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Sisäilmatyöryhmän muistio 13.2.2019 

 

 

Aika 13.2.2019 klo 13.00 -14.00 

 

Paikka Inarin kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Läsnäolijat  
Korppila Jaakko, projekti-insinööri, tilapalvelu liikelaitos 

Saramo Minna, ympäristöyksikön johtaja  

Hannola Janne, kunnanhallituksen edustaja 

Huhtamella Eija, työsuojeluvaltuutettu  

Kyrö Tiina, työsuojeluvaltuutettu  

Kalla Anne-Marie, työsuojelupäällikkö, muistion laatija  

 

Korhonen Ilkka, sivistysjohtaja  

Seilonen Marja, Inarin koulun rehtori   

Niskala Paula, terveydensuojelutarkastaja  

Osmonen Riitta, työterveyshoitaja, MedInari Oy  

 

Inarin koulu 

 

Sivistystoimi selvittää väistötiloja. Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta on vapautumassa 

kolme kokoustilaa. Pieni osa koulun toiminnasta voidaan siirtää näihin tiloihin, jos ne 

saadaan vuokrattua.  Ensimmäinen tila olisi käytössä jo 18.2. ja kaksi muuta 18.3. Koko 

koulutoiminnalle tiloja ei ole, opetusta siirretään Sajokseen harkiten niin, että koulun tiloissa 

oireilevat henkilöt pääsevät väistötiloihin. Koululla käydään ruokailemassa. Vanhemmat 

ovat aktiivisesti tarjonneet omia kotejaankin opetukseen, mutta opetusta ei olla siirtämässä 

koteihin mm. vakuutusasioiden vuoksi. Kolme oppilasta on jäänyt kotiopetukseen, tässä 

tehdään joustavasti yhteistyötä vanhempien kanssa.  

 

Koulurakennuksessa tehtävät toimenpiteet: 

 

Koululla on käyty Tilapalvelun toimesta 13.2.tutkimassa viemärijärjestelmän ongelmia ja ne 

korjataan ensi tilassa.  

 

Kun ilmanvaihto saadaan tasapainoon, sen jälkeen ei pitäisi enää rakenteista tulla 

epäpuhtauksia. Rakenteita ei ole tässä vaiheessa tarpeen tiivistää mikäli ilmanvaihto saadaan 

kuntoon. Tilapalvelu on tilannut AirVisionilta ilmanvaihdon säädön ja kuitulähteiden 

kartoituksen. AirVision on aloittanut ilmanvaihdon tutkimukset. Toimenpiteiden 

aikataulusta ei ole vielä saatu aikataulua. Kiirehditään toimenpiteitä.  
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Inarin Kiinteistöt Oy tilaa 14.2.uudet oikeankokoiset suodattimet. Ympäristöyksikkö käy 

ottamassa IV-kanavista pyyhintänäytteitä.   

 

Siivouksen tasoa on edelleen lisättävä ja siivottavuuteen edelleen on kaikkien tilojen 

käyttäjien kiinnitettävä huomiota. Paras siivouksen ajankohta olisi koulupäivän jälkeen.  

Hiihtolomaviikko 10 kannattaa hyödyntää, kun opetusta ei ole.  

 

Oireileville pyritään tarjoamaan tilat, joissa he voivat opiskella ja työskennellä. 

Kouluterveydenhoitaja ohjaa lääkärin vastaanotolle, jossa oireet tutkitaan ja lääkäri arvioi 

hoidontarpeen ja tarpeen siirtyä väistötiloihin. Samoin henkilöstön osalta työterveyslääkäri 

tekee arvion hoidontarpeesta sekä työtilan vaihtamisesta.  

 

Kunnanjohtaja on käynnistänyt virkavalmistelun väistötilojen hankkimiseksi ja muiden 

vaihtoehtojen selvittämiseksi Inarin koulutoiminnan järjestämisen tulevaisuudesta. Tämä 

prosessi etenee muuna valmisteluna. Sisäilmatyöryhmän rooli on tässä vaiheessa edistää 

Inarin koulun sisäilma-asian parantamista ja koota tietoa tilojen käyttäjille.  
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