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Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta 
 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui maanantaina 28.5.2018. 

Akaan Arvo Ylpön koululla on päätetty tehdä kosteus ja sisäilmateknisiä tutkimuksia tiloissa koetun oireilun ja 
huonontuneiden sisäolosuhteiden selvittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää aistinvaraisten menetelmien ja 
mittausten sekä rakenneavausten ja materiaalinäytteiden analysoinnin avulla ne rakenteet, jotka sisäilman laadun 
parantamiseksi on korjattava. Vahanen Rakennusfysiikka Oy aloittaa Arvo Ylpön koulun päärakennuksen tutkimukset 
kenttämittauksilla 13.-14.6.2018. Tutkimukset ovat valmiit viimeistään viikolla 33. Koulun henkilökunnalle ja lasten 
huoltajille tullaan pitämään tiedotustilaisuudet päärakennuksen sisäilmatutkimuksista. Kutsut tilaisuuksiin tulevat 
erikseen ennen tilaisuuksia. 

Arvo Ylpön koululla tullaan ennen kuntotutkimusten aloittamista kaikissa rakennuksissa tekemään ilmanvaihtoon liittyviä 
selvityksiä kuten eri tilojen ilmamäärien tarkastelua sekä ilmanvaihtokoneiden ja -suodattimien tarkastus Knowtek Oy 
toimesta. Näissä tarkastuksissa havaitut puutteet tai epäkohdat korjataan mahdollisimman pian. Tekninen lautakunta 
tulee priorisoimaan muiden AYK-rakennusten tutkimisen suhteessa muihin koulurakennuksiin ja päiväkoteihin (Pappila, 
Nahkiala, Nahkalinna, Rautala). 

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa 
oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Lasten ja 
oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta 
oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. 

Lisätietoja 

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Henri Saloselle 
(henri.salonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. 
Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 22.8.2018. 
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