
Oikea lämpötila
Lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella 20-22 °C. Poikkeamat tästä 

huonontavat viihtyvyyttä ja terveyttä. 

Riittävä ilmanvaihto 
Vaadittava ilmanvaihto on 6 litraa sekunnissa henkilöä kohti tai 3 litraa 

sekunnissa lattianeliötä kohti.
Ilmanvaihtolaitoksessa on pidettävä huolta ilmavirtojen säädöstä, 

suodattimien puhtaudesta, lämmityspatterin toiminnasta, kanaviston 
puhtaudesta ja tuloilmalaitteiden suuntaamisesta.

Ei vetoa talvella
Eniten vetoisuutta aiheuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihto ja ilman alhainen 

lämpötila. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat pintojen lämpötilat ja ilmavuodot 
rakenteissa.

Melu ei häiritse
Tilojen akustiset olosuhteet tulee suunnitella koulutyöhön sopiviksi.  

Melu tason tulee olla alhainen ja puheen erotettavuuden hyvä. Tiloihin ei 
saa kantautua häiritsevää ääntä ulkopuolisista lähteistä eikä niissä saa sijaita 

sellaisia teknisiä laitteita, jotka itse aiheuttavat melua.

Ei voimakkaita hajuja
Hajujen alkuperän selvittäminen on tärkeää. Hajujen lähteenä voivat 
olla rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä ihmiset ja kotien lemmikit. 

Epäpuhtauksia muodostuu myös erilaisten toimintojen, kuten askartelun, 
yhteydessä. 

Oikeat siivousmenetelmät
Siivousmenetelmät, jotka eivät nostata pölyä ilmaan, ovat hyviä.  Liiallinen 
veden ja puhdistuskemikaalien käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Siivous tulisi 

tehdä työpäivän ulkopuolella.

Kosteusvauriot korjattu
Kosteusvauriota seuraa usein homekasvu ja terveyshaitat. Mikäli 

rakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa tai LVI-laitteissa havaitaan 
puutteita, on varmistuttava siitä, että puutteet ja niiden seurauksena 

mahdollisesti syntyneet vauriot korjataan. 

Rakennuksen kuntoa seurataan
Rakennuksen kuntoa ja sisäilmastoa: lämpötiloja, ilmanvaihdon toimintaa 

sekä rakenteiden kosteusjälkiä ja vaurioita tulee seurata säännöllisesti.
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Akustiikka 
  - osa hyvää oppimisympäristöä       

Kuulla ja tulla kuulluksi
Puheviestintä on oleellinen osa oppimista. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että oppimisympäristöissä on helppo kuulla se 
mitä tarvitsee ja halutaan kuulla. Häiriöäänet tulee minimoida. Monissa nykypäivän opetustiloissa on merkittäviä puutteita 
huoneakustiikassa: korkeita äänitasoja ja paljon kaikua. Keskusteluja ei kuulla ja häiriöäänten taso vain nousee. Tutkimuk-
set osoittavat, että opettajat kärsivät kurkun alueen ongelmista jatkuvan äänen korottamisen vuoksi ja oppilaiden on usein 
vaikeaa kuulla tai ymmärtää puhetta, mikä puolestaan herpaannuttaa keskittymistä.

Hyvä huoneakustiikka on tärkeä näkökohta, kun puhutaan tehokkaasta oppimis- ja työskentely-ympäristöstä. Hyvin suun-
niteltu opetustilojen akustiikka mahdollistaa erilaisten opetustyylien toteuttamisen. Ecophon -akustiikalevyjen avulla toteutat 
miellyttävän ääniympäristön vaivattomasti kaikkiin koulun tiloihin.

Tutustu opetustilojen akustiikkaratkaisuihin osoitteessa www.ecophon.fi.
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