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Jokinen, Elina & Sutinen, Veijo & Kilpeläinen, Pekka & Virtanen, Vesa, Health
benefits of wooden buildings – Research-based knowledge supporting wood
construction and more versatile use of wood. Final report
University of Oulu, Kajaani University Consortium
Acta Univ. Oul. F 18, 2021
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Wooden buildings have a good reputation. They are considered pleasant in appearance, not to have
problems with indoor air and even promote well-being. Short-stay tests carried out in controlled
conditions support these assumptions. On the other hand, studies on how long-term living or
working in a wooden building affects people, as far as we know, are nearly lacking besides
resident satisfaction surveys. The only exception is a follow-up study of two groups of
schoolchildren with under 20 people, carried out in Austria at the beginning of 2010’s.

In this study, Tuupala wooden school in Kuhmo and as a reference Tuupala stone school and
a primary school in town of Vaala were monitored for temperature, indoor air humidity, carbon
dioxide content, particulate matter and total concentration of volatile organic compounds by IoT
sensors for 10 months. Samples of indoor air were taken to determine individual volatile organic
compounds and microbiological quality. Noise level in the classrooms was monitored for one
month. In three weeks during the study, concentration of the stress hormone cortisol was
monitored in daily saliva samples. A total of approximately 1,300 saliva samples from
schoolchildren were collected in the primary schools in both Kuhmo and Vaala. In addition,
smaller groups of schoolchildren were monitored for the stress with a smart ring that measured
electrodermal activity.

Based on the results, the wooden school of Tuupala is an excellent learning environment for its
schoolchildren. It has a quiet and peaceful noise level. The variation in humidity is lower there
than in the control school, and stress of schoolchildren is lower than in the classes of the control
school. The difference in the stress is in some time periods statistically significant. Of course, the
results of the study do not show that all wooden schools are equally good or that similar results
cannot be achieved in other types of schools as well. The wooden building does likely not explain
all the results, but it is certainly one important factor in a good school environment.

This study was funded by the Finnish Forest Foundation and the European Agricultural Funds
for Rural Development of Mainland Finland. The study was carried out during 2020 by the Unit
of Measurement Technology of the University of Oulu at the Kajaani University Centre.

Keywords: indoor air, IoT technology, stress, volatile organic compounds, wellbeing,
wood construction





Jokinen, Elina & Sutinen, Veijo & Kilpeläinen, Pekka & Virtanen, Vesa,
Puurakentamisen terveysvaikutukset – Tutkimuksella tietoperusteista tukea
puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen lisäämiselle. Loppuraportti
Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus
Acta Univ. Oul. F 18, 2021
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Puurakennuksilla on hyvä maine. Niitä pidetään ulkonäöltään miellyttävinä ja sisäilmaltaan
ongelmattomina ja jopa hyvinvointia edistävinä. Kontrolloiduissa olosuhteissa tehdyt lyhytai-
kaista oleskelua seuranneet kokeet myös tukevat näitä oletuksia. Sen sijaan tutkimuksia siitä
kuinka pitkäaikainen asuminen tai työskentely puurakennuksessa vaikuttaa henkilöihin on tie-
tääksemme selvitetty vain asukastyytyväisyyskyselyillä sekä yhdessä Itävallassa 2010-luvun
alussa tehdyssä kahden vajaan 20 hengen koululaisryhmän seurannassa.

Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimuksessa seurattiin Kuhmon Tuupalan puukoulun
sekä verrokkina olleiden Tuupalan kivikoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun lämpötilaa, sisäilman
kosteutta, hiilidioksidin pitoisuutta, paine-eroa, pienpartikkeleiden määrää ja haihtuvien orgaa-
nisten yhdisteiden kokonaismäärää jatkuvatoimisella sensoriseurannalla 10 kuukauden ajan.
Sisäilmasta otettiin näytteitä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja mikrobiologisen laadun yksi-
tyiskohtaiseksi selvittämiseksi. Äänenvoimakkuutta ja valoisuutta luokkahuoneissa seurattiin
yhden kuukauden ajan. Kolmena tutkimusviikkona seurattiin päivittäin otetuista sylkinäytteistä
stressihormoni kortisolin pitoisuutta. Sylkinäytteitä kerättiin sekä Kuhmossa että Vaalassa ala-
koulun kolmen luokan oppilailta yhteensä noin 1300. Lisäksi pienemmissä ryhmissä seurattiin
koululaisten stressaantuneisuutta ihon sähköistä aktiivisuutta mitanneella älysormuksella.

Tutkimuksen perusteella Tuupalan puukoulu on erinomainen opiskeluympäristö koululaisil-
leen. Se on melutasoltaan hiljainen ja rauhallinen. Ilmankosteuden vaihtelu on siellä tutkimuk-
sen verrokkikoulua vähäisempää ja koululaisten stressaantuneisuus on vähäisempää kuin verrok-
kikoulun luokissa. Ero stressaantuneisuudessa on ajoittain tilastollisesti merkittävää. Tutkimus-
tulokset eivät tietenkään osoita, että kaikki puukoulut olisivat yhtä hyviä tai etteikö samanlaisia
tuloksia voitaisi saavuttaa myös muunlaisissa kouluissa. Puinen rakennus tuskin on ainoa selittä-
vä tekijä kaikille tuloksille, mutta se varmasti on yksi tärkeä tekijä hyvässä kouluympäristössä.

Tutkimuksen rahoittajat olivat Suomen Metsäsäätiö ja Manner-Suomen maaseuturahasto.
Tutkimuksen toteuttaja oli Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö Kajaanin yliopistokeskuk-
sesta. Tutkimus toteutettiin vuoden 2020 aikana.

