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SIMONKALLION KOULUN PERUSKORJAUS
SIIRTYMÄSSÄ MYÖHEMMÄKSI
Tekninen lautakunta hyväksyi 9.9. osaltaan ensi vuoden talousarvioesityksen, jossa esitetään, että
Simonkallion koulun peruskorjaus siirretään alkamaan vuonna 2025. Koulun peruskorjaus oli
aiemmin suunniteltu alkamaan ensi vuonna.
Vantaan kaupungin taloutta joudutaan tasapainottamaan merkittävästi koronavirustilanteen
aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi. Myös koulujen peruskorjauksia joudutaan priorisoimaan ja
aikatauluttamaan uudestaan.
Korjausohjelmassa esitetään, että ensin korjataan Jokiniemen koulu kokonaisuudessaan ja
Simonkallion koulu kokonaisuudessaan tämän jälkeen. Aiemmassa suunnitelmassa Jokiniemen
koulun korjaus oli ajoitettu kahdelle eri jaksolle ja Simonkallion koulun korjaukset sijoittuivat
Jokiniemen korjausten väliin. Uuden ehdotuksen mukaisessa aikataulussa pystytään paremmin
hyödyntämään oppilaiden tarpeisiin rakennettavaa väistöpaviljonkia ja saadaan tehtyä suurten
koulujen korjaukset kokonaisvaltaisesti.
Simonkallion koulussa keväällä ja kesällä 2020 tehtyjen korjausten ja luokkatilojen
ilmanpuhdistimien avulla koulun sisäilman laatu on nyt kohentunut huomattavasti, minkä myös
Vantaan ympäristökeskuksen terveydensuojelun asiantuntijat ovat todenneet. Uusia ilmoituksia
sisäilmahaitoista ei ole syksyn koulun aloituksen jälkeen tullut.
Simonkallion koulun akuutteihin korjauksiin varataan rahaa suuruusluokaltaan saman verran kuin
aikaisempina vuosina, joten mahdollisiin akuutteihin sisäilmahaittoihin pystytään puuttumaan
nopeasti.
Investointiohjelma etenee vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn loppuvuodesta osana vuoden
2021 talousarviokäsittelyä.
Sisäilmaa parantavat korjaukset
Tehtyjen tutkimusten perusteella on korjattu pohjakerroksen luokkatiloja ja ruokasalia,
Ympäristökeskus on ollut mukana tarkastuskierroksilla ja seurannut tilannetta. Koulun tiloissa
18.8.2020 pidetyssä sisäilmaryhmän kokouksessa arvioitiin korjausten onnistumista. Tilakeskuksen
edustaja esitteli valmistuneet korjaustoimenpiteet, minkä jälkeen ympäristökeskus on päättänyt
asian käsittelyn. Koulun moniammatillinen sisäilmaryhmä seuraa edelleen säännöllisesti
sisäilmatilannetta, koordinoi toimenpiteitä ja tiedottaa niistä.
Oppilaiden oireilu vähentynyt oleellisesti korjausten myötä
Sisäilmakouluterveydenhoitaja on tavoittanut jo lähes kaikki oireista viime talven aikana
ilmoittaneiden oppilaiden perheet. Yleistilanne on parantunut oleellisesti, seurantaa jatketaan
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kuitenkin edelleen. Tarvittaessa tehdään yhdessä edelleen lisätoimia, jotta oppilaan tilanne
helpottuu.
Haittojen ehkäisy
Jos sisäilmahaittoja esiintyy nyt tehtyjen korjausten jälkeen, niistä on ilmoitettava rehtorin kautta
huoltoon ja tilakeskukseen.
Huoltajia kehotetaan edelleen ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon ja erityisesti Vantaan
kouluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitajaan, jos epäilee oppilaan oireiden liittyvän
sisäilmaan. Yksilöllistä tilannetta pystytään yleensä auttamaan omassa koulussa tehtävillä
käytännön järjestelyillä. Tarvittaessa voidaan kokeilla koulunkäyntiä toisessa koulussa tai
sisäympäristöpaviljongissa.
Henkilöstölle tehdään muutaman kuukauden kuluttua kysely korjausten onnistumisesta. Kyselyä ei
kannata tehdä heti alkuun, koska sisäilmassa voi olla vielä jonkin verran uusien pinnoitteiden
aiheuttamaa hajua tai pölyä rakennustöiden jäljiltä.
Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon
hoitopolun varmistamiseksi. Oireilusta kannattaa ilmoittaa myös rehtorille, jotta saadaan
ajantasainen kokonaiskuva tilanteesta.
Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki
ohjeistukseen:
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructur
e/152043_Huolettaako_sisailma_toimi_nain_valmis_.pdf
Simonkallion koululla on tehty laajat sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset viime vuonna.
Tiedotteet ja tutkimusraportti löytyvät Vantaa.fi-sivuston sisäilmasivuilta, linkki sivuille:
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisail
matiedotteet
Lisätietoja:
Kouluterveydenhuolto
sisäilmakouluterveydenhoitaja Katriina Baptista, puh. 040 6555 118 (mieluiten maanantaina tai
perjantaina), katriina.baptista@vantaa.fi
Henkilöstön työterveyshuolto
Vantaan Työterveys OY - AITO työterveys. Varaa aika numerosta 09 839 50300 tai sähköisesti
https://www.aitotyoterveys.fi/ajanvaraus/
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Korjaukset
kunnossapitopäällikkö Jussi-Pekka Sojakka jussi-pekka.sojakka@vantaa.fi
Sisäilmatutkimukset
sisäympäristöasiantuntija Leena Stenlund, leena.stenlund@vantaa.fi
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