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VARISTON VÄISTÖTILAPÄIVÄKODIN 

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUS JATKUU 

 

Variston väistötilapäiväkodissa seurataan jatkuvatoimisesti sisäilman olosuhteita. Syyskuussa 

käyttäjät antoivat palautetta parista liian kylmästä huonetilasta ja mittaustiedoista selvisikin, 

että tiloissa oli jatkuvasti alle 20 astetta. Palautteen jälkeen huolto kuittasi korjauksen 

valmiiksi, lämpötilat näissä tiloissa nousivat ja ovat nyt kaikissa tiloissa kunnossa. Negatiivista 

palautetta ei ole tullut viimeisen kuukauden aikana. Seuranta jatkuu edelleen. Huoltajilta ja 

henkilöstöltä toivotaan mahdollisimman paljon palautetta sisäilman olosuhteista. 

 

Väistötilapäiväkodin sisäilmaa seurataan 

 

Väistötilapäiväkoti on korjattu Variston entiseen koulurakennukseen, joka oli aiemmin kärsinyt 

sisäilmahaitoista. Tilat tutkittiin ja korjattiin huolellisesti, jotta rakennuksen uusi käyttö on 

turvallista. Vantaalla sisäilmakorjaukset ovat yleensä tehonneet hyvin: olosuhdehaitat ja oireilu 

ovat vähentyneet merkittävästi korjausten jälkeen. 

 

Päiväkodin sisäilman olosuhteita seurataan jatkuvatoimisella mittauksella ja keräämällä 

käyttäjien palautetta. Päiväkodin henkilöstö ja lasten huoltajat pystyvät tarkistamaan 

näppärästi sisäilmaolosuhteet, kuten sisälämpötilan, skannaamalla matkapuhelimen kameralla 

tilan seinällä olevan QR-koodin. Samaa QR-koodia käyttäen toivotaan aikuisilta palautetta 

sisäympäristöstä, esimerkiksi tuntuuko tiloissa hajuja, onko tunkkaista, kylmää tai kuumaa tai 

muita haittoja. 

 

Palaute ja mittaustulokset antavat yhdessä tiedon tilojen sisäilman olosuhteista. Mittaustiedon 

mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus on pysynyt lähes koko ajan hyvällä tasolla alle 1000 

ppm. Vain ensimmäisellä viikolla muuttopuuhista johtuen pitoisuudet olivat hetkittäin tätä 

korkeammat. Mittaustulokset kertovat, että tilojen ilmanvaihto on riittävää. Sisä- ja ulkoilman 

välinen paine-ero on vaihdellut jonkin verran. Sisätilat ovat olleet erityisesti yöaikaan ja 

viikonloppuisin ylipaineisia, jolloin ilmavirtaus on sisätiloista rakenteiden suuntaan. Nämäkin 

tulokset ovat muuttuneet lähemmäs tavoiteltua tasapainotilaa; tilanne ei ole heikentänyt 

sisäilmaa käyttäjien kannalta. 
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Palautetta on toistaiseksi annettu verraten vähän. Positiivista palautetta on annettu mm. 

siivouksesta ja valaistuksesta. Negatiivista palautetta on annettu eniten lämpötilasta, mutta 

sitä ei ole tullut enää säätötoimien jälkeen. 

 

Variston väistötilapäiväkodille tehdyt aiemmat tiedotteet ovat luettavissa vantaa.fi-sivustolla.  

Linkki korjauksista kertovaan tiedotteeseen: https://bit.ly/3ErL19Q 

Linkki mittauksista kertovaan tiedotteeseen: https://bit.ly/3CrER99 

Vantaan päiväkotien sisäilmatutkimuksista kerrotaan myös videolla, 

https://www.youtube.com/watch?v=UmDvMK499og    

Mahdollinen oireilu 

Jos huoltaja epäilee lapsella esiintyvien oireiden liittyvän sisäilmaan, asia on syytä kertoa 

terveydenhoidossa lääkärille ja myös päiväkodinjohtajalle. Henkilöstön puolestaan pitää 

ilmoittaa oireistaan matalalla kynnyksellä työterveyshuoltoon sekä myös päiväkodinjohtajalle 

kokonaistilanteen selvittämiseksi.  

 

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

nenän ja hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen väsymys tai 

lämpöily. Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti.  

 

Tarkemmat ohjeet löytyvät myös verkosta, suora linkki ohjeistukseen: https://bit.ly/380YFSG 

 

Lisätietoja:  

sisailma@vantaa.fi 

https://www.youtube.com/watch?v=UmDvMK499og
https://bit.ly/380YFSG

