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SIMONKALLION KOULUN SISÄILMAKORJAUKSET 
VALMISTUNEET 
 
 
Simonkallion koulussa on saatu valmiiksi kesälle sovitut sisäilman parantamiseen liittyvät 
korjaukset. Korjatut tilat otetaan käyttöön koulun alkaessa.  
 
Sisäilmakouluterveydenhoitaja Katriina Baptista ottaa yhteyttä tilannekartoitusta varten huoltajiin, 
jotka ovat ilmoittaneet oppilaan oire-epäilystä viime talven aikana. 
 
Sisäilmakorjaukset valmiit 
Pohjakerroksessa sijaitsevat kolme luokkatilaa ovat olleet pois käytöstä sisäilmahaittojen vuoksi. 
Putkikanaalin korjauksen yhteydessä alapohjasta löytynyt vaurioitunut viemäriputki uusittiin jo 
keväällä. Tilat on nyt korjattu kesän aikana. Luokissa kapseloitiin alapohja sekä tiivistettiin 
rakennusosien liittymät ja läpiviennit, jotta ilman kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan estyy. 
Tiloissa myös uusittiin akustiikkalevyt sekä uusittiin tai kunnostettiin pintamateriaalit. 
 
Toisen kerroksen kahden luokan lattiapintamateriaalit on kunnostettu ja välipohjan liittymät 
korjattu. Ruokalan päädyn ja keittiötilojen emännänhuoneen lattiarakenteet on uusittu.   
 
Korjattujen tilojen ilmanvaihtokanavat on puhdistettu, ilmanvaihdon säätötyöt jatkuvat vielä elo-
syyskuun aikana. Korjausmenetelmät on valittu siten, että ne nykytietämyksen mukaan 
huolellisesti toteutettuina estävät päästöjä ja epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. 
Tavoitteena on terveelliset tilat käyttöä varten. 

 
Osaa WC-tiloista uudistetaan 
Koulun pääsaniteettitilojen korjaus alkoi kesällä ja jatkuu alkusyksyn ajan. Korjattavat 
vanhentuneet WC-tilat ovat olleet osittain pois käytöstä. Kyseessä ei ole sisäilmakorjaus. Koulu 
pystyy toimimaan korjauksen ajan poikkeusjärjestelyin. 
 
Sisäilman laatua varmistetaan peruskorjaukseen asti 
Jos sisäilmahaittoja esiintyy korjausten jälkeen, niistä on ilmoitettava rehtorin kautta huoltoon ja 
tilakeskukseen. 
 
Koulun moniammatillinen sisäilmaryhmä koordinoi toimenpiteitä säännöllisissä kokouksissa. 
Ryhmä kokoontuu elokuun aikana, kokouksessa arvioidaan korjausten onnistumista. 
 
Simonkallion koululla on tehty laajat sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset viime vuonna. 
Tiedotteet ja tutkimusraportti löytyvät Vantaa.fi-sivuston sisäilmasivuilta, linkki sivuille: 



Tiedote 1/1 
13.8.2020  

 

 
 

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisail
matiedotteet  
 
Tutkimus- ja oireilutietojen valossa Simonkallion koulu on tyypillinen vanha rakennus ja sen 
korjaustarve on ilmeinen. Tiloista ei kuitenkaan ole löytynyt sellaista hälyttävää, mikä estäisi 
tilojen käyttöä. 
 
Kaikissa luokissa ei vielä ole ilmanpuhdistimia, mutta niitä lisätään. Akuutit ongelmat korjataan 
osana normaalia huoltotyötä. Siivouksen tasoon kiinnitetään edelleen huomiota. 
 
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.  
 
 
Oppilaiden ja henkilöstön tuki 
Reilut pari kymmentä huoltajaa on ollut yhteydessä sisäilmaterveydenhoitajaan viime lukuvuoden 
aikana oppilaan oireiluun liittyen. Sisäilmaterveydenhoitaja ottaa yhteyttä näihin huoltajiin 
lähiviikkoina koulun aloituksen jälkeen oppilaan yksilöllisen tilanteen kartoittamiseksi. Koulussa on 
alle 600 oppilasta. 
 
Huoltajia kehotetaan edelleen ottamaan yhteyttä kouluterveydenhoitoon ja erityisesti Vantaan 
kouluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitajaan, jos epäilee oppilaan oireiden liittyvän 
sisäilmaan.  
 
Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon 
hoitopolun varmistamiseksi.   
 
Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille ja aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaan 
verkkosivuilta, linkki ohjeistukseen: 
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructur
e/152043_Huolettaako_sisailma_toimi_nain_valmis_.pdf 
 
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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