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ENNAKKOTIEDOTE: PÄIVÄKUMMUN
KOULUN SISÄILMAKORJAUKSIA
SUUNNITELLAAN KESÄLLE 2021
Päiväkummun kouluun suunnitellaan sisäilman parantamiseen tähtääviä korjauksia
vuodelle 2021. Kesän korjaukset alkaisivat koulujen päätyttyä 7.6.2021 ja tilat olisivat
käyttöön valmiina koulun alkaessa 11.8.2021. Aikataulut ja korjausten sisällöt ovat
alustavia ja tarkentuvat kevään aikana. Myös koulun tilojen mahdollinen käyttö
kunnallisvaaleissa voi vaikuttaa suunnitelmiin.
Koulun tiloissa tehdään lakisääteinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus 25.3.2021. Siinä
tehdään vain pieniä paikallisia rakenneavauksia näytteenottoa varten. Työt pyritään
tekemään niin, että ne häiritsevät koulutyötä mahdollisimman vähän.

Korjattavat tilat
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan korjattavat tilat olisivat seuraavat:
Rakennuksen vanhan osan kellarikerroksen tilojen korjaus aloitetaan huhtikuun alussa
ja se valmistuu kesäksi. Kesän aikana korjataan 2. kerroksen opettajanhuone ja
ympäröiviä tiloja (208, 209, 212, 214, 215, 216, 218, 221, 224, 225). Pääasiallisina
korjaustoimenpiteinä tiloissa uusitaan rakennusmateriaaleja ja pinnoitteita sekä
tiivistetään rakenteita.
Koululla tehdään myös lämmitysjärjestelmän muutos, jossa vanhasta
öljylämmitysjärjestelmästä luovutaan ja rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon.
Muutostyöt rakennuksessa ja piha-alueella tehdään kesän aikana.
HUOM! Korjausten sisältö ja huonetilat voivat muuttua. Muutoksia voivat aiheuttaa
esimerkiksi koronatilanne, kunnallisvaalien järjestelyt, korjaussuunnitelmien
tarkentuminen, urakoitsijan saatavuus, resurssien riittävyys tai korjausten aikana esiin
tulevat lisävauriot.
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Avatuista rakenteista poistetaan vaurioituneet materiaalit ja korvataan uusilla.
Korjausmenetelmät on valittu siten, että ne nykytietämyksen mukaan huolellisesti
toteutettuina estävät päästöjä ja epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan.
Tavoitteena on saada terveelliset ja turvalliset tilat koulun toimintaan.
Korjausten suunnittelussa on otettu huomioon tiloissa aiemmin tehtyjen
sisäilmaselvitysten tulokset. Käytettävissä olevien tietojen perusteella tilojen
turvalliselle käytölle korjauksiin asti ei ole esteitä.

Korjauksiin valmistautuminen
Suunnitelkaa korjattavien tilojen tavaroiden pakkaaminen mahdollisuuksien mukaan
niin, että urakoitsija voi aloittaa työmaan valmistelun jo ennen koulun loppua.
Tavaroiden pakkaamiseen liittyvistä asioista kerrotaan liitteessä Muuttolaatikot ja
jätelavat. Muuttajan muistilista -liitteen asioita voi soveltaa tapauskohtaisesti.
Yhteyshenkilönne kertoo tarkemmin yksityiskohdista.

Oireilijoille apua
Huoltajia kehotetaan edelleen ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon ja erityisesti
Vantaan kouluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitajaan, jos epäilee oppilaan
oireiden liittyvän sisäilmaan. Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on
syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon hoitopolun varmistamiseksi.
Oireilusta on syytä ilmoittaa myös rehtorille, jotta saadaan ajantasainen kokonaiskuva
tilanteesta.
Oireet voivat olla epämääräisiä, mutta helpottuvat usein tiloista poistuttaessa.
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://bit.ly/380YFSG
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Koulun tiedotteet löytyvät Vantaa.fi-sivuston sisäilmasivuilta, linkki sivuille:
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasia
t/sisailmatiedotteet
Lisätietoja: sisailma@vantaa.fi

