
 14.12.2021 

 

AKAAN KAUPUNKI 
käyntiosoite Myllytie 3 37800 AKAA puhelin (03) 569 1120 int. +358 3 569 1120 
postiosoite PL 34 37801 AKAA telefax (03) 5691 3616 int. +358 3 5691 3616 
internet http://www.akaa.fi  email  akaan.kaupunki@akaa.fi 

Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 9.12.2021.  

Keittiön toimenpiteet 

Keittiön ilmanlaadussa on koettu puutteita. Keittiön kylmiörakenteissa on havaittu mikrobivaurioituneita osia, 
jotka korjataan joululomalla 2021–2022. Keittiöön on tilattu ilmalämpöpumppu, mutta pumpun toimituksessa 
on ollut ongelmia. Pumppu asennetaan tämänhetkisen tiedon mukaan alkuvuonna 2022. Keittiön 
lähettämötuulikaapissa on koettu kylmyyttä. Tuulikaappiin lisätään pistorasia, jotta tilaan saadaan lisättyä 
patteri.  

Olosuhdemittaukset 

Tiloissa 232, 234 ja 235 on olosuhdemitta-anturit, joiden perusteella tilojen lämpötilat ja hiilidioksidipitoisuudet 
ovat hyvällä tasolla. 3A-luokassa ja terveydenhoitajan tilassa koettiin aiemmin lämpötilaongelmaa. Tilat 
tarkastettiin, terveydenhoitajan tilan termostaatti irrotettiin ja tilojen lämpötilat on nyt koettu sopiviksi.  

Päärakennuksen 5B-luokassa ja Eskari B-luokassa sekä Kätevässä on koettu ilmanvaihto riittämättömäksi. Ko. 
tiloihin tehdään olosuhdemittaukset tammikuussa 2022. 4A-luokassa on koettu huoneen lämpötila korkeaksi, 
luokan pattereiden venttiilien säädöt tarkistetaan.  

Muut tehdyt ja tulevat toimenpiteet 

Päärakennuksen katolta puuttui kattotiiliä ja harjapelti, jotka korjattiin lokakuussa. Vesikaton peltitiivistyksiä 
sekä kattoturvatuotteiden asennuksista saatiin uusi tarjous, työ tehdään tämänhetkisen tiedon mukaan talvella 
2021–2022. 3C-luokan ikkunat kunnostettiin syyslomalla. 

Kätevään ja puukouluun uusitaan rännejä ja syöksytorvia joulukuussa 2021. Kätevän lattiaan aiemmin tehdyn 
alipaineistuksen ja tiivistysten toimivuudesta tehdään seurantasuunnitelma.   

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. 

Lisätietoja 

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään rakennuttaja-asiantuntija Kari Turvalle (kari.turva@akaa.fi, puh. 
040 335 3062), joka tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu 
seuraavan kerran 23.3.2022. 

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta 

Kari Turva, rakennuttaja-asiantuntija 
Akaan kaupunki 
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