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Tietoa Käpylän peruskoulun korjaustöiden
etenemisestä

Käpylän peruskoulun (Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2) koulurakennuksissa on
jatkettu kuntotutkimusten pohjalta tehtäviä korjaustöitä.

Väinölänkatu 7

Koulussa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon poistohormit
on sukitettu maaliskuussa. Työn tarkoitus on tiivistää hormit niin, että ilma
kulkeutuu ulos rakennuksesta eikä virtaa ennen aikojaan takaisin sisätiloihin.

Rakennuksen alla kulkee putkitunneleita, jotka on alipaineistettu, jolloin ilmaa
ei kulkeudu tunneleista muihin tiloihin. Työ on valmistunut maaliskuussa.

Väinölänkadun koulun kellarissa ja alapohjassa on vikoja, joiden
korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Tarkoitus on uusia lattiarakenteita ja
rakennuksen alla kulkevia salaojia. Työ on osoittautunut niin laajaksi ja
kalliiksi, että kiinteistölautakunta päättää rahoituksesta ja korjauksista.
Päätösprosessi vie ennakoitua enemmän aikaa, minkä vuoksi näiden töiden
toteutus viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Korjausten aikataulusta
tiedotetaan ajankohdan varmistuttua.

Untamontie 2

Asuntosiiven ilmanvaihdon korjaustyöt ovat valmistuneet maaliskuussa.

Rakennuksen alla kulkevien putkitunneleiden alipaineistus on valmistunut
maaliskuussa. Alipaineistuksen tarkoitus on estää ilman kulkeutuminen
tunnelista muihin tiloihin.

Hiilidioksidimittauksista Väinölänkadulla ja Untamontiellä

Molemmissa rakennuksissa on toistettu hiilidioksidi-mittaukset samoissa
luokissa, joissa hiilidioksidin määriä on mitattu jo aiemmin.

Mittaustulosten perusteella tilanne on parantunut ilmanvaihdon
parannustoimenpiteiden jälkeen. Joidenkin luokkien hiilidioksidiarvot nousivat
hetkellisesti yli 1500 ppm:n rajan.

Koulunrakennuksessa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Sen
täysitehoinen toiminta vaatii luokkien säännöllistä ja perusteellista
ikkunatuuletusta, jotta luokkatilojen huoneilma ehtii vaihtua välitunnin aikana.
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Painovoimainen ilmanvaihto toimii molemmissa rakennuksissa niiden
perusparannuksiin saakka. Väinölänkadun koulussa perusparannus on
suunniteltu vuosille 2022–2023 ja Untamontiellä 2020–2021.
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