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SIMONKALLION KOULUN SISÄILMATILANNE  

 
Simonkallion koululle on toivottu koostetta tämänhetkisestä sisäilmatilanteesta. Koululle on tehty 
syksystä lähtien kahdeksan tiedotetta, joista löytyy yksityiskohtaisemmat tiedot tutkimuksista ja 
toimenpiteistä. Tiedotteet on julkaistu Wilmassa sekä netissä, niihin kannattaa tutustua (linkki 
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisail
matiedotteet) 
 
Simonkallion koululla on tehty laajat sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset viime vuonna. 
Tutkimus- ja oireilutietojen valossa Simonkallion koulu on tyypillinen, vanha rakennus, jossa on 
korjaustarvetta ja sisäilmahaittoja sekä huomattava tarve kohentaa siivousta. Tavallisimpia 
haittoja ovat pölyisyys, hajut ja aurinkoisissa tiloissa kuumuus.  
 

Sisäilman laatua varmistetaan peruskorjaukseen asti 
 
Koulun moniammatillinen sisäilmaryhmä koordinoi toimenpiteitä säännöllisissä kokouksissa. 
Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa. 
 
Rakennuksessa on tutkimuksissa tehty monenlaisia löydöksiä, mutta tiloista ei ole löytynyt 
sellaista hälyttävää, mikä estäisi tilojen käyttöä. Kolme opetustilaa ja niiden vieressä sijaitseva 
neljäs tila on kuitenkin varotoimenpiteenä suljettu pois käytöstä tiloissa ilmenevän hajun vuoksi 
korjauksiin asti. Tilat ovat edelleen pois käytöstä. 
 
Koulu odottaa perusteellista korjausta. Koulun korjaustarve on ilmeinen, mutta ei niin vaikea, 
että se edellyttäisi poikkeusjärjestelyjä. Vantaa pystyy korjaamaan vain kourallisen suuria kouluja 
vuosittain. Korjausten kiireellisyyden arvioivat rakentamisen asiantuntijat 
sisäilmatutkimustulosten sekä oireilun määrän ja vakavuuden perusteella. Myös alueen muiden 
koulujen ja väistötilojen tilanne pitää ottaa huomioon.  
 
Simonkallion koululle on lisätty ilmanpuhdistimia. Tiloissa on tehty ja tehdään vielä lähiaikoina 
pienkorjauksia, joiden avulla haittoja saadaan vähennettyä peruskunnostukseen asti. Akuutit 
ongelmat korjataan osana normaalia huoltotyötä. Siivousta parannetaan edelleen. 
 
Oireilu aiheuttaa haittaa 
 
Sisäilmahaitat ovat kiusallisia, ja osalle käyttäjistä aiheutuu voimakkaastikin häiritseviä oireita. 
Huojentavaa on, että tieteellistä näyttöä sairastumisen ja sisäilmaongelman välisestä yhteydestä 
on vain muutaman sairauden kohdalla (keuhkosyöpä ja radon, astma ja homevaurio). 
Simonkalliossa tutkimustulosten perusteella näiden riski ei näyttäydy merkittävänä eikä 
mittauksissa ole havaittu kohonneita radonpitoisuuksia. Yleensä oireet helpottavat, kun poistuu 
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tiloista, tai oireita pystytään lieventämään lääkityksellä.  
 
Huoltajia kehotetaan edelleen ottamaan yhteyttä terveydenhoitoon, jos epäilee oppilaan 
oireiden liittyvän sisäilmaan. Reilut pari kymmentä huoltajaa onkin ollut yhteydessä 
kouluterveydenhoitajaan ja selvittänyt oppilaan tilannetta myös Vantaan kouluterveydenhuollon 
sisäilmaterveydenhoitajan kanssa. Koulussa on noin 800 oppilasta.  
 
Painotamme, että oireisiin suhtaudutaan vakavasti. Koulu ja terveydenhoito tekevät parhaansa 
helpottaakseen jokaisen oireilijan tilannetta. Asia on syytä ottaa puheeksi rehtorin ja 
terveydenhoitajan kanssa. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nettisivuilla kerrotaan tutkittua tietoa sisäilmasta, 
https://thl.fi/web/ymparistoterveys/sisailma 
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