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SIMONKALLION KOULUN KESÄN  
SISÄILMAKORJAUKSET VALMISTUNEET 
 

Simonkallion koululla on tehty korjauksia sisäilman parantamiseksi kesällä 2021.  

Korjausalueeseen kuuluivat tänä kesänä seuraavat tilat: 322, 324, 325, 327, 247, 256, 257 

Pääasiallisina korjaustoimenpiteinä tiloissa uusittiin rakennusmateriaaleja ja pinnoitteita 
sekä kapseloitiin ja tiivistettiin rakenteita.  

Korjausten aikana poistettiin ja uusittiin vaurioituneet rakennusmateriaalit. Samalla 
rakenteiden ilmatiiveyttä parannettiin, jolloin epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan 
saadaan estettyä.  
 
Rakenteiden tiiveys varmistettiin merkkiainekokein. Tämä laadunvarmistus 
tiiveyskorjauksen yhteydessä auttaa estämään epäpuhtauksien pääsyä tiloihin. 
Huolellisesti toteutettuna korjaukset mahdollistavat terveelliset ja turvalliset tilat koulun 
toiminnalle. 
 

Tilojen käyttö peruskorjaukseen saakka 
 
Simonkallion kouluun suunnitellaan peruskorjausta, jonka yhteydessä korjataan myös 
tutkimuksissa esille tulleet, sisäilmaa heikentävät rakenteet ja materiaalit. Tänä kesänä ja 
aiemmin tehdyt korjaukset varmistavat, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti 
peruskorjaukseen saakka. 
 
Tähän mennessä koulussa on korjattu vuosina 2019–2021 eniten olosuhdehaittoja 
aiheuttaneet tilat: 
- ruokalan päädyn ja emännänhuoneen lattiarakenteet ja vaurioitunut viemäriputki 
- pohjakerroksen kolme luokkatilaa 
- toisen kerroksen viiden (aiempi kahden + kolmen tänä kesänä) luokan 
lattiapintamateriaalit 
- kolmannen kerroksen seitsemän (aiempi kolmen + neljän tänä kesänä) luokkatilan 
tiivistykset ja lattiapinnoitteet. 
 
Korjausten suunnittelussa on otettu huomioon tiloissa tehtyjen sisäilmatutkimusten tulokset 
ja aiemmat korjaukset. Korjausten mahdollisesta jatkosta sovitaan myöhemmin koulun 
kanssa, jolloin asiasta myös tiedotetaan erikseen. 
 
Ympäristökeskus tekee koululle säännöllisen suunnitelman mukaisen tarkastuskäynnin 
syksyn aikana.  
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Koulun sisäilmatutkimusten tuloksista ja korjauksista on tiedotettu aktiivisesti. Aiemmat 
sisäilmatiedotteet on koottu Vantaan sisäilmasivuille, linkki sivulle https://bit.ly/3nykcIO. 

Tilannetta seurataan 
 

Simonkallion koululla toimii moniammatillinen sisäilmaryhmä, joka seuraa tilannetta 
säännöllisesti. Ryhmässä on myös vanhempainyhdistyksen edustus. 

Sisäilmakorjaukset ovat yleensä tehonneet hyvin: olosuhdehaitat ja oireilu ovat 
vähentyneet erittäin merkittävästi korjausten jälkeen. Tilannetta kuitenkin seurataan ja 
tarvittaessa tehdään uusia toimenpiteitä. 

Vantaan koulujen sisäilmasta sekä oppilaiden ja henkilöstön tuesta voi lukea lisää ja 
katsoa videoita Koulujen sisäilma -sivulta https://bit.ly/3i83Pm8.  

Jos oppilailla tai henkilöstöllä ilmenee oireita, joiden epäilee liittyvän sisäilmaan, on syytä 
ottaa yhteyttä sekä terveydenhuoltoon että rehtoriin. Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita 
epäileville henkilöille löytyvät myös verkosta, suora linkki ohjeistukseen: 
https://bit.ly/380YFSG 

Lisätietoja:  
sisailma@vantaa.fi 
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