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SIMONKALLION KOULUN 

SISÄILMASEURANTA 

Simonkallion koulun sisäilmaryhmä on kokoontunut käsittelemään koulun tilannetta.  

Merkittävimmät huolet ovat kohdistuneet lämpötilaan ja siivoukseen. Kovilla pakkasilla 

on tiloissa ollut kylmää, mistä on ilmoitettu huoltoon. 

 

Siivouksen tavoitetaso ei ole toteutunut. Laatueroja on havaittu, minkä perusteella on 

panostettava perehdytykseen ja laadun tasalaatuisuuteen. Yläpölyjen poisto tullaan 

tekemään joululoman aikana loppuun, sillä osa yläpölyjen siivouksesta jäi tekemättä 

korjauksien vuoksi.  

 

Sisäilmailmoituksia ei ole tehty. Ilmanpuhdistimia on nyt tietojen mukaan kaikissa 

luokissa. Niitä on pidettävä toiminnassa koko ajan, jotta sisäilmaa puhdistava vaikutus 

olisi mahdollisimman tehokas. 

 

Henkilöstö on ollut varsin tyytyväistä viime kesänä tehtyihin korjauksiin. Silloin tehtiin 

2. ja 3. kerroksessa suhteellisen laajasti tiivistyskorjauksia, uusittiin materiaaleja ja 

kapseloitiin lattiat, jotta tiloissa ei pitäisi päästä terveydelle haitallisia epäpuhtauksia 

sisäilmaan. Korjauksista on kerrottu tarkemmin aiemmissa tiedotteissa, linkki on 

tiedotteen lopussa. 

 

Vantaa seuraa korjausten tuloksia vaikuttavuutta työterveyshuollon teettämällä 

kyselyllä, joka tehdään korjattujen tilojen henkilöstölle ennen ja jälkeen korjauksia. 

Kysely toteutettiin marraskuussa, kaupunkitasoiset tulokset saadaan alkuvuodesta, 

jolloin niistä tiedotetaan. Tarvittaessa tehdään jatkotoimenpiteitä. 

Oireilu maltillista 
 

Koulussa esiintyvä oireilun määrä on tavanomainen verrattuna kouluihin yleensä. 

Syksyn aikana kouluterveydenhuoltoon on ollut yhteydessä alle 10 huoltajaa. Oireilu ei 
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keskity mihinkään tiettyihin tiloihin, vaan yksittäistä oireilua on eri puolilla rakennusta. 

Oppilaiden yksilöllinen seuranta ja tuki kouluterveydenhuollossa jatkuu. 

 

Vuoden alusta työterveyshuoltoon on ollut yhteydessä tusinan verran henkilöstön 

jäseniä. Työterveyshuolto on käynyt koululla pitämässä vastaanottoa helmikuussa ja 

syyskuussa. Terveydenhuollon kokemuksen mukaan yksilölliset yhteydenotot kuvaavat 

luotettavimmin oireilun määrää.  

Ruokalan seinän tutkimus 

Ympäristökeskus on tehnyt suunnitelmallisen valvontakäynnin koululle. Siinä tehtyjen 

havaintojen perusteella tehdään keittiön, ruokalan ja käytävän seinän rakenteiden 

kuntoon liittyviä selvityksiä. Tutkimusten tavoitteena on selvittää mahdollista 

korjaustarvetta ja -laajuutta. Tiloissa tehdään lähiaikoina muun muassa aistinvaraisia 

havaintoja, kosteusmittauksia, rakenneavauksia ja rakenteiden ilmatiiveyttä selvittäviä 

tutkimuksia. lähiaikoina. Tarkka aikataulu on vielä auki. Tutkimuksen tuloksista 

tiedotetaan alkuvuodesta tutkimusten valmistuttua ja raportin käsittelyn jälkeen. 

Sisäolosuhdemittaus ja palautteen kerääminen alkavat 

 

Koulun tiloihin sijoitetaan helppokäyttöinen jatkuvatoiminen sisäilmamittauslaitteisto,. 

minkä yhteydessä aloitetaan myös sisäilmapalautteen kerääminen. Vantaa tekee 

vastaavia mittauksia useissa erityyppisissä rakennuksissa. Simonkallion koululla on 

kokemusta aktiivisesta palautteen antamisesta aiemman pilottitutkimuksen yhteydessä 

parin vuoden takaa. Koululta saatiin silloin paljon käyttäjien palautetta, samaa 

toivotaan tälläkin kertaa. Uutta tässä järjestelmässä on se, että tilankäyttäjät voivat 

myös itse seurata sisäolosuhteita reaaliaikaisesti skannaamalla tiloihin asennettavia 

QR-koodeja. Tästä tiedotetaan tarkemmin, kun mittauslaitteisto on saatu asennettua 

arviolta tammikuun aikana. 

 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa kiireellisiä korjaustarpeita, mutta korjauksia tehdään 

tarvittaessa. Korjausten ja ilmanpuhdistimien avulla varmistetaan tilojen käytettävyys 

varsinaiseen peruskorjaukseen asti.  

 

Seuraava kokous pidetään maaliskuussa 2022. 
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Oireilijoille apua  

Jos huoltaja epäilee oppilaan oireiden liittyvän sisäilmaan, on syytä edelleen ottaa 

yhteyttä rehtoriin ja kouluterveydenhoitajaan tai sisäilmakouluterveydenhoitajaan 

esimerkiksi puhelimitse tai Wilman kautta. Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan 

sisäilmasta, on syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja rehtoriin.  

 

Sisäilmaan liitettyä oireilua voi olla mm. koulussa oloaikaan ajoittuva silmien punoitus, 

nenän ja hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen 

väsymys tai lämpöily. Oireet voivat olla epämääräisiä, mutta helpottuvat usein tiloista 

poistuttaessa. Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti. 

Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät Vantaan verkkosivuilta, 

linkki ohjeistukseen: https://bit.ly/380YFSG 

 

Tehdyistä korjauksista on kerrottu tarkemmin aiemmissa tiedotteissa, jotka ovat 

kootusti luettavissa Vantaa.fi-sivulla Sisäilmatiedotteet (linkki sivulle 

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasia

t/sisailmatiedotteet). 

 

Lisätietoja: sisailma@vantaa.fi 

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisailmatiedotteet
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisailmatiedotteet

