tilojen käyttäjille mahdollisimman avoimesti.

Kyselyn toteutus ja menetelmät
Kohdekoulun tuloksia on verrattu suomalaisista alakouluista aiemmin kerättyyn aineistoon.
Koettujen olosuhdehaittojen tai oireiden esiintyvyys katsotaan tavanomaista vähäisemmäksi,
kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston alimman 25 % joukossa. Koettujen
olosuhdehaittojen tai oireiden esiintyvyys katsotaan tavanomaista hieman yleisemmäksi
(tavanomaista hieman enemmän), kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston korkeimman 25
% joukossa. Kun oireen tai olosuhteen esiintyvyys on korkeimman 10 % joukossa, tulos
katsotaan tavanomaista yleisemmäksi (tavanomaista enemmän). Näillä perusteilla tehty
tulosten tulkinta on esitetty kappaleessa johtopäätökset (taulukot 1 ja 2).
Vertailuaineisto koostuu eri puolilla Suomea alakouluissa oppilaille tehdyistä sisäilmakyselyistä.
Tietoja on kerätty vuodesta 2014 alkaen pääosin talvikuukausina. Vertailuaineistoon on otettu
mukaan kaikki koulut, joiden koulukohtainen vastausprosentti on vähintään 50 ja
vastaajamäärä vähintään 50. Kouluja ei ole valikoitu niiden sisäilmatilanteen perusteella.
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