Asiasanat: haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hyvinvointi, IoT-teknologia,
puurakentaminen, sisäilma, stressi
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Kiitokset  

Kiitämme Kuhmon kaupunkia, Kuhmon Tuupalan koulujen ja Vaalan 

yhtenäiskoulun henkilökuntaa yhteistyöstä tutkimuksen aikana, aiheen tärkeyden 

ymmärtämisestä ja kiinnostuksesta tutkimuksen etenemiseen.  

Tutkimushankkeen rahoittajat Manner-Suomen maaseuturahasto Kainuun 

ELY-keskuksen kautta ja Suomen Metsäsäätiö ansaitsevat suuren kiitoksen. 

Tutkimuksesta ovat olleet jo se toteuttamisen aikana kiinnostuneita useat tiedottajat, 

tiedotusvälineet ja yhteistyökumppanit. Heidän merkityksensä puurakentamisesta 

kertomisessa ja tutkimustiedon levittämisessä on samoin kiitoksen arvoinen. 

Kajaanissa 2.12.2021 Raportin kirjoittajat 
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1 Johdanto  

Puurakennuksilla on hyvä maine. Niitä pidetään ulkonäöltään miellyttävinä ja 

sisäilmaltaan ongelmattomina ja jopa hyvinvointia edistävinä. Kontrolloiduissa 

olosuhteissa tehdyt lyhytaikaista oleskelua seuranneet kokeet myös tukevat näitä 

oletuksia. Sen sijaan tutkimuksia siitä kuinka pitkäaikainen asuminen tai 

työskentely puurakennuksessa vaikuttaa henkilöihin on tietääksemme selvitetty 

vain asukastyytyväisyyskyselyillä sekä yhdessä Itävallassa 2010-luvun alussa 

tehdyssä kahden vajaan 20 hengen koululaisryhmän seurannassa (Kelz ym., 2011). 

Siinä puuluokassa opiskelleen ryhmän stressi oli lukuvuoden lopussa alhaisempi 

kuin verrokkiryhmän, pulssi oli alempi ja opettajan kanssa vuorovaikutuksessa 

oleminen stressasi vähemmän. 

Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimuksessa seurattiin Kuhmon 

Tuupalan puukoulun sekä verrokkina olleiden Tuupalan kivikoulun ja Vaalan 

yhtenäiskoulun lämpötilaa, sisäilman kosteutta, hiilidioksidin pitoisuutta, paine-

eroa, pienpartikkeleiden määrää ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaismäärää jatkuvatoimisella sensoriseurannalla 10 kuukauden ajan. 

Sisäilmasta otettiin näytteitä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja mikrobiologisen 

laadun yksityiskohtaiseksi selvittämiseksi. Äänenvoimakkuutta ja valoisuutta 

luokkahuoneissa seurattiin yhden kuukauden ajan. Kolmena tutkimusviikkona 

seurattiin päivittäin otetuista sylkinäytteistä stressihormoni kortisolin pitoisuutta. 

Lisäksi pienemmissä ryhmissä seurattiin koululaisten stressaantuneisuutta ihon 

sähköistä aktiivisuutta mitanneella älysormuksella.  

Puun imee itseensä huoneilmasta kosteutta ja vapauttavat sitä taas ympäristön 

kuivuessa. Verrattaessa Tuupalan puukoulua ja vieressä olevaa kivikoulua, 

seurantajakson 41 viikonlopusta 39 viikonloppuna korkeimman ja pienimmän 

sisäilman kosteusarvon ero oli pienempi puukoulussa. Kosteuden vaihtelua osin 

tasoitti myös rakennusten eri mekanismilla toimiva poistoilman lämmöntalteenotto. 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seuranta osoitti, että VOC-yhdisteet 

ovat puu- ja betonikoulussa osittain erilaisia, mutta kummassakaan minkään niistä 

pitoisuus ei noussut lähelle raja-arvoja. Samanaikainen hiilidioksidipitoisuuden 

seuranta ja tuulettuminen välituntien aikana osoitti, että koulujen ilmavaihto ei eroa 

merkittävästi. Melua luokkahuoneessa seurattiin kuukauden ajan. Koko kuukauden 

melutaso koulupäivien aikana keskiarvoistettuna oli Kuhmossa 5,0 desibeliä 

matalampi (arvot 47,9 ja 52,9) kuin Vaalassa. Eroa voivat selittää osaltaan Tuupalan 

koulun lattiamatto, kenkien käyttökielto, erilaiset taustaäänet sekä puupintojen 

hyvä akustiikka, jolloin pienemmälläkin äänen käytöllä tulee kuulluksi. 
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Stressihormoni kortisolin mittaamiseksi sylkinäytteitä kerättiin viikko 

helmikuussa, sekä syyslomaa edeltävänä ja sen jälkeisellä viikolla. Tuupalan 

puukoulusta osallistui 52 oppilasta, Vaalan verrokkikoulusta 37, kaikkiaan kerättiin 

noin 1300 sylkinäytettä. Tuupalan puukoulussa kortisolipitoisuudet olivat 

tilastollisesti merkitsevästi alempia syyslomaa edeltävän viikon aikana (p < 0,05). 

Tilastollisen merkittävyyden saavuttaminen juuri tuolloin saattoi johtua siitä, että 

kyseisellä viikolla oli vähiten hajontaa aiheuttavia stressipiikkejä, eli oli tilanne, 

jossa tavallinen koulupäivä ympäristöineen selvimmin näkyy tuloksissa. Seurantaa 

tehtiin kolmessa luokassa, joten kyse ei voi olla erilaisesta lukujärjestyksestä tai 

yksittäistä luokkaa järkyttäneestä tapahtumasta. Samansuuntainen ero, vaikka ei 

tilastollisesti merkitsevänä, oli olemassa suurimman osan seuranta