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YRTTITIEN PÄIVÄKODIN 

SISÄILMAKORJAUKSET ALKAMASSA  

Yrttitien päiväkodissa aloitetaan sisäilman parantamiseen tähtääviä korjauksia. 

Päiväkodin toiminta siirtyy väistötilaan osoitteeseen Lummetie 2. 

 

Perjantaina 4.3.2022 päiväkoti on suljettuna muuton vuoksi. Tuokaa lapset uuteen 

päiväkotiin maanantaista 7.3.2022 alkaen tavalliseen aikaan. Toiminta jatkuu 

normaaliin tapaan, omat tutut hoitajat hoitavat lapsia myös väistötiloissa. Korjaukset 

valmistuvat kesän lopulla.  

 

Lummetie 2 sijaitsee rautatien läheisyydessä, tiedotteen lopussa on kartta alueesta. 

Päiväkodin henkilöstöltä saa tarvittaessa tarkempia ohjeita. 

KORJAUKSET 

Tiloissa tehdään erittäin laajat purku- ja jälleenrakennustyöt. Alakattojen mineraalivilla 

akustovillat ja niiden yläpuolisen tekniikan lämmöneristeet korjataan, ettei kuituja enää 

vapaudu sisäilmaan. Rakennuksessa myös tiivistetään kattavasti kaikki rakenteet, 

kapseloidaan lattiabetonit ja uusitaan lattiapinnoitteet.  

 

Sisäilmakorjausten yhteydessä käsitellään myös muita pintoja ja varusteita. Muun 

muassa pinnat maalataan, väliovet uusitaan, joitain kiintokalusteita uusitaan, 

märkätiloissa seiniä ja lattioita vedeneristetään ja laatoitetaan. 

 

Korjausten suunnittelussa on otettu huomioon tiloissa aiemmin tehtyjen 

sisäilmaselvitysten tulokset. Korjausmenetelmät on valittu siten, että ne 

nykytietämyksen mukaan huolellisesti toteutettuina estävät päästöjä ja epäpuhtauksien 

kulkeutumista sisäilmaan. Tavoitteena on saada terveelliset ja turvalliset tilat 

päiväkotiin. 
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KORJAUKSIIN VALMISTAUTUMINEN 

Virkku-intrasta löytyvät sivulta Kalustekierrätys linkit muutto-ohjeisiin: 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-tilat/SitePages/kalustekierratys.aspx 

Tavaroiden pakkaamiseen liittyvistä asioista kerrotaan liitteessä Muuttolaatikot ja 

jätelavat. Muuttajan muistilista -liitteen asioita voi soveltaa tapauskohtaisesti. 

Yhteyshenkilönne kertoo tarkemmin yksityiskohdista. 

 

Sisäilma-asiantuntijat ovat arvioineet päiväkodin varusteiden tilanteen. Siellä ei ole 

tarvetta ottaa huomioon homesiivoukseen liittyviä lisätoimia. 

OIREILIJOILLE APUA   

Jos epäilee lapsen oireiden liittyvän sisäilmaan, huoltajia kehotetaan ottamaan 

yhteyttä terveydenhoitoon. Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on 

syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon hoitopolun varmistamiseksi.  

Oireilusta on syytä ilmoittaa myös päiväkodinjohtajalle, jotta saadaan ajantasainen 

kokonaiskuva tilanteesta. 

 

Oireet voivat olla epämääräisiä, mutta helpottuvat usein tiloista poistuttaessa.  

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

nenän ja hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen 

väsymys tai lämpöily. Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti. 

 

Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät Vantaan verkkosivuilta, 

linkki ohjeistukseen: https://bit.ly/380YFSG 

LISÄTIETOJA:  

Päiväkotien henkilöstön työterveyshuolto: Terveystalo, 030 63 39533. 

 

tutkimukset sisailma@vantaa.fi 

 

Lummetien puolelta kuvassa näkyviä portaita noustaan toisen kerroksen sisäpihalle, 

jossa on päiväkodin leikkipiha ja josta on ovi päiväkodin tiloihin. 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-tilat/SitePages/kalustekierratys.aspx
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