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PELTOLAN KOULUN SISÄILMATILANNE 

VAKIINTUNUT TASAISEKSI 

Peltolan koulun sisäilmatilanne on edelleen tasainen. Kevätauringon myötä aurinkoisen puolen 

luokissa sisälämpötila nousee päivän mittaan. Vantaan kouluissa ei ole jäähdyttävää 

ilmastointia, joten lämpötilan nousua pystytään hillitsemään vain perinteisin keinoin: pitämällä 

verhot kiinni ja tuulettamalla välituntisin. Välituntien viettoa ulkona suositellaan.  

 

Koulun käyttäjien oireilu on erittäin maltillista henkilömääriin nähden, eikä määrä eroa 

negatiivisesti muista Vantaan kouluista. Herkkyys oireiluun on kuitenkin yksilöllistä.  

PALAUTETTA SISÄOLOISTA ODOTETAAN 

Koulussa on käytössä jatkuvatoiminen sisäolojen seuranta. Henkilöstöltä ja oppilailta on tullut 

kovin niukasti palautetta järjestelmään (kuva 1). Helmikuussa saimme vain kahtena 

ajankohtana palautetta, näissä molemmissa annettiin palaute jokaiseen kahdeksaan asiaan 

(yhteensä 16 palautetta). Tammikuussa ja maaliskuussa palautteita ei ole saatu yhtään. Olisi 

hyvin tärkeää, että haitoista ilmoitetaan järjestelmään, jotta palaute olisi samanaikaista 

mittaustulosten kanssa. Järjestelmästä näkyisi, millainen lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus on 

esimerkiksi silloin, kun saadaan käyttäjältä tieto, että sisäilma ei ole raikasta. Palautetta voi 

antaa skannaamalla huoneen seinältä QR-koodin puhelimella, ja samalla voit nähdä sisäilman 

olosuhdetietoa esimerkiksi sen hetkisen lämpötilan. 

 

Kuva 1. Siniset pylväät kertovat positiivisten palautteiden määrän ja vaaleammat pylväät 

negatiivisten palautteiden määrän aikaväliltä syyskuu 2021…maaliskuu 2022. 

 



Tiedote 

31.3.2022 

 

 

 

 

Seurannasta saatavan mittaustiedon mukaan koulun olosuhteet ovat hyvät. Koululta ei 

myöskään ole tullut sisäilmailmoituksia. Sisälämpötilassa voidaan nähdä pientä muutosta 

syksyn tilanteeseen verrattuna. Lämpötila on hieman noussut kevätauringon lämmittäessä 

erityisesti aurinkoisen puolen luokkatiloja (kuva 2). Esimerkiksi joulukuussa kielikäytävän 

luokissa lämpötila nousi käytön aikana noin 23 asteeseen ja nyt maaliskuussa lämpötila 

nousee 24 asteen tuntumaan. Samaan aikaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei kuitenkaan 

nouse kovin korkealle vaan pysyy noin 800 ppm pitoisuudessa. Ilmaa tiloihin tulee siis 

riittävästi, mutta lämpötilan nousu voi saada sisäilman tuntumaan tunkkaisemmalta kuin mitä 

talvella.  

 

 

Kuva 2. Sisälämpötila aikavälillä syyskuu 2021 ja maaliskuu 2022. Sininen käyrä kuvaa 1. 

kerroksen ja punainen käyrä 2. kerroksen tilojen keskimääräistä sisälämpötilaa. 

 

Koulua on korjattu varsin paljon aiempina vuosina, edelliseen tiedotteeseen 12/2021 oli listattu 

korjauksia. Uusia sisäilmatutkimuksia tai korjauksia ei ole tällä erää suunnitteilla.  

Sisäilmatilannetta seuraava koulun sisäilmaryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa. 

MAHDOLLISET HAITAT JA OIREILU 

Huoltajia kehotetaan ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon ja erityisesti Vantaan 

kouluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitajaan, jos epäilee oppilaan oireiden liittyvän 

sisäilmaan. Jos henkilöstö epäilee oireilunsa johtuvan sisäilmasta, on syytä ottaa yhteyttä 

työterveyshuoltoon hoitopolun varmistamiseksi.  

 

Oireilusta on syytä ilmoittaa myös rehtorille, jotta saadaan ajantasainen kokonaiskuva 

tilanteesta. Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti.  

 

Vantaan verkkosivuilta saa lisätietoa: 

Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille: https://urly.fi/2xRM 

Koulun ja kouluterveydenhuollon tuki oppilaille: https://urly.fi/2xRO 
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Koulujen aiemmat tiedotteet: https://urly.fi/2xRR 

 

LISÄTIETOJA:  

sisailma@vantaa.fi 

 

 

https://urly.fi/2xRR

