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Sisäilmatyöryhmän kokous 6/2021 

 
 
 
 
Aika:  30.8.2021 klo 14.00 – 16.00 
 
Paikka:  Kunnanhallituksen huone Vimpeli ja Teams 
 
Paikalla: Juha Kinnunen, kunnanmestari 
 Esa Kaunisto, sivistystoimenjohtaja 
 Riikka Jaatinen, Aapiskujan rehtori klo 14.00 – 15.30 
 Anu Männistö, työterveyshoitaja Teams 
 Eeva-Leena Sillanpää, terveystarkastaja Teams 
 Tanja Katajamäki, työsuojelupäällikkö Teams 
 Sari Kamppinen, työsuojeluvaltuutettu Teams 
 Sam Leijonanmieli, kunnanjohtaja  
 Seija Aho, varhaiskasvatuksen alue-esimies 
 Hanna Luoma-aho, varhaiskasvatuspäällikkö 
 Päivi Pippola, kirjastotoimenjohtaja klo 15.30 – 16.00 Teams 
 Kirsi Syynimaa ympäristösihteeri  
  
 
  

1. Tehdyt toimenpiteet, Aapiskujan koulu 
 

Koululla on kesän aikana tehty ylipaineistus ja eristyksiä. Näistä tarkemmin 
kertoo tekninen johtaja.  
 
Esitys: Sisäilmatyöryhmä keskustelee toimenpiteistä, niiden riittävyydestä, 
käyttäjäkokemuksista, aikatauluista ym.  
 
Keskustelu: Juha Kinnunen kertoi tehdyistä toimenpiteistä. Ilmanpuhdistimia 
lisätty saliin ja opettajanhuoneeseen. Teknisen toimen tulee huolehtia siitä, 
että Aapiskujan koulun talonmiehen työaika (70 % työajasta Aapiskujalla) 
toteutuu kuten aiemminkin. Akustolevyjä tarvitaan liikuntasaliin, kunnanmestari 
hoitaa asian. Koululla seurataan realiaikaisesti ylipaineistuksen toteutumista ja 
siitä menee tieto suoraan Polygonille, joka tekee tarvittavat toimenpiteet. 
Koulun liikuntasalin käyttöön koulun opetuksessa olisi tarvetta talven aikana. 
Koululla tehdään tarkastus 7.9.2021 Polygonin, teknisen toimen ja koulun 
kanssa. Tarkastuksella selvitetään, että kaikki koulutoimen mahdollistavat 
korjaustyöt on tehty. Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Eskarit ovat 
liikuntasalissa väestössä tämän syksy ja mahdollisesti keväänkin. 
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2.  Tehdyt toimenpiteet, Metsätarhan päiväkoti 
 

Metsätarhan päiväkodille on hankittu viipalerakennus, joka sijoitetaan 
Rantakylän koulun pihalle. Toimelan kiinteistölle on tehty ylipaineistaminen 
ja lisätty ilmanpuhdistimia sekä suljettu allasosasto pois käytöstä. Tekninen 
johtaja kertoo tehdyistä toimenpiteistä ja aikatauluista.  
 
Esitys: Sisäilmatyöryhmä keskustellaan toimenpiteistä, niiden riittävyydestä, 
käyttäjäkokemuksista, aikatauluista ym.  
 
Keskustelu: Päiväkodilla on ilmennyt oireilua. Ylipaineistuksen seurantalaitteet 
puuttuvat ja ne tulee asentaa sinne. Päiväkodin muuton yhteydessä 
tehtävästä kalusteiden ja tavaroiden puhdistuksesta ennen siirtymistä uusiin 
tiloihin (tavaroiden pesu, pyyhintä, imurointi terveystarkastajan ohjeiden 
mukaan). Päiväkodin ruokahuollon käytännön järjestämisestä pidetään syys-
lokakuun vaihteessa palaveri. Paikalle kutsutaan ruokahuolto, laitoshuolto, 
tekninen huolto ja päivähoito). Pihasuunnitelmasta pidetään erillinen palaveri 
päivähoidon ja teknisen toimen henkilökunnan kesken viikolla 35. Nykyiset 
päiväkodin ulkoaidat ja muut tarvittavat leikkikalusteet siirretään Rantakylän 
koululle.  

 
 
 

3. Tehdyt toimenpiteet, Rantakylän koulu 
 

Rantakylän koululle on kesän aikana tehty kuntokartoitus. Polygon esittelee 
tulokset. Keskustellaan tulevista toimenpiteistä ja aikatauluista.  
 
Keskustelu: Polygon ei esitellyt tehtyä kartoitusta vaan se toimitetaan 
kaikille sisäilmatyöryhmän jäsenille sähköpostilla. Koulun korjaamisesta on 
tehty myös kustannusarvio. Nämä asiakirjat esitetään tekniselle 
lautakunnalle seuraavassa kokouksessa ja tällöin tullaan hakemaan 
rahoitusta koulun korjaamiselle.  

 
 
 

4. Tehdyt toimenpiteet, kirjasto 
 
Kirjastolle on tehty kuntokartoitus. Polygon esittelee tulokset. Keskustellaan 
toimenpiteistä ja linjauksista.  
 
Keskustelu: Kuntokartoituksesta on pyydetty lausunto työterveyslääkäriltä, 
jonka lausunnon mukaan kirjasto voi toimia olemassa olevissa tiloissa. 
Polygon on ylipaineistanut kirjaston ja putsarit on paikalla suunnitelman 
mukaisesti. Vanhat ilmanvaihtokanavat ja läpiviennit on tiivistetty. 
Ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään syyskuun aikana. Kiinteistö ei ole 
Vimpelin kunnan omistama ja teknisen toimen tulee keskustella 
kiinteistöyhtiön kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Kirjasto haluaa tiedon siitä, 
minkälaisia remontteja kirjaston tiloissa on tehty. Kirjasto toimii tällä hetkellä 
supistetuin aukioloajoin ja tarjoaa asiakaspalvelua syyskuun alusta vain 
keskiviikkoisin ja torstaisin. Muuten kirjasto toimii omatoimikirjastona. 
Henkilökunta toivoo, että kirjasto siirretään väestötiloihin tämän vuoden 
loppuun mennessä. Mahdollisia vaihtoehtoja selvitetään. Sivistystoimen ja 
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Vimpelin kunnan yhteiset tilaajaneuvottelut pidetään lokakuun lopussa, jolloin 
asiaa käsitellään. Tekninen lautakunta käsittelee tilaratkaisua kokouksessaan.  
 
 
5. Muut asiat 
Polygonilta on kerrottu, että suodattimien valmistaja ei ole pystynyt 
toimittamaan ilmanpuhdistimien suodattimia riittävästi tarvittavalla aikataululla. 
 
Hallitus on 30.8.2021 kokouksessaan päättänyt, että sisäilmatyöryhmään 
osallistuu jatkossa myös hallituksen puheenjohtaja ja teknisen lautakunnan 
puheenjohtaja. 

 
 
 Tekninen toimi 
 
 
 Kirsi Syynimaa 
 työsuojelupäällikkö /ympäristösihteeri 
 044 2970 364 
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 

    


