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SOTUNGIN KOULUN 

SISÄILMAKORJAUKSET KESÄLLÄ 2022 

Sotungin kouluun suunnitellaan sisäilman parantamiseen tähtääviä korjauksia vuodelle 

2022. Korjaukset alkaisivat viikkoa ennen koulujen päättymistä ma 30.5.2022. 

Korjaukset on tarkoitus toteuttaa niin, että tilat olisivat käyttöön valmiina koulun 

alkaessa torstaina 11.8.2022.  

 

Korjattavat tilat 

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan korjattavat tilat olisivat: 

• Kotitalousluokkien alue. 

• Tilanumerot: opetuskeittiöt 114 ja 107, vaatehuone 110 ja opetuskoti 111.  

Korjauksen sisältö: 

Sisäilmakorjauksessa tiivistetään rakenteet, läpiviennit ja rakenneliittymät. 

Lattiarakenne korjataan ja kapseloidaan, ja lattian pintamateriaalit uusitaan. Avatuista 

rakenteista poistetaan vaurioituneet materiaalit ja korvataan uusilla. Lisäksi 

kunnostetaan märkätilat, uusitaan valaistus ja alakatto. Seinät maalataan ja 

ilmanvaihto tasapainotetaan. 

 

Opetuskeittiöiden kalustus ja keittiölaiteet uusitaan. Opetuskeittiöiden alueella tehdään 

merkittäviä tilamuutoksia, esimerkiksi rakennetaan uusi luokka 108. 

 

Toimenpiteillä estetään epäpuhtauksien ja haitallisten aineiden kulkeutuminen 

sisäilmaan. Siten pyritään saamaan kohteen sisäilma hyvälle tasolle. Tavoitteena on 

saada terveelliset ja turvalliset tilat koulun toimintaan. 

 

HUOM! Korjausten sisältö ja huonetilat voivat vielä muuttua. Muutoksia voivat 

aiheuttaa esimerkiksi korjausten aikana esiin tulevat lisävauriot. 
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Korjausten suunnittelussa on otettu huomioon tiloissa aiemmin tehtyjen 

sisäilmaselvitysten tulokset. Käytettävissä olevien tietojen perusteella tilojen 

turvalliselle käytölle ei ole esteitä.  

Korjauksiin valmistautuminen 

Suunnitelkaa korjattavien tilojen tavaroiden pakkaaminen mahdollisuuksien mukaan 

niin, että urakoitsija voi aloittaa työmaatoimintaa 30.5.2022. 

 

Tavaroiden pakkaamiseen liittyvistä asioista kerrotaan liitteessä Muuttolaatikot ja 

jätelavat. Muuttajan muistilista -liitteen asioita voi soveltaa tapauskohtaisesti. 

Yhteyshenkilönne kertoo tarkemmin yksityiskohdista. Liitteet löytyvät Virkku-intrasta 

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

 

Sisäilma-asiantuntijan arvion mukaan koulussanne ei ole tarvetta ottaa huomioon 

varsinaisen sisäilmakohteen tyhjentämiseen tai homesiivoukseen liittyviä lisätoimia. 

Oireilijoille apua  

Huoltajia kehotetaan ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon ja erityisesti Vantaan 

kouluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitajaan, jos epäilee oppilaan oireiden 

liittyvän sisäilmaan. 

 

Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on syytä ottaa yhteyttä 

työterveyshuoltoon hoitopolun varmistamiseksi. Oireilusta kannattaa ilmoittaa myös 

esimiehelle, 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: 

https://urly.fi/2xRM 

 

Koulujen aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaan verkkosivuilta: https://urly.fi/2xRR 

Kysy lisää osoitteesta sisailma@vantaa.fi 


