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ENNAKOI JA ESTÄ, MUTTA
MITEN?
• Ymmärrys sisäilmaolosuhteiden muodostumisesta

‒ Haasteena tiedottaa niin, että tilan käyttäjä ymmärtää

‒ Hyvä sisäilma on yhteistyötä

‒ Huono sisäilman laatu heikentää keskittymiskykyä

• Läsnäolo ja kuunteleminen

‒ Some viestintäkanavana – mahdollisuus vai uhka?

• Tilojen käytön merkitys sisäilman laadulle

‒ Taloteknisten järjestelmien käyttö

‒ Pölyisyys

‒ Lämpötila – ilman kuivuus

‒ Oven auki pitäminen ja muu aktiivisuus
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Kohde: Jyväskylän normaalikoulun luokat 4004 ja 4007.

Seuranta-aika: 16.-30.11.2015 eli kaksi normaalia 

opiskeluviikkoa, joiden aikana yhteensä 73 oppituntia.

Lähtötilanne: Luokissa OK ilma, mutta voisi olla 

parempikin. CO2 ja lämpötilat hieman koholla. 

Viereisessä käytävässä on viileämpää ja erinomainen 

ilmanlaatu, jota yritetään nyt hyödyntää luokissa.

Tavoite: Käyttäjän tietoisuuden lisääminen sekä 

aktivoiminen parempien sisäilmaolosuhteiden 

aikaansaamiseksi.

Tutkimusasetelma: Ensimmäisellä viikolla ovet 

mahdollisuuksien mukaan kiinni ja toisella viikolla auki. 

Rehtorin ohjeistus ja julisteet.

Seurantamenetelmät:

1) Olosuhdemittaukset: CO2, lämpötila, ilmankosteus. 

2) Intervallikuvaus: oven asento, käyttö / ihmisten 

lukumäärä? 

3) Päiväkirja opettajille; fiilikset, ihmisten lukumäärät.

Kysymykset: Onko ovien avaamisella merkittävää 

vaikutusta olosuhteisiin? Entä kommentteihin sisäilmasta? 

Mitä muita kommentteja saatiin?



5

Luokka 4004

 Paikkamäärä: 20

 Lattiapinta-ala 41 m2

 Koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto syrjäyttävällä 

ilmanjakotavalla, jonka 

ilmamääräksi mitattu +/- 100 l/s.

 Paikkamäärä: 30 paikkaa + 7 ATK-

työpistettä 

 Lattiapinta-ala 60 m2

 Koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto sekoittavalla 

ilmanjakotavalla +/- 180 l/s.

Luokka 4007
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Käytävä

150-300 l/s

Käytävällä 

kaksi 

konetta
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Paranna luokan ilmanlaatua!
Jos luokan ilma tuntuu tunkkaiselta,

avaa mahdollisuuksien mukaan ovi 

käytävään. Avoimen oven kautta käytävästä 

tulee runsaasti raikasta ilmaa! Katso vaikutus!

Laskennan lähtötietoja:

• Luokassa on 20 henkeä

• Käytävässä ei ole ketään 

• Lämpötilat: 

luokka 21,5˚C ja käytävä 20,0˚C
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Kellonaika

Luokan sisäilman hiiilidioksidipitoisuus

Jos luokan ovi pidetään kiinni Jos luokan ovi pidetään auki

Hyvä

Tyydyttävä ilmanlaatu

Kolme 45 min

oppituntia

Kaksi kertaa

kaksoistunti

Lounas-

tauko

Erinomainen
140 litraa/s
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Lämpötilat 23.-28.11.2015

ma                ti                 ke               to               pe 
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1250 ppm

900 ppm

Ihmisten
lkm:

CO2-pitoisuus, luokka 4004
tiistai 17.11.2015

21 19 20 20

Tyydyttävä

Hyvä

Erinomainen

Pienempi rako

tunnin lopussa
*

*



Tyydyttävä

Hyvä

Erinomainen
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Ihmisten

lkm:
21 18 18

Ovi kiinni 1200 ppm

Raollaan   900 ppm

Auki 750 ppm

CO2-pitoisuus, luokka 4004
maanantai 23.11.2015
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Käyttäjien aktiivisuus
 Opettajien päiväkirja täytettiin pyydetysti 59 kertaa 73 oppitunnista. 

 Ovea pidettiin pyydetyssä asennossa 51 / 73 kertaa. 

 Oven kiinni pitämisen noudattaminen oli helpompaa, sillä niin tapahtui 

32/37 kertaa ja auki pitämisen tapauksessa 19/36 kertaa.

ja heiltä saatu palaute
 Kommenteissa selvä korrelaatio oven asentoon. Ovi kiinni etenkin yli 

tunnin kestävät sessiot koettiin ongelmallisiksi molemmissa luokissa. 

 Iltapäivällä ilmanlaatu koettiin heikommaksi kuin aamupäivällä.

 Ilmanlaadulla luokkaan saavuttaessa on iso merkitys saatuun 

kokemukseen; tilan olisikin hyvä olla tuulettunut edellisten käyttäjien 

jäljiltä ennen uusien saapumista. 

 Haasteeksi oven auki pitämisessä käytävältä kantautuva melu, joka 

peräisin ihmisten oleskelusta tai siivouskoneesta. Toisaalta luokassa 

esitystä pitävien oppilaiden mielestä oli turvallisempaa, mikäli ovi 

käytävään oli kiinni.
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 Positiivinen sosiaalinen ilmapiiri on tärkeä osa tervettä sisäympäristöä

 Käyttäjän hallinnan tunnetta sisäympäristön kehittämisessä voi vahvistaa: 

fyysisen tilan korjaamisen lisäksi sosiaalista tilaa tulee myös elvyttää.

 Aktiivinen vuorovaikutus, viestintä ja palaute käyttäjälle ovat keinoja sosiaalisen 

tilan elvyttämiseen. 

 Tilojen käyttäjät ja omistajat voivat yhteistyössä muodostaa ja tarvittaessa 

parantaa olosuhteita. Parantuneiden olosuhteiden lisäksi hyvänä puolena 

yhteistyössä voidaan nähdä myös käyttäjän lisääntyvä hallinnan ja 

valinnanvaran tunne sekä kokemus yhdenvertaisuudesta olosuhteiden 

luomisessa.

 Olosuhteiden tasaantuminen on ilmiö, jonka hyödyntämiseen käyttäjän hyvä 

osallistua, ja se onkin merkittävä apu koneelliselle ilmanvaihdolle. Esimerkiksi 

oven avaaminen on tehokas tapa parantaa olosuhteita. Hyödyntämispotentiaali 

on kuitenkin mietittävä tapauskohtaisesti.

 Tarkastellussa Jyväskylän tapauksessa oven avaaminen koettiin, ja myös 

mitattiin, olosuhteita selvästi parantavaksi tekijäksi.

YHTEENVETO



KIITOS!

• Johanna.Holmstrom@newsec.fi

• ari-pekka.lassila@sykoy.fi
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