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Sisäilmatyöryhmän kokous 1/2023  
 
 
 
Aika:   17.2.2023 klo 13.00 – 14.07 
Paikka:  Kunnanhallituksen huone ja Teams 
 
Kutsutut:  Jarno Pulkkinen, tekninen johtaja Teams 
  Juha Kinnunen, kunnanmestari 
  Esa Kaunisto, sivistystoimenjohtaja Teams 
  Riikka Jaatinen, Aapiskujan rehtori Teams 
  Paavo Vainio, Aapiskujan koulun ammattimies Teams 
  Eeva-Leena Sillanpää, terveystarkastaja Teams 
  Tanja Katajamäki, työsuojelupäällikkö Teams 
  Sari Kamppinen, työsuojeluvaltuutettu Teams 
  Eija Latvala, kouluterveydenhoitaja 
  Sam Leijonanmieli, kunnanjohtaja 
  Hannu Särkinen, kunnanhallituksen pj 

Virpi Ala-Risku, Ympäristöterveysjohtaja, Seinäjoen seudun 
ympäristöterveyshuolto Teams 

  Jarmo Arpala, teknisen lautakunnan pj 
  Maaret Mäkiniemi, henkilökunnan edustaja 
  Anne Keltamäki, Polygon 
 
Käsitellyt asiat: 
 

Sisäilmatyöryhmä käsitteli ainoastaan Aapiskujan koulun muuttoa 
Rantakylän entisen koulukiinteistön tiloihin ja tästä tilasta otettuja 
sisäilmanäytteitä. Rantakylän entinen koulu on remontoitu ja rakennettu 
uusi koulurakennus koululaisten käyttöä varten. Remontissa on tehty 
kaikki toimenpiteet, jotka on esitetty aikaisemmissa kuntokartoituksissa 
sekä liikuntasaliin vievä eteinen on uusittu kokonaan. Lisäksi remontin 
yhteydessä lisättiin korvausilma aukkoja kaikkiin luokkatiloihin. 
Poistoilmaputket ovat olleet tukittuina koko remontin ajan. Remontin 
jälkeen poistoilmaputket on puhdistettu ja desinfioitu.  
 
Terveysviranomaisen mukaan sisäilmamittaustulokset eivät pelkästään 
kerro rakennuksen terveydestä kokonaisuudessaan. Tärkeimpinä 
toimenpiteinä ko. rakennuksessa on uusittu korvausilma, joka nyt on 
ohjattu tulemaan tuloilmaventtiileistä. Tärkeämpänä toimenpiteenä 
terveysviranomainen näkee rakennukseen tehdyt korjaukset. Varsinkin 
korvausilmaventtiilien asentaminen ja tuloilman lisääminen parantavat 
sisäilman laatua.  
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Aapiskujan koulun oppilaista osa siirtyy Rantakylän koulun entisiin tiloihin 
ja osa uuteen hirsiseen koulurakennukseen. Rantakylän 
koulukiinteistöstä, Hirsiniementie 4, otettiin sisäilmanäytteet 27.1.2023 ja 
näytteenotosta on saatu raportti. Koulun opetus käynnistyy 
täysipainoisesti näissä uusituissa tiloissa viikolla 10 hiihtoloman jälkeen. 
Opetusta annetaan Rantakylässä 22.2.2023 alkaen.  
 
Rantakylän koulun kiinteistöllä noudatetaan työterveyslaitoksen 
uudistettua ohjetta koskien ”siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen 
kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen”.  
 

Tehtävät toimenpiteet:  
 

Hiihtolomaviikolla 9 tehtävät toimenpiteet:  
1. Rantakylän koulun ilmanvaihdon mitoitukset tarkastetaan.  
2. Koulu siivotaan työterveyslaitoksen ohjeen mukaan.  
3. Tehostettua siivousta jatketaan kevään 2023.  
4. Seuraava sisäilmanäyte otetaan pakkaskaudella 2023-2024.  
 
Näytteenoton ja tehtyjen remonttien perusteella koulu voidaan käynnistää 
rakennuksessa.  

 
 

Muistion laatija 
 
 
Kirsi Syynimaa 
Ympäristösihteeri 
044 2970 364 
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
 
 

Liitteet:  Sisäilmatutkimustulokset 27.1.2023 ja raportti 


