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JOKINIEMEN KOULUN 

RAKENNUSHANKKEET EDISTYVÄT 

Jokiniemen koulun laaja korjaus- ja laajennuskokonaisuus etenee.  
 

Tiedonjyvän päiväkoti  

Koulun kanssa samassa pihapiirissä oleva Tiedonjyvän päiväkodin uudisosa on 
valmistunut ja päiväkoti on otettu käyttöön elokuun alussa. Samassa yhteydessä 
valmistui tontille lähiliikuntapaikka. 
 

Valkoisen talon peruskorjaus 

Valkoisen talon (B-rakennus) peruskorjaus on alkanut 20.9.2021 työmaa-aitojen 
rakentamisella ja työmaan perustamisella sekä purkutöiden valmisteluilla. Työmaa-
alue erotetaan työmaa-aidoin koulun käytössä olevasta pihapiiristä. Valoisen talon 
rakennustyöt kestävät vuoden 2022 loppuun ja tilat otetaan koulukäyttöön 
tammikuussa 2023. 
 
Valkoisessa talossa peruskorjauksessa muokataan tiloja tukemaan uutta 
oppimisympäristöä. Entinen päiväkotiosa muutetaan koulutiloiksi, ja tältä kohdin 
rakennusta myös laajennetaan pääosin erikoisluokista koostuvalla laajennusosalla. 
Lisäksi rakennukseen tehdään sisäpihan puolelle laajennusosia ruokasalin, keittiön ja 
teknisten tilojen tarpeisiin. 
 
Valkoisen talon rakentamisen aikana tontilla koulukäytössä on ns. punainen (A-
rakennus) talo. Rakentamisen aikana oppilasliikenne kulkee A-rakennukseen 
Kauratien kautta. Kävelyreittinä toimii myös Tikkurilan lukion sekä päiväkodin/koulun 
välissä oleva kevyen liikenteen väylä. 
 
Rakentamisesta vastuullinen ja pääurakoitsijana toimiva LTR Rakennus Oy laatii 
työmaan aitauksista ja kulkureiteistä käyttäjien kanssa yhteistyössä suunnitelman, jota 
koulu pystyy hyödyntämään oppilasviestinnässään. Suunnitelmaa täydennetään ja 
muokataan tilanteen mukaan tarvittaessa.   

Oppilaiden ja muiden ulkopuolisten oleskelu työmaa-alueella on turvallisuussyistä 
ehdottomasti kielletty.  
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Punaisen talon korjaukset 

Viime talvena nousi esiin tarve korjata punaisen talon (A-rakennus) liikuntasalisiipi 
aikaistetusti, koska rakenteista löytyi asbestia. Tämä korjaus on käynnissä, ja 
liikuntasali on saatu käyttöön. Korjauksessa uusittiin salin pintamateriaalit, vesi- ja 
viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä valaistus ja kunnostetaan alkuperäiset 
puuikkunat.  
 
Koulun puku- ja pesuhuonetilat valmistuvat lokakuun lopussa, mikäli betonirakenteiden 
kuivuminen ja rakennusosien hankinta-ajat toteutuvat suunnitellusti. Korjausten 
yhteydessä liikuntasalisiiven rakenteista poistettiin havaitut haitta-aineet ja lattioiden 
betonirakenteet uusittiin kokonaisuudessaan. Liikuntasalin AV-järjestelmien hankinta 
on käynnissä ja valmistuu syyslukukauden aikana. Punaisessa talossa keväällä 
lattialle vettä vuotaneen juomahanan aiheuttama paikallinen vesivahinko on korjattu 
kuivattamalla ja vaihtamalla tarvittavat rakenteet.  
 
Punaisen talon asbestilöydöksen vuoksi tehdyt tarkat tutkimukset osoittivat talvella, 
että käyttäjille ei ollut terveysvaaraa, sillä sisäilmassa ei ole asbestipölyä. Aiemmissa 
tiedotteissa on käyty tutkimustulokset tarkasti läpi, tiedotteet ovat luettavissa Vantaan 
verkkosivuilta, linkki sivuille https://bit.ly/3nykcIO. 
 
Punaisen talon peruskorjaus alkaa vuoden 2023 alussa valkoisen talon valmistuttua. 
Aikataulun mukaan punaisen talon peruskorjaus valmistuu vuoden 2023 loppuun 
mennessä.  
 

Oireilijoille apua   

Huoltajia kehotetaan edelleen 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 
rehtorille, 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 
 
Aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki sivuille https://bit.ly/3nykcIO 
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Lisätietoja: sisailma@vantaa.fi 
 
 


