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Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui maanantaina 5.8.2019. 

Tehdyt ja tulossa olevat toimenpiteet 

Liikuntasalin mikrobivaurioituneet lattia- ja ulkoseinärakenteet korjataan syksyn aikana. Liikuntavälineistä kovapintaiset 
puhdistetaan sisäilmakohteiden irtaimistonpuhdistusohjeen mukaisesti ja huokoiset, kuten patjat, uusitaan. 

Päärakennuksen kellarin ja muiden tilojen välisten rakenteiden ilmatiiviyttä on parannettu korjauksin touko-kesäkuussa, 
ja kellari alipaineistetaan elokuun loppuun mennessä. Toimenpiteillä estetään kellaritilojen epäpuhtauksien 
kulkeutuminen käyttötiloihin. Kuntotutkimuksessa suositellut kiireelliset toimenpiteet päärakennuksessa, Kätevässä ja 
kivikoulussa on pääosin tehty. 

Puukoulun kellari-/ryömintätilan tyhjennys kosteusvaurioituneesta rakennusjätteestä on vielä kesken ja viimeistellään 
alkusyksyn aikana. Kaikkien Arvo Ylpön koulun rakennusten vesikattojen paikalliset korjaukset aloitetaan elokuussa. 

Mahdollisista laajemmista korjauksista ja niiden aikatauluista päätetään kouluverkkoselvityksen valmistuttua. 
Kuntotutkimusten tuloksista kerrottiin maaliskuussa 2019 tiedotustilaisuudessa, jonka tiedotteeseen, muistioon ja 
esityksiin voi tutustua Akaan kaupungin sivuilla. 

THL:n oppilaiden oirekysely 

THL:n oppilaiden oirekyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kysely on tarkoitettu 3.-6. luokkalaisille tehtäväksi koulupäivän 
aikana. Suurin osa oppilaista vastasi kyselyyn (vastausprosentit rakennuksittain 79-103). Puukoululla ja päärakennuksessa 
koettiin olosuhdehaittoja ja oireita tavanomaisesti tai tavanomaista vähemmän. Kivikoululla joitain olosuhdehaittoja 
(pölyisyys tai likaisuus, melu, luokan rauhattomuus) ja oireita (hengitystie-, iho- ja silmäoireet) koettiin tavanomaista 
enemmän. Vastauksia verrataan THL:n useista kouluista keräämään vertailuaineistoon, jonka perusteella arvioidaan, 
onko oireilu tavanomaista vai tavanomaisesta poikkeavaa. 

Nyt tehty kysely toimii Arvo Ylpön koulun lähtötasomittauksena, jonka tuloksia verrataan korjausten valmistumisen 
jälkeen tehtävän kyselyn tuloksiin. Uusi kysely voidaan tehdä aikaisintaan puolen vuoden päästä korjausten 
valmistumisesta. Seuraavan kyselyn ajankohta päätetään seuraavassa sisäilmastoryhmän kokouksessa. 

Sisäilmaoireilu 

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa 
oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Koulun 
henkilökunta voi tehdä ilmoituksen työterveyshoitaja Minna Leinolle sähköpostilla osoitteeseen 
minna.leino@terveystalo.com. Valkeakosken musiikkiopiston henkilökunnan tulee tehdä ilmoitus omaan 
työterveyteensä. 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 Jaana 
Rajantaukselle (jaana.rajantaus@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. 
Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 21.1.2020. 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta 

Jaana Rajantaus, kiinteistöpäällikkö, sisäilmastotyöryhmän pj. 
Akaan Kaupunki 

Laura Kortteisto, rakennuttaja-asiantuntija 
Akaan kaupunki 
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