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Taustaa ja tavoitteet

Huolet

• Koulujen kosteus- ja homeongelmat & lasten terveys 

• Energiansäästötoimenpiteet  & sisäilman laatu erityisesti  
korjausrakentamiskohteissa

Tutkittu ratkaisuvaihtoehto

• Elinkaarimalli on perinteisten hankintamuotojen rinnalle kehitetty toimintamalli, 
jossa palveluntuottaja yhdellä sopimuksella vastaa ainakin hankkeen 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta pitkän sopimuskauden ajan

• Toimintamallien laadunvarmennuksesta ja toimivuudesta ei ole vielä saatavilla 
kattavaa tutkimustietoa

Tavoitteena on selvittää käyttäjien tyytyväisyys ja sisäilman laatu kuudessa 

elinkaarikouluissa ja verrata tuloksia kaupungin omahoitoisiin kouluihin
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Lämpöolosuhteet

• Elinkaarikoulut

• Luokkahuoneet

• 21,2 ºC (19,9−22,5 ºC) talvi

• 21,7 ºC (20,2−22,9 ºC) kevät

• Opettajan huone

• 21,6 ºC (21,2−22,2 ºC) talvi

• 21,8 ºC (21,3−22,5 ºC) kevät

• Liikuntasali

• 20,7 ºC (18,5−22,1 ºC) talvi

• 21,0 ºC (19,5−22,2 ºC) kevät

• Verrokkikoulut

• Luokkahuoneet

• 21,0 ºC (18,4−23,8 ºC) talvi 

• 21,4 ºC (20,6−23,3 ºC) kevät

• Opettajan huone

• 20,9 ºC (20,6−21,3 ºC) talvi

• 21,9 ºC (21,5−22,3 ºC) kevät

• Liikuntasali

• 19,0 ºC (17,8−21,7 ºC) talvi

• 19,8 ºC (18,5−21,5 ºC) kevät
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Hiilidioksidipitoisuudet ja painesuhteet

Elinkaarikoulut

• Luokkahuoneet

• 590 ppm (480−810 ppm)

• Max 2100 ppm

• Liikuntasali

• 490 ppm (420−530 ppm) 

• Paine-ero (luokkahuone-ulkoilma)

• -5 Pa (-12−0 Pa) 

Verrokkikoulut

• Luokkahuoneet

• 550 ppm (500−630 ppm)

• Max 1800 ppm

• Liikuntasali

• 460 ppm (450−470 ppm)

• Paine-ero (luokkahuone-ulkoilma)

• -21 Pa (-52−-6 Pa)

• Poikkeus: - 100 Pa
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Rehtoreiden haastattelut

• Elinkaarikoulut
• Voidaan vaatia hyvää huoltoa, koska 

se kuuluu sopimukseen

• Sopimuksen ulkopuoleiset työt ovat 
kalliita (tilattava palveluntuottajalta)

• Kahta korjattua elinkaarikoulua 
epäiltiin homekouluiksi ennen 
peruskorjausta – kosteusvaurioita ei 
kuitenkaan löytynyt kouluista 
rakenteiden purkamisen yhteydessä

• Vanhastakin saa rakennettua hyvän

• Siivouksen pitäisi kuulua 
elinkaarisopimukseen

• Rehtorit rakentaisivat koulun 
elinkaarimallilla uudelleenkin

• Verrokkikoulut
• Tilaajan on osattava vaatia hyvää 

rakentamisen laatua

• Projektiaikataulu selkeytettävä

• Työmaavalvonnan rooli on tärkeä -
tehtäviä/vastuita ei saa siirtää käyttäjille

• Takuuajan korjauksien loppuun-
saattamisessa on jouduttu ”tappelemaan” 
urakoitsijan kanssa

• KH-sopimus tehtävä huolellisesti –
ulkopuoliset työt byrokraattista tilata  ja 
maksaa

