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Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta
Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui torstaina 26.4.2018.
Arvo Ylpön koulun henkilökunnalle ja oppilaille on tehty Tuula Putus/Indoor Aid Oy toimesta sisäilma- ja oirekysely osana
isompaa Akaan kaupungissa tehtyä kokonaisuutta. Kyselyssä tunnistettiin Akaan Arvo Ylpön koulun osalta sisäilmastoongelman jatkoselvitystarve. Kyselyiden tuloksista on pidetty tiedotustilaisuudet henkilökunnalle ja huoltajille 6.3.2018.
Kyselyiden tuloksista on laadittu myös tiedote, joka yhdessä kyselyn tulosten ja tiedotustilaisuuden muistion kanssa on
nähtävillä Akaan kaupungin internet-sivuilla: https://bit.ly/2JrRQvh.
Tehtyjen havaintojen ja koetun oireilun perusteella Arvo Ylpön koulua aletaan ensin tutkia päärakennuksen osalta.
Päärakennusta koskien on pyydetty tarjouksia rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimuksesta.
Toukokuun aikana valitaan tarjousten perusteella kuntotutkimusten tekijä ja tämänhetkisen tiedon mukaan tutkimukset
päästäisiin aloittamaan kesän 2018 aikana huomioiden koulun kesäajalle suunniteltu käyttö. Tutkimuksia voidaan tehdä
myös toiminnan aikana niin, että niistä koituu käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Käyttäjiä tiedotetaan ennen
tutkimusten aloittamista sekä tutkimusten päätyttyä niiden tuloksista.
Ennen kuntotutkimusten aloittamista tullaan koulun kaikissa rakennuksissa tekemään ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä
kuten eri tilojen ilmamäärien tarkastelua sekä ilmanvaihtokoneiden ja -suodattimien tarkastus. Näissä tarkastuksissa
havaitut puutteet tai epäkohdat korjataan mahdollisimman pian.
Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa
oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Työterveys toivoo
yhteydenottoja ensisijaisesti puhelimitse. 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 28.5.2018.
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