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Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 23.9.2021.  

Tehdyt ja tulossa olevat toimenpiteet 

Keittiön ilmanlaadussa on koettu puutteita. Keittiöön on tilattu ilmalämpöpumppu, mutta pumpun 
toimituksessa on ollut ongelmia. Pumppu asennetaan, heti kun se saadaan.  Keittiö tutkittiin kesällä ja 
kylmiörakenteissa havaittiin mikrobivaurioituneita osia. Korjaussuunnittelu keittiön osalta on käynnissä ja se 
valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Keittiön korjaukset tehdään talvella 2021—2022. Korjausaikataulu 
sovitetaan keittiön toiminnan mukaisesti.  

Vesikaton peltitiivistyksiä sekä kattoturvatuotteiden asennuksia tehdään syksyllä 2021.  Päärakennuksen 
kattotiiliä ja harjapelti havaittiin puuttuvan, katto korjataan tältä osin lokakuussa 2021.  

Kätevä ja pitkä puurakennus maalattiin kesällä 2021. Rakennusten vedenohjausjärjestelmiä puhdistetaan 
syksyllä 2021.  

Kivikoulussa on koettu vetoa ikkunoista. 3C-luokan tilan ikkunat kunnostetaan syyslomalla. 3A-luokan ja 
terveydenhoitajan tilat tarkastetaan ja pyritään vähentämään vetoisuutta tiloissa.  

Osassa tiloista on käytössä antureita, joista saadaan reaaliaikaista tietoa mm. tilojen lämpötiloista ja 
hiilidioksidipitoisuuksista. Mittaustuloksia seurataan ja poikkeaviin tuloksiin reagoidaan.  

Sisäilmastokysely 

Oppilaille tehtiin maalis-huhtikuussa 2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, joka on tarkoitettu 3.-
luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille. Kyselyyn vastasi valtaosa (95 %) ko. luokkien oppilaista. Kyselyn 
tulosten mukaan, koululla ei koeta opiskeluympäristöhaittoja tai oireilua tavanomaista enempää. Osin ongelmia 
koetaan vähemmän kuin vertailuaineistossa.  

Sisäilmaoireilu 

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka 
tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi 
sairaslomaa. Yhteydenoton työterveyshoitaja Juuli Nuikalle voi tehdä myös Terveystalon ”Viestit asiantuntijalle” 
-palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. 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. 

Lisätiedot 

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Ville-Pekka Lehtoselle (ville-
pekka.lehtonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. 
Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.12.2021. 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta 

Ville-Pekka Lehtonen, kiinteistöpäällikkö 
Akaan kaupunki 
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