• Nykyinen siivoussopimus on alimitoitettu

• Rehtorit rakentaisivat koulun perinteisellä 
mallilla uudelleenkin



UEF // University of Eastern Finland 24.3.2016Elinkaarimalli, energiatehokkuus ja sisäilman laatu/ Pertti Pasanen

Elinkaarimanagereiden haastattelu

• Elinkaarikoulut
• Käyttäjät ja rehtori mukana alusta alkaen

• Hyvä yhteistyö käyttäjän kanssa

• Käyttäjäkokous on kouluissa kahden kuukauden välein – viikoittain yhteys 
rehtoriin tai koulusihteeriin

• Kiinteistön oltava valmis ennen käyttöönottoa, puutteet korjattu

• Kiinteistön ylläpito; palvelusopimus  

– mahdollistaa koulujen rehtoreiden keskittymisen koulun toiminnan johtamiseen

• Kouluja ei päästetä ränsistymään - kunnossapitoa tehdään koko ajan (kesäisin), 
mutta paino on elinkaarisopimuksen loppupuolella

• Sopimuksen mukaan ulkopuolinen konsultti tarkastaa koulujen kunnon ennen 
koulujen luovuttamista kaupungille – luovutuksen yhteydessä kouluissa ei saa 
olla korjausvelkaa
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LVI-suunnittelijoiden haastattelu

• Elinkaarikoulut
• Suunnittelusta tinkiminen on 

kallein mahdollinen toimenpide -
sitä ei voi korjata jälkeenpäin

• Mallinnuksen hyöty vs. todellinen 
mitoitus ja käyttö?

• MIV-järjestelmä on haaste –vaativa 
suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää

• MIV-säätimet konehuoneessa, jotta 
ne ovat helposti huollettavissa

• LVI-järjestelmien on oltava 
yksinkertaisia ja toimintavarmoja

• Verrokkikoulut
• Tulevaisuudessa pitäisi suunnitella 

yksinkertaisia LVI-laitoksia ja 

-laitteita

• Nykyisin suunnitellaan 
toimintavarmuuden parantamiseksi 
MIVin sijaan ”köyhän miehen” MIVejä

• Peruskorjauksen suunnittelu ja 
urakointi on helpompaa, kun kaikki 
laitetaan uusiksi

• Insinöörit suunnittelevat laitteita 
rakennukseen – insinöörien tasoisten 
henkilöiden pitäisi myös käyttää niitä
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Tekninen huolto

• Elinkaarikoulut
• Kouluissa Tampuuri-huoltokirja

• Kiinteistöhuolto ja päivystys ostettu 
alihankintana

• Ilmastointikoneille ja 
jäähdytyslaitteille tehdään 
tarkastuspainotteisten 
perushuoltojen lisäksi vuosihuolto

• Ylläpitovaiheessa joka vuosi 
tehdään laajempia huolto- ja 
kunnostustoimenpiteitä

• Elinkaarimanageri vastaa 
ylläpitovaiheesta

• Verrokkikoulut
• Kouluissa GM-huoltokirja

• Kiinteistönhuolto tehdään omalla 
henkilökunnalla

• Kiinteistöhuollon päivystys omalla 
henkilökunnalla

• Myös kiinteistöhuollon 
työnjohtajat päivystävät –
samalla työnjohtajat näkevät 
kiinteistönhoidon tilanteen 
kouluissa
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Yhteenveto

•Kaikissa tutkituissa kouluissa oltiin tyytyväisiä sisäilmaolosuhteisiin

•Lämpöolosuhteet ja hiilidioksidipitoisuudet olivat hyvällä tasolla 
molemmissa tutkimusryhmissä

•Käyttäjien taholta koettiin, että elinkaarikohteissa vastattiin 
kiinteistöhoitotoiveisiin nopeasti

•MIV-järjestelmien säätö-/vikaantumisherkkyys huomioitava

– haaste kiinteistönhuollolle



Kiitos!

uef.fi


