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HENKILÖSTÖTIEDOTE: KORJAUKSET JATKUVAT 
KESÄLLÄ VARIAN RÄLSSITIEN TILOISSA 
 
Kesällä 2018 Varian Aviapoliksen toimipisteessä on tehty erittäin mittavia sisäilmaan liittyviä 
korjauksia. Lukuvuosi aloitettiin korjaustöiden ollessa kesken, ja pienehköjä viimeistelytöitä 
jatketaan edelleen. Ilmanlaatu on vaihdellut tiloissa syksyn aikana huomattavasti. 
Ilmanvaihtojärjestelmää uusittiin merkittävästi, mutta sen säätäminen jatkuu vielä. Kun 
korjaukset ovat valmiit, syksyllä 2019 järjestetään uusi sisäilmaoirekysely henkilöstölle. 

Rakennusyrityksen lisäksi oppilaitoksessa työskentelee kaikissa eri vaiheissa monen eri yrityksen 
työntekijöitä. Oppilaitoksen johdon vaihtumisen ja töihin osallistuvien monen eri toimijan 
erilaisten viestintävastuiden vuoksi henkilöstöviestintä on valitettavasti ollut liian vähäistä.  

Tilannekatsaus 2019 alussa 

Vuodelle 2018 suunnitellut rakentamiseen liittyvät työt on saatu tehtyä, samoin valtaosa 
korjausten takuuna tehtävän puutelistan töistä. Joitakin puutelistan viimeistelytöitä tehdään vielä. 
Ilmanvaihtokoneet on uusittu ja kanavat mitoitettu uudestaan niin, että ne vastaavat nykypäivän 
vaatimuksia. Tilamuutoksia on tehty mm. sosiaalitiloissa.  Remontoidulla alueella on kaikki pinnat 
sisällä uusittu, vesikatto kunnostettu ja taitto-ovet vaihdettu nosto-oviksi. 

Sisäilman laatuun merkittävästi vaikuttavien ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien käyttöönotto 
ja säätäminen vie asennuksen jälkeen aina useita kuukausia näin monimuotoisessa rakennuksessa. 
Säätöjen kanssa samaan aikaan on ilmennyt erillisiä kiusallisia toimintahäiriöitä. Esimerkiksi 
joulukuussa halli 3:ssa on korjattu rikkoutunut lämpötila-anturi. Yksi lattiaviemäri on ollut tukossa, 
ja haju on levinnyt toiseen huoneeseen. Lisäksi muutama ilmanvaihtokone on pysähtynyt 
jäätymisongelman vuoksi, eikä hälytys ole edennyt niistä normaalisti ohjausjärjestelmästä 
löytyneen selittämättömän päivämäärämuutoksen vuoksi. Auditorio on ollut liian kylmä patteri- ja 
ilmanvaihtojärjestelmien ongelmien vuoksi, järjestelmien ilmaaminen on auttanut tilanteeseen. 

Pihalla olevien taukotilojen tilanteesta ei ole tarkempaa tietoa, ne voivat olla paikallaan kesään 
asti, kun rakennustyöt jatkuvat ja tiloja taas tarvitaan. 

Kesällä 2019 korjaukset jatkuvat kattoikkunoiden remontilla. Samassa yhteydessä korjataan katon 
alla olevat kosteudesta vaurioituneiden tilojen rakenteet; tiloissa monet ovat kärsineet oireista.   

Oireilutilanne avoin 

Opiskelijat eivät ole ilmoittaneet oireiluista. Heille lähetetään kuitenkin terveydenhuollon 
määrämuotoinen tiedote, jossa painotetaan oire-epäilyjen esiin tuomista. 
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Oireilevan henkilökunnan lukumäärästä ei ole saatavilla toimipistekohtaista tietoa Varian 
työterveyshuollosta. Marraskuussa koko Vantaan kouluihin, päiväkoteihin ja Variaan tehdystä 
sisäilmaoirekyselystä ei ole vielä saatavilla tietoa. Syksyllä 2019 järjestetään kuitenkin Aviapoliksen 
henkilökunnalle uusi sisäilmaoirekysely, kun korjaukset on saatu valmiiksi, sisäilman laatu 
tasaantunut ja oireilun määrä sisäilmaan suhteutettuna vakiintunut. Oirekyselyn toteuttaa 
työterveyshuolto ja sen tilaa osaamispalveluesimies. 

On erittäin tärkeää, että sekä opiskelijat että henkilöstö tuovat mahdolliset sisäilmasta johtuvat 
oireilut esiin terveydenhuollossa, jotta hoito voi alkaa. Ilmoittakaa edelleen minulle oireilutiloista, 
jotta pystymme tekemään tilannetta helpottavia toimenpiteitä oireista kärsiville.   

Vantaan strateginen tavoite on, että kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee. Tähän myös 
tähdätään kesällä jatkuvilla korjaustoimilla. Varian Aviapoliksen korjauksiin satsataan parissa 
vuodessa yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.  

Toivon henkilöstöltä kestävyyttä arkityötä haittaavien töiden keskellä, tavoitteenamme on saada 
työskentelytilamme hyvään kuntoon. 

 
Matti Hallikainen, osaamispalveluesimies 


