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SIMONKALLION KOULUN RUOKALAA JA 

LUOKKIA KORJATAAN KESÄLLÄ 

Simonkallion koulun sisäilmaryhmä on käynyt kokouksessaan 11.3.2022 läpi koulun 

sisäilmatilannetta ja tulevalle kesälle suunniteltuja korjauksia. Ruokalan seinän 

kosteusvaurio ja neljä luokkaa korjataan kesän aikana. 

 

Korjauksilla varmistetaan tilojen turvallista käyttöä ennen koulun peruskorjausta, joka 

on suunniteltu vuodelle 2024. Simonkallion koulussa on tehty paljon 

sisäilmatutkimuksia, ja niissä esiin tulleet tärkeimmät löydökset on korjattu siten, että 

tilojen normaalille käytölle ei ole esteitä. Koulussa on myös käytössä 

mittausjärjestelmä, johon käyttäjien toivotaan kirjaavan havaintojaan sisäolosuhteista. 

 

Aiempina kesinä tehdyt korjaukset ovat kohentaneet tilannetta merkittävästi. Koulun 

sisäilmatilanne on rauhallinen, mutta oireilua epäileviä kehotetaan edelleen pitämään 

yhteyttä koulu- tai työterveyshuoltoon, jotta oireilua voidaan hoitaa. Sisäilmaryhmä 

kokoontuu seuraavan kerran ensi syksynä. 

KESÄN KORJAUKSET 

 

Kesän aikana korjataan 2. kerroksessa luokkatilat 249 ja 250 sekä 3. kerroksessa 317 

ja 320. Keittiön seinässä todetuista kosteusvaurioista tutkimustuloksista tiedotettiin 

tarkemmin 11.2.2022. Keittiön seinän todetut vauriot ovat laajuudeltaan pieniä, mutta 

voivat heikentää paikallisesti sisäilman laatua. Sen sijaan vaurioiden yläpuolella 

sijaitsevien luokkien sisäilmaan vaurioilla ei ole vaikutusta. 

  

Kesän korjauksissa poistetaan ja uusitaan kaikki vaurioituneet rakennusmateriaalit ja 

pinnoitteet. Myös rakenteiden ilmatiiviyttä parannetaan kapseloimalla ja tiivistämällä 

rakenteita, tiiviys myös varmistetaan merkkiainekokein.  

 

Vastaavia korjauksia on tehty aiemmin muissa tiloissa, ja ne ovat parantaneet 

sisäilmatilannetta. Vantaa teki loppusyksystä kyselyn viime kesänä korjattujen tilojen 
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henkilöstölle, joiden kokema oireilu ja haitat ovat vähentyneet erittäin paljon korjausten 

jälkeen. 

Uutinen löytyy verkkosivuilta linkistä 

https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/sisailmaoireilu-ja-olosuhdehaitat-

vahenivat-oppilaitoksissa-korjausten-jalkeen 

OIREILUTILANNE EDELLEEN MALTILLINEN 

Simonkallion koulun sisäilmatilanne on tehtyjen korjausten myötä vakiintunut 

maltilliseksi. Oppilaiden oireiluilmoitusten määrä kouluterveydenhuoltoon vastaa 

Vantaan koulujen yleistä tasoa. Tämän vuoden puolella oppilaiden huoltajat ovat 

tehneet muutamia ilmoituksia sisäilmaoireilusta. Ilmoitukset ja yhteydenpito ovat 

tärkeitä, jotta oppilaiden tarvitsema tuki voidaan varmistaa peruskorjausta odotellessa. 

Sisäilmakouluterveydenhoitajan seurannassa kannattaa jatkaa, sillä oireilevien 

oppilaiden tilannetta pystytään lähes aina helpottamaan erilaisin toimin. 

JATKUVA MITTAUS ODOTTAA PALAUTETTA 

Koulun tiloihin asennettu sisäolosuhteiden jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä antaa 

ajantasaista tietoa olosuhteista. Eri tiloissa on QR-koodeja, joista saa puhelimellaan 

näppärästi tietää muiden muassa tilan lämpötilan ja hiilidioksidin määrän sisäilmassa. 

Samalla pystyy antamaan palautetta sisäilmasta. Palautetta on annettu Simonkalliosta 

vähän, toivomme aktiivisuutta kaikilta käyttäjiltä. Kun epäkohdista saadaan tietoa, 

niihin voidaan puuttua. 

OIREILIJOILLE APUA  

Jos huoltaja epäilee oppilaan oireiden liittyvän sisäilmaan, on syytä edelleen ottaa 

yhteyttä rehtoriin ja kouluterveydenhoitajaan tai sisäilmakouluterveydenhoitajaan 

esimerkiksi puhelimitse tai Wilman kautta. Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan 

sisäilmasta, on syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja rehtoriin.  

 

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

nenän ja hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen 
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väsymys. Oireet voivat olla epämääräisiä, mutta helpottuvat usein tiloista 

poistuttaessa. Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti. 

 

HUOM! Vantaan verkkosivut on uudistettu. Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville 

henkilöille löytyvät uusilta Vantaan verkkosivuilta, linkki ohjeistukseen: 

https://www.vantaa.fi/fi/jos-oppilas-oireilee-koulussa 

 

Aiemmat Simonkallion koulun sisäilmatiedotteet löytyvät sivulta 

https://www.vantaa.fi/fi/simonkallion-koulun-sisailma 

LISÄTIETOJA 

sisailma@vantaa.fi 
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