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Sisäilmatyöryhmän kokous 

 

Aika 5.11.2019 klo 14.10 -15.40 

 

Paikka Inarin koulu 

 

Läsnäolijat  
Hannola Janne, kunnanhallituksen edustaja  

Korppila Jaakko, tilapalvelu liikelaitoksen edustaja  

Saramo Minna, ympäristöyksikön johtaja  

Niskala Paula, terveydensuojelutarkastaja  

Kyrö Tiina, työsuojeluvaltuutettu  

Korhonen Ilkka, sivistysjohtaja  

Seilonen Marja, Inarin koulun rehtori  

Halmeaho Katriina, laitoshoidon johtaja, vs. avohoidon johtaja  

Liimatainen Marika, ruokapalvelujohtaja 

Kalla Anne-Marie, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja, muistion laatija  

 

Poissa:  Huhtamella Eija, työsuojeluvaltuutettu 

  

 

 

Käsiteltiin seuraavia asioita: 

 

Inarin kirkonkylän avohoidon tilat 

 

Ongelmia, joiden koetaan johtuvan sisäilmasta/kiinteistöstä on ollut pitkän aikaa ja 

väistötiloja toiminnoille on etsitty. Ainakin yksi työskentelytila (terveydenhoitajan 

työhuone) tulee saada muualta. Mikäli korvaavia tiloja ei löydy, joudutaan toiminnot 

siirtämään Ivaloon.  

 

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta kokeilla muita tiloja Inarin koulukiinteistössä A-

puolella tai B-puolen 3. kerroksen tiloissa tai Sajoksessa. Laitoshoidon johtaja selvittää 

asiaa. Ilmanvaihdon toimivuus voidaan tarkistaa tiloissa.  

 

Ivalon terveyskeskus, neuvola 

 

Neljä haittailmoitusta Ivalon neuvolan tiloista. Ilmoitukset viittaavat myös huoneilman 

kuivuuteen. Kiinteistöpäällikkö kertoi, että kiinteistöhuollon suunnitelman mukaisesti 

terveyskeskuksen koko A-osan eli hammashoitolan, neuvolan, hallinto- ja neuvottelutilojen 

IV saneerataan: kuitulähteet eliminoidaan uusimalla iv-koneiden ja laitteiden 

äänenvaimennuspinnoitteet polyesterisillä vaihtoehdoilla. Samalla vanhat jäljelle jäävät 

osuudet nuohotaan ja lopuksi ilmamäärät säädetään. 
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Suun terveydenhuolto 

  

Yksi haittailmoitus suun terveydenhuollosta sekä Inarin että Ivalon tiloista. Tiedustellaan 

tarkemmin tilannetta. Ivalon hammashoidossa on tehty remonttia ko. huoneessa ja aiemmin 

vaikutti, että tilanne oli parantanut. 

 

 

Inarin koulu 

 

Edellisessä kokouksessa sisäilmatyöryhmä 27.8.2019 päätyi esittämään kunnanhallitukselle, 

että vaikka koulukiinteistön tilojen käytölle ei ole perustetta antaa käyttökieltoa niin 

”taloussuunnittelussa Inarin koululle varauduttaisiin hankkimaan toinen siirtokelpoinen 

rakennus, jotta opetus saadaan kokonaan lisätiloihin lukuun ottamatta teknisen työn, 

kotitaloustyön, liikuntasalin ja ruokasalin käyttöä, joka jatkuu ennallaan. Mikäli päätös 

toisen lisärakennuksen tilaamisesta tehdään syksyllä 2019, se saataisiin mahdollisesti 

käyttöön loppukevään/syksyn 2020 aikana.” 

 

Esitystä ei ole sisällytetty talousarvioon johtuen aikataulusta, vaan se valmistellaan 

tarvittaessa lisämäärärahalla. Talousarvio vuodelle 2019 sen sijaan sisältää esityksen varata 

suunnitteluraha 80 000 euroa uuden Inarin koulun rakentamiseksi.  

 

Uuden koulun suunnittelu ei ole sisäilmatyöryhmän tehtävä, mutta väliajalla nykyisen 

koulukiinteistön tila ja niissä työskentelevien henkilökunnan ja oppilaiden tilanne on 

sisäilmatyöryhmän seurannassa.  

 

 Inarin koulun vanhempainyhdistys on järjestänyt keskustelutilaisuuden 1.10.2019 

kunnanhallituksen kanssa kouluasiasta. Ryhmä vanhempia on jättänyt kunnanhallitukselle 

vetoomuksen hankkia kaikille oppilaille uudet (terveet) tilat heti. Kunnanhallitus käsittelee 

vanhempien vetoomuksen sekä sivistyslautakunnan esityksen Inarin kouluhankkeen 

etenemisestä. Lisärakennusten hankintamahdollisuutta selvitetään samanaikaisesti ylipai-

neistamisvaihtoehdon kanssa.  Ylipaineistaminen johtaisi todennäköisesti rakennusten 

vaurioitumiseen pitkällä aikavälillä. Kokonaisuuden ratkaisemiseen vaikuttaa myös koulun 

sijoittaminen kylän alueella. 

 

Todettiin, että nyt koululla olevat opetusryhmät tarvitsisivat yhdeksän luokkatilaa, eikä niitä 

ole saatavissa kirkonkylältä tällä hetkellä. Oireilijoiden määrä on lisääntynyt ja tarpeen 

vaatiessa koulu voi tiedustella väistötiloja uudelleen vuokralle Sajoksesta. Toive on saada 

uusi koulu mahdollisimman nopeasti.  

 

Ivalon yläaste ja lukio 

 

Ivalon yläasteelle ja lukioon tehtiin syysloman alla sisäilmaa koskeva kysely kaikille 

oppilaille ja opetushenkilöstölle.  Tarkoituksena oli seurata kyselyllä sisäilmatilanteen 

kehittymistä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta sisäilman laatuun.  
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Henkilöstön kyselyssä vastaajia oli 17, joista ¼ lukiossa. Heistä kahta sisäilma haittaa, 

pääasiassa yläasteen tiloissa (80% n=4), palikassa hieman (n=1), lukiolla ei ketään. 

Yläasteen tiloista reagointia ilmoittaa kaksi vastaajaa. Pääasiassa oireet ovat väsymystä, 

pääkipua ja muita oireita, poskionteloissa.Esille nostettiin esimerkiksi oppimistilojen korkea 

lämpötila. Mittaus on tehty keväällä, jolloin aurinko korostaa tilannetta. Yläasteen 

ilmanpuhdistajista koetaan väsyttävää meluhaittaa. 

 

Oppilaiden ja opiskelijoiden kyselyssä vastaajia oli 193, joista 35% lukiossa. Heistä sisäilma 

haittaa 31% (n=60), pääasiassa yläasteen tiloissa (58% n=67), lukiolla 25% (n=28), 

yläasteen liikuntasalissa 10% (n=12), lukion liikuntasalissa ja palikassa hieman 3% (n=4), 

lukiolla ei ketään. Pääasiassa oireet ovat väsymystä, pääkipua ja muita oireita; silmien 

reagointia, kutinaa ja hengitysteihin ottavan. Muuta esille nostettua asiaa olivat tunkkaisuus 

ja pahat hajut.  Raportti käsitellään sivistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa.  

 

Kiinteistöpäällikkö kertoi, että lukiolla ollaan toteuttamassa kiinteistöhuollon suunnitelman 

mukainen ilmanvaihdon nuohous ja säätö.   
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