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vALTU USTOALOITTEET OSALLISTAVASTA BU DJETOIN
ILMALÄMPÖP UTII PPUJEN HAN KKIMISESTA
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Valtuutettu Tiia Räsänen teki valtuustoaloitteet
siså ilmaa jäähdyttävän ratka isu n
i imäUmpripumppujen tai m uun
tårpåårå iä nanXinnasta päiväkoti Päivänpaisteese.en sekä
o.ålirtruän budjetoinnin sekä tulevaisuusverstastyöskentelyn
käyttöönotosta Humppilan kunnassa valtuuston kokouksessa
20.10.2021.
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 7294 881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p' A44 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus lähettää
osallistavaa budjetointia koskevan valtuustoaloitteen
1
yleishallinnon valmisteltavaksi ja
2) ilmalämpöpumppujen hankintaa koskevan valtuustoaloitteen
teknisen hallinnon valmisteltavaksi.
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VALTUUSTOALOITE ILMAUIMPöPUMPPUJEN TAI MUUN SISÄILMAA
rÄÄxorrrÄvÄN RATKATSUN TARPEESTA JA HANKINNASTA pÄtvÄrurort
pÄrvÄruparsrEEsEEN

Haluan, että Humppilan kunnan tekninen toimija sivistystoimi kartoittavat yhdessä Päivänkoti
Päivänpaisteen sisäilman jäähdyttämiselle tarpeen tulevia kesäkausia ajatellen,
Päivänkoti Päivänpaiste on kunnan uusin rakennus, joka on kiintopisteenä lähes koko varhaiskasvatuksen
lapsiryhmille ja jossa työskentelee iso joukko kunnan työntekijöitä. Kuluneen kesän kaltaisissa lämpötiloissa
Päivänpaisteen sisälämpötilat ovat kohonneet korkeiksija tämä on aiheuttanut huolta työntekuöiden ja
lapsien jaksamisesta näissä olosuhteissa. Lämpötilat ovat pysyneet alle kuumatyön rajana pidetyn 28
asteen, mutta olleet kuitenkin korkeita siihen nähden, että työskentely ja toiminta päiväkodissa on fuysistä

aktiivisuutta vaativaa ja työn tauottaminen erikseen viilennetyissä tiloissa ei ole mahdollista. Kohonneet
sisälämpötilat vaikuttavat työntekijöiden jaksamiseen ja aiheuttavat ehkäistävissä olevaa kuormitusta
muutenkin raskaan työn tekijöille. Varhaiskasvatuksessa on nyt jo todellista haastetta sijais- ja
työntekijärekrytointien osalta. Nykyisistä työntekijöistä sekä heidän työhyvinvoinnistaan tulee pitää kiinni.
Lisäksi ajanmukaiset, jaksamista tukevat tilat voidaan nähdä myös työntekijöiden saatavuutta helpottavana
tekijänä jatkossa.
Päiväkodin asiakasryhmänä olevat lapset ovat erityisen alttiita liialliselle lämpökuormitukselle, koska heidän
lämmönsäätelyjärjestelmänsä.ovat vielä kehitysvaiheessa, Lämpökuormitusta lisää lisäksi päiväkodin
päivärytmiin normaalisti kuuluvat ulkoilut, jotka kuumina ja aurinkoisina kesäpäivinä toteutetaan verrattain
aurinkoisella ja varjottomalla päiväkodin pihalla. Mahdollisuutta viilentymiseen ei ole pihallakaan.
Päiväkodin sisälämpötilojen kohoaminen vaikuttaa lasten jaksamiseen ja hyvinvointiin ja näkyy hoitopäivän
aikana esimerkiksi haasteena nukahtaa kuumassa päiväunille. Tämä jaksamisen haaste kertaantuu ja

kantautuu lasten väsymyksen mukana myös perheiden arkeen ja iltoihin'
Haluan, että Päivänkoti Päivänpaisteen sisälämpötilojen viilentämistarpeesta ja mahdollisuuksista tehtäisiin
kartoitus, jonka mukaisestitähän haasteeseen varauduttaisiin tulevien kesien osalta myös varaamalla
tarvittaviin hankintoihin, kuten 2-3 ilmalämpöpumppuun, rahaa talousarvion yhteydessä.
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