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SIMONKALLION KOULULLA 

SISÄILMAKORJAUKSET JATKUVAT 

KESÄLLÄ 

Simonkallion koulun olosuhdehaittojen korjauksia jatketaan kesällä 2021. Korjauksien 

avulla estetään ilmavuotoja rakenteista koulun sisäilmaan ja varmistetaan tilojen 

käytettävyys varsinaiseen peruskorjaukseen asti.  

Sisäilmatilanne 

Koulun moniammatillinen sisäilmaryhmä kokoontui huhtikuun lopulla. 

Sisäilmatilanteesta ei ole uutta kerrottavaa. Työterveyshuoltoon on ollut yhteydessä 

kymmenkunta henkilökuntaan kuuluvaa. Oppilaiden oireilusta on tehty 

kouluterveydenhoitoon tällä lukukaudella kymmenisen ilmoitusta, joista uusia on 

muutama. Sisäilmakouluterveydenhoitaja tukee oireilevia oppilaita perheineen. 

 

Koulun ilta- ja viikonloppukäyttö on alkanut uudestaan, joten siivousta tarvitaan 

enemmän. Kesällä tehtävät perussiivoukset jaksotetaan korjaustöihin. Koulun 

ilmanvaihto pidetään käynnissä 24/7 koko kesän, mutta urakoitsija ohjaa ja suojaa 

ilmanvaihtojärjestelmää korjausten tarpeen mukaan.  

 

Ympäristökeskuksen tähän mennessä esittämät korjaukset on tehty. Koululle tehdään 

syksyllä säännöllisen suunnitelman mukainen tarkastuskäynti. 

Korjaukset 

Tänä kesänä korjataan seuraavat tilat: 322, 324, 325, 327, 247, 256, 257. Korjaukset 

on suunniteltu alkamaan kesäloman alkaessa ja valmistumaan syyslukukauden alkuun 

mennessä. Toteutuneista korjauksista tiedotetaan elokuussa. Urakoitsijan 

yhteyshenkilöstä ilmoitetaan rehtorille, kun sopimukset ovat valmiit. Koulun ilmanvaihto 

pidetään käynnissä 24/7 koko kesän, mutta urakoitsija ohjaa ja suojaa 

ilmanvaihtojärjestelmää korjausten tarpeen mukaan. 
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Korjaustöihin sisältyy muun muassa pintamateriaalien uusimista ja rakennusosien 

tiivistyskorjauksia. Vaurioituneet rakenteet vaihdetaan. Vantaa on valinnut 

sisäilmakorjausten menetelmät siten, että ne nykytietämyksen mukaan huolellisesti 

toteutettuina estävät päästöjä ja epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. 

Korjauksien tulokset ovat olleet hyviä: aiemmin korjatuissa tiloissa koetut 

olosuhdehaitat ovat vähentyneet. 

Ilmanvaihdon ja opettajakorokkeiden tarkastukset 

Hiihtoloman aikana ja hieman sen jälkeen tehtiin muutamia mittauksia ja tarkastuksia 

luokkatiloissa. Yhdessä luokkatilassa mitattiin ilmamäärien riittävyyttä ja selvitettiin 

päätelaitteiden puhtautta. Ilmamäärät olivat täysin riittävät luokan henkilömäärään 

nähden. Poistoilmanvaihdon päätelaitteissa havaittiin pölyisyyttä, kyseinen 

päätelaitetyyppi pölyyntyy herkästi. Päätelaitteita tullaan puhdistamaan, puhdistus 

tasapainottaa myös ilmanvaihdon toimintaa. Puhdistukset tehdään koko koulun 

alueella.  

 

Vanhan rakennusosan kaikki opettajankorokkeet ja niiden kunto tarkastettiin 

rakenneavausten ja materiaalinäytteenoton avulla. Yhdessä korokkeessa havaittiin 

pienehkö paikallinen kosteusvauriokohta, joka korjattiin tarkastuksen yhteydessä. 

Muissa korokerakenteissa ei havaittu kosteusvaurioita tai korjaustarvetta, rakenteet 

ovat tältä osin kunnossa. 

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. 
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Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät Vantaan verkkosivuilta, 

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

 

Tähän mennessä koulussa on korjattu eniten olosuhdehaittoja aiheuttaneet tilat: 

- ruokalan päädyn ja emännänhuoneen lattiarakenteet ja vaurioitunut viemäriputki 

- pohjakerroksen kolme luokkatilaa 

- toisen kerroksen kahden luokan lattiapintamateriaalit 

- kolmannen kerroksen kolmen luokkatilan tiivistykset ja lattiapinnoitteet. 

 

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 
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