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RISTIPURON PÄIVÄKODIN 
LISÄRAKENNUS KÄYTTÖÖN JA 
PÄÄRAKENNUKSEN KORJAUS ALKAA  

Ristipuron päiväkodin lisärakennuksen sisäilmakorjaus valmistuu ja päärakennuksen 

korjaus puolestaan alkaa. 

 

Lisärakennuksen toiminta palaa Ristipuroon tiistaina 28.2.2023 

Päiväkoti siirtää perjantaina 24.2 ja maanantaina 27.2.2023 kalusteet ja tavarat 

korjattuun laajennusosaan. Tuokaa lapset korjattuun päiväkodin laajennusosaan 

tiistaina 28.2.2023 alkaen tavalliseen aikaan.  

 

Päärakennuksen toiminta siirtyy Lummetielle tiistaina 28.2.2023 

Päiväkodin päärakennuksen toiminta siirtyy väistötilaan osoitteeseen Lummetie 2. 

Tuokaa lapset uuteen päiväkotiin tiistaina 28.2.2023 alkaen tavalliseen aikaan. 

Toiminta jatkuu normaaliin tapaan, omat tutut hoitajat hoitavat lapsia myös 

väistötiloissa. Korjaukset valmistuvat suunnitelmien mukaan elokuun lopussa. 

 

Päärakennuksen työmaa järjestetään niin, että päiväkodin päärakennuksen ja piha-

alueiden käyttö on turvallista. Päiväkodin henkilöstöltä saa tarkempia ohjeita. 

KORJAUKSET 

Päärakennuksen isäilmakorjauksessa tiivistetään rakenteet, läpiviennit ja 

rakenneliittymät. Lattiarakenne kapseloidaan ja lattian pintamateriaalit uusitaan. 

Lisäksi uusitaan valaistus ja alakatto koko rakennuksessa. Ikkunat kunnostetaan. 

Kaikki seinäpinnat maalataan ja tehdään pieniä tilamuutoksia sekä uusitaan kalusteet 

ja varusteet.  

 

Rakennuksen ilmanvaihto uusitaan kokonaan koneineen ja kanavistoineen. 

Ilmanvaihtoremontin päätteeksi koko järjestelmä mitataan ja säädetään.  
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WC- ja märkätiloissa uusitaan seinien ja lattioiden vedeneristys ja asennetaan uusi 

keraaminen laatoitus. 

 

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. 

KORJAUKSIIN VALMISTAUTUMINEN 

Tavaroiden pakkaamiseen liittyvistä asioista kerrotaan liitteessä Muuttolaatikot ja  

jätelavat (liite henkilökunnalle). Muuttajan muistilista -liitteen (henkilökunnalle) asioita 

voi soveltaa tapauskohtaisesti. Yhteyshenkilönne kertoo tarkemmin yksityiskohdista. 

OIREILIJOILLE APUA 

Jos epäilee lapsen oireiden liittyvän sisäilmaan, huoltajia kehotetaan ottamaan 

yhteyttä terveydenhoitoon. 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. päiväkodissa 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://www.vantaa.fi/node/4239  

LISÄTIETOJA: 

sisailma@vantaa.fi 

https://www.vantaa.fi/node/4239

