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VARIAN OJAHAANTIEN YKSIKÖN VÄISTÖTILAT 
VIIVÄSTYVÄT - KÄYTTÖÖN MAALISKUUSSA 
 
 

Väistötilat valmistuvat maaliskuussa  

Sähkösiiven tiloja korvaavan noin 1460 m2 kokoisen väistötilan rakentaminen vie ennakoitua 
pidempään erittäin haasteellisten perustusolosuhteiden vuoksi. Alun perin valmistumista 
odotettiin joulukuulle. 

Varia Ojahaantien sähköosaston luokka- ja ICT tilojen väistötilat rakennetaan alun perin 
suunnitellulle paikalle. Rakennukselle yritettiin löytää vaihtoehtoista sijoituspaikkaa, mutta 
sellaista ei löydetty. Pohjaolosuhteiden selvitykset veivät reilusti arvioitua enemmän aikaa ja 
hankkeen valmistuminen siirtyy. 
 
Pohjarakentaminen on tontilla rakennusvalvonnan luvalla aloitettu. Pohjarakenteiden 
vahvistusten ja väistötilojen teräspaaluperustusten arvioidaan valmistuvan tammi- helmikuun 
vaihteessa, mikäli tuleva talvi ei olennaisesti vaikeuta näitä maanrakennustöitä. Perustusten 
valmistuttua päästään asentamaan väistötilaelementit. 
 
Tämän hetken arvion mukaan väistötilat ovat käyttöönottovalmiit arviolta maaliskuun puolivälissä. 
Siihen asti toimitaan edelleen vanhoissa tiloissa.  Yksi luokka sähkönsiivestä (151) on poistettu 
kokonaan käytöstä voimakkaan hajun takia.  
 

Muut toimenpiteet 

Ympäristökeskuksen suunnitelmallinen valvonnan tarkastus oli lokakuun lopussa. Rakennuksien 
vesivauriokohdat on tarkastettu ja akuutit korjaukset tehty. Mahdolliset jatkotoimenpiteet 
tehdään väistön tiivistystöiden yhteydessä. 
 
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan väistötiloihin siirtyvät muut sähkösiiven toiminnot paitsi 
työsalit ja osa pukutiloista. Työsaleihin ja osaan pukutiloista sisäänkäynti muutetaan ulkopuolelta, 
kun sähkösiiven käytävät ja suurin osa muista tiloista suljetaan pois käytöstä. Käytöstä poistuvalta 
alueelta suljetaan ilmanvaihto ja estetään hallitsemattomat ilmavuodot käyttöön jäävälle alueelle. 
Tämä voidaan tehdä vasta, kun toiminnot on muutettu väistötilaan. 
 
Paviljonki sijoitetaan nykyiselle parkkipaikalle, mikä vaikuttaa pysäköintiin. Henkilöstön 
autopaikkojen määrä säilyy lähes ennallaan. Opiskelijoiden autopaikkojen sijainti rajataan uudella 
tavalla jo paviljongin rakennusaikana. 

Muuton aikataulusta tiedotetaan myöhemmin. 
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Ilmanpuhdistimia on lisätty tiloihin varmistamaan sisäilman laatua. Rakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmästä havaitut, sisäilman laatua heikentäneet kuitulähteet on poistettu. 

Oireilijat terveydenhuoltoon 

Jos epäilet, että saat oireita oppilaitoksen huonosta sisäilmasta, ilmoita asiasta terveydenhoitajalle. 
Syksyn aikana on sisäilmaoire-epäilyistä ilmoittanut kymmenkunta opiskelijaa. Oireilevat opiskelijat 
ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Henkilöstön pitää ilmoittaa oireista matalalla 
kynnyksellä työterveyshuoltoon, jotta hoitopolku jatkuu. 

Sisäilmaan liitettyä oireilua voi olla mm. oppilaitoksessa oloaikaan ajoittuva silmien punoitus, 
nenän ja hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen väsymys tai 
lämpöily. 

Sisäilmaryhmä seuraa tilannetta 

Varian Ojahaantien oppilaitoksen sisäilmaongelmia käsiteltiin kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä 
4.12.2019. Seuraava kokous pidetään väistötilan valmistuttua keväällä. 

 


