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SIMONKALLION KOULUSSA KORJATTU TILOJA
JOULULOMAN AIKANA
Simonkallion koulussa on kunnostettu 3. kerroksessa luokkatiloissa lattioita ja niihin liittyviä
rakenteita vuodenvaihteessa.
Opetustilojen 316 ja 326 lattian ja seinän liitokset on tiivistetty, puurakenteiset kateederit poistettu
ja lattiat pinnoitettu polyuretaanipinnoitteella. Tilassa 313 on vaihdettu lattiapinnoite vinyylilankkuun
ja tehty lattiarakenteiden kapselointi ja lattiarajatiivistykset. Korjaukset on tehty viimeisimpien
menetelmien mukaan, jolloin laatu varmistetaan merkkiainekokein.
Ilmanvaihto talvella
Koulussa mitataan lähiaikoina ilmanvaihdon riittävyyttä.
Ilmanvaihtoa käytetään vuorokauden ympäri, myös viikonloppuisin. Lämmityskauden aikana
sisäilma on muuta vuodenaikaa kuivempaa, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi nenän tukkoisuutta.
Kovemmilla pakkasilla voi olla tavanomaista tunkkaisempaa, sillä ilmanvaihtokoneiden käyttö
vähenee automaattisesti puolelle teholle, kun ulkoilman lämpötila laskee -11 asteeseen. Tämä on
rakennuksissa tavanomainen asetus, jolla varmistetaan, että laitteisto pystyy pitämään sisään
puhallettavan ilman lämpötila riittävänä. Tilanne korjaantuu, kun pakkanen vähenee.
Kesän sisäilmakorjaukset ovat parantaneet tilannetta
Simonkallion koulu on ollut mukana loppuvuodesta tehdyssä laajemmassa korjauskyselyssä, joka
on tehty kouluissa korjatuissa tiloissa työskentelevälle henkilöstölle. Kyselyssä on kartoitettu
henkilöstön kokemia oireita ja olosuhdehaittoja ennen ja jälkeen tehtyjen korjausten.
Kyselyssä on ollut mukana päiväkoteja, kouluja ja yksi ammattioppilaitos, joissa on tehty viimeisen
1–2 vuoden aikana korjauksia.
Koko kyselyssä vastausprosentti oli 40 %. Tilanne korjatuissa koulutiloissa ja päiväkotitiloissa on
yleisesti parantunut, koetut olosuhdehaitat ja oireilu on vähentynyt huomattavasti korjausten
jälkeen. Sisäilmakorjausten avulla sisäilmatilannetta on saatu parannettua kaikissa kohteissa,
myös Simonkallion koulussa.
Yksittäisten kohteiden vastaajien lukumäärä on pieni, koska korjauksetkin ovat koskeneet vain
osaa tiloista. Sen vuoksi kohdekohtaisia tuloksia ei tietosuojan vuoksi voida eritellä. Kyselyn
tulokset julkistetaan laajemmin lähiaikoina.
Oireilijoille apua
Huoltajia kehotetaan edelleen ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon ja erityisesti Vantaan
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kouluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitajaan, jos oppilaalla on oireilua ja jos epäilee oppilaan
oireiden liittyvän sisäilmaan.
Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on syytä edelleen ottaa yhteyttä
työterveyshuoltoon hoitopolun varmistamiseksi.
Oireilusta kannattaa ilmoittaa myös rehtorille, jotta saadaan ajantasainen kokonaiskuva
tilanteesta.
Sisäilmaan liitettyä oireilua voi olla mm. koulussa oloaikaan ajoittuva silmien punoitus, nenän ja
hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen väsymys tai lämpöily.
Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti.
Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki
ohjeistukseen: https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaaw
wwstructure/152043_Huolettaako_sisailma_toimi_nain_valmis_.pdf
Tiedotteet luettavissa verkossa
Koulun tiedotteet ja tutkimusraportti löytyvät Vantaa.fi-sivuston sisäilmasivuilta, linkki
sivuille: https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sis
ailmatiedotteet
Video Simonkallion koululla pidetyn asukasfoorumin sisäilmaosuudesta 28.9.2020.
https://www.youtube.com/watch?v=Y1jbhHMB6Ew&t=27s

