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Jatkuvan olosuhdeseurannan ja 
käyttäjäpalautteen tuloksia



Palaute tilankäyttäjiltä

• Tilankäyttäjiltä saatiin vain 
yksittäisiä palautteita tammi-
maaliskuussa. Eniten 
negatiivista palautetta 
annettiin lämpötiloihin 
liittyen.

• Elokuussa palautetta on sen 
sijaan saatu paljon. 
Tyytymättömyyttä on ollut 
erityisesti lämpöoloihin ja 
ilman kosteuteen. Elokuun 
hellejakso vaikutti sisäilman 
olosuhteisiin paljon, koska 
koulussa ei ole jäähdytystä.

Kuva 1. Tilankäyttäjien antamat palautteet elokuussa 2022. 



Sisäilman lämpötila

• Sisäilman lämpötilat vaihtelivat 
jonkin verran luokkatilojen 
välillä.

• Lämpötila pysyi pääosin 
kevätlukukauden aikana 
hyvällä tasolla, 20…23 asteen 
välillä.

• Parissa vanhan puolen 
luokkatilassa havaittiin 
maaliskuussa alle 20 asteen 
lämpötiloja. Tieto välitettiin 
huollolle, joka korjasi 
tilannetta.

• Elokuussa lämpötila kohosi 
hetkellisesti 28…29 asteen 
tuntumaan, Asumisterveys-
asetuksen toimenpideraja 32 
astetta ei ylittynyt.

Kuva 2. Esimerkkikuva sisäilman lämpötilavaihteluista 2. krs tiloissa huhtikuussa 
2022. Sininen katkoviiva kuvaa Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, jonka 
yläpuolella lämpötilan tulee pysyä.



Sisäilman suhteellinen kosteus

• Sisäilman suhteellinen kosteus 
on ollut normaalilla tasolla 
koko ajan.

• Sisäilman kosteudessa tilojen 
välillä ei ole eroja ts. 
poikkeavan kosteaa ei missään 
havaittu.

• Sisäilman kosteuteen 
vaikuttaa ulkoilman kosteus ja 
siten se vaihtelee 
vuodenaikojan mukaan. 
Talvella sisäilma on tyypillisesti 
kuivaa (jopa alle 20 %), kun 
taas elokuun hellejakson 
aikana sisäilman kosteus nousi 
(noin 70 %).

Kuva 3. Esimerkkikuva sisäilman suhteellisen kosteuden vaihteluista 2. krs tiloissa 
huhtikuussa 2022. 



Ilmanvaihdon riittävyys

• Sisäilman 
hiilidioksidipitoisuus pysyi 
suurimman osan ajasta 
hyvällä tasolla alle 1000 
ppm.

• Pitoisuus kohosi vain 
lyhytaikaisesti 1200 ppm 
tuntumaan.

• Asumisterveysasetuksen 
mukainen toimenpideraja 
1550 ppm ylittyi vain 
liikuntasalissa kevätjuhlan 
aikaan 4.6.

• Tilojen ilmanvaihto on 
opetuskäytössä riittävää 
käyttötarkoitukseen ja 
käyttäjämäärään nähden.Kuva 4. Esimerkkikuva sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta 3. krs tiloissa huhtikuussa 

2022. Sininen katkoviiva kuvaa Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, jonka 
alapuolella pitoisuuden tulee pysyä.



Ilmanvaihdon tasapaino

Kuva 5. Esimerkkikuva sisä- ja ulkoilman 
välisestä paine-erosta 1.-2. krs tiloissa. 
Ilmanvaihto on ollut varsin hyvin 
tasapainossa, paine-ero vaihtelee pääosin 
välillä -5…+5 Pa.

Kuva 6. Esimerkkikuva sisä- ja ulkoilman 
välisestä paine-erosta 3. krs tiloissa. Vanhan 
puolen luokkatila on ollut ylipaineinen 
ulkoilmaan nähden ja uuden puolen luokkatila 
alipaineinen ulkoilmaan nähden.

Rakennusautomaatiojärjestelmä on uusittu kesällä ja koko koulussa ilmanvaihto toimii edelleen jatkuvasti.



Johtopäätös

Mittaustiedon ja käyttäjäpalautteen avulla on saatu 
arvokasta tietoa koulun sisäolosuhteista. 

Näiden perusteella on voitu tehdä huolto- ja 
korjaustoimenpiteitä. 

Seurannan avulla on voitu todentaa toimenpiteiden 
parantaneen koulun olosuhteita.

Koulun sisäilman olosuhteet ovat hyvät.


