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LEHDOKIN PÄIVÄKODIN LAAJA 
SISÄILMAKORJAUS VALMISTUU 
 

Lehdokin päiväkodin laaja sisäilmakorjaus on valmistumassa. Päiväkoti aloittaa 
varsinaisen toimintansa remontoiduissa tiloissa tiistaina 7.12.2021, jolloin toiminta siirtyy 
väistötiloista takaisin omaan päiväkotiin.  

Korjaukset 
Tiloissa on tehty erittäin laajat purku- ja jälleenrakennustyöt. Päiväkotirakennuksessa on 
poistettu ulkoseinä- ja lattiarakenteista sekä lattian alla olevasta putkikanaalista 
mikrobivaurioituneet rakennusmateriaalit. Alakattojen yläpuolisten putkistojen eristeet on 
korjattu siten, ettei kuituja enää vapaudu sisäilmaan.  

Rakennuksessa on korjattu ulkoseinärakenteita ja tiivistetty tarvittavat rakenteet ja 
rakenneliittymät. Lattian betonipinta on kapseloitu. Lattiapinnoitteet on uusittu ja seinät 
maalattu. Myös kattojen akustointilevyt on uusittu. Ilmanvaihdon toiminta on tarkastettu ja 
säädetty.  

Toimenpiteillä varmistetaan puhtaat ja turvalliset tilat sekä hyvä sisäilman laatu päiväkodin 
tiloihin.  

Sisustusmateriaalit 
Remontti valmistuu niin, että tilat voidaan sisustaa joulukuun alussa. Tiloihin on valittu 
pintamateriaalit ja kalusteet, jotka ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä ja samalla 
kestävät päiväkotikäytön kovaa kulutusta. 

Ilmanvaihtoa pidetään jatkuvasti käynnissä noin puolen vuoden ajan, jotta uusien 
materiaalien hajut huuhtoutuvat pois sisäilmasta. Tiloissa voi aluksi tuntua uusien 
pintamateriaalien hajua, mutta kokemusten mukaan haju hälvenee tehostetun 
ilmanvaihdon mukana normaalisti varsin nopeasti. 

Jatkuvatoiminen sisäolosuhteiden ja palautteen seuranta  
Tiloihin asennetaan mittausantureita, jotka keräävät tietoa sisäilman olosuhteista. 
Mittausanturit seuraavat sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta 
ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta. Lisäksi seurataan paine-eroa ulko- ja 
sisäilman välillä, jolloin saadaan tietoa ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta.  

Henkilökunta ja vanhemmat pääsevät seuraamaan kerättyä mittaustietoa reaaliaikaisesti 
ja antamaan palautetta vaivattomasti QR-koodin avulla. Kun tilan seinään kiinnitetyn QR-
koodin skannaa matkapuhelimen kameralla, saa näkyviin mittaustietoa ja palautesivut. 
Tilankäyttäjiltä toivotaan paljon palautetta 
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Järjestelmän avulla seurataan korjaustoimenpiteiden vaikutusta sisäolosuhteisiin ja 
käyttäjäpalautteeseen. Järjestelmää on tarkoitus käyttää vähintään puolen vuoden ajan. 
Järjestelmä asennetaan käyttökuntoon ennen tiloihin muuttoa 2.12.2021. 

Oireilu 
Korjauksien myötä sisäilmatilanteen pitäisi olla kunnossa. Jos käyttäjillä kuitenkin ilmenee 
oireita, joiden epäilee liittyvän sisäilmaan, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sekä 
ilmoittaa asiasta myös päiväkodinjohtajalle. Näin saadaan ajantasainen kokonaiskuva 
tilanteesta. 

Sisäilmaan liitettyä oireilua voi olla mm. päiväkodissa 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.  

Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät Vantaan verkkosivuilta, 
linkki ohjeistukseen: https://bit.ly/380YFSG  

Aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaa.fi-sivuston sisäilmasivuilta, linkki sivuille: 
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sis
ailmatiedotteet  

 

Lisätietoja  
sisailma@vantaa.fi 
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