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PELTOLAN KOULUN 

OLOSUHDESEURANNAN JA 

KÄYTTÄJÄPALAUTTEEN TULOKSIA 

Peltolan kouluun asennettiin jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta ja palautejärjestelmä 

syyskuussa 2021. Koulussa on mitattu mm. sisäilman lämpötilaa, suhteellista 

kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta ja sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa. 

 

Jatkuvatoimisen seurannan perusteella koulun sisäilman olosuhteet ovat hyvällä 

tasolla. Ilmanvaihto on nyt palautettu normaalille käytölle ja olosuhteita seurataan 

järjestelmän avulla vielä ainakin vuoden loppuun saakka. 

PALAUTE TILANKÄYTTÄJILTÄ 

Tilojen käyttäjiltä on saatu mukavasti palautetta vuoden aikana, noin 140 kpl. 

Positiivista palautetta on annettu negatiivista useammin muun muassa siivoustasosta. 

Eniten negatiivista palautetta on annettu sisäilman raikkauteen liittyen. Lämpötilan 

osalta noin puolet palautteista on ollut positiivisia ja puolet negatiivisia. Elokuussa 

saatiin vielä negatiivista palautetta lämpötilasta, mutta syyskuussa suurin osa 

lämpötilaan liittyvistä palautteista on jo ollut positiivista. Koska kouluissa ei yleisesti ole 

jäähdytystä, ulkoilman lämpötila ja kosteus vaikuttavat paljon sisäolosuhteisiin. Kun 

ulkona lämpötila nousee, nousee myös lämpötila sisällä. Keinoja sisälämpötilan 

laskemiseen hellejaksojen aikana ei ole. Tänä vuonna elokuussa saimme vielä nauttia 

hellesäistä.  

MITTAUSTULOKSIA 

Sisäilman lämpötila on ollut pääosin hyvällä tasolla, tällä hetkellä noin 21…23 asteen 

välillä. Elokuussa lämpötila kohosi hetkellisesti 28…30 asteen tuntumaan, 

Asumisterveysasetuksen toimenpideraja 32 astetta ei kuitenkaan ylittynyt. Parissa 

luokkatilassa havaittiin talvella hetkellisesti alle 20 asteen lämpötiloja. Vaikka 

kielikäytävältä on saatu palautetta liian lämpimästä ilmasta, ei mittausten perusteella 
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siellä ole tavanomaista lämpimämpää Koko vuoden ajan vuorokauden keskilämpötila 

on ollut 21 asteen tuntumassa hellepäiviä lukuun ottamatta. 

 

Sisäilman suhteellinen kosteus on ollut normaalilla tasolla koko seuranta-ajan eikä 

tilojen välillä ole havaittu eroja. Sisäilman kosteus vaihtelee ulkoilman kosteuden 

mukaan. Talvella sisäilma on tyypillisesti kuivaa, tällöin suhteellinen kosteus on 

alhainen jopa alle 20 %. Elokuun hellejakson aikana sisäilman suhteellinen kosteus 

puolestaan nousi 70 % tuntumaan.  

 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on pysynyt suurimman osan ajasta hyvällä tasolla alle 

1000 ppm. Pitoisuus on kohonnut vain satunnaisesti ja lyhytaikaisesti tätä korkeampiin 

pitoisuuksiin. Tilojen ilmanvaihto on siis riittävää käyttötarkoitukseen ja 

käyttäjämäärään nähden.  

 

Ilmanvaihto on nyt hyvin tasapainossa. Paine-ero ulko- ja sisäilman välillä on pieni, se 

vaihtelee pääosin -5…+5 Pa välillä. Koneellinen ilmanvaihto on palautettu syyskuussa 

normaaliin käyntiin eli ilmanvaihto käy nyt täydellä teholla tilojen käytön aikana sekä 

pari tuntia ennen ja jälkeen käytön.  

 

LISÄTIETOA 

Tarvitsetko lisätietoa tutkimustuloksista? Kysy lisää osoitteesta sisailma@vantaa.fi 

 

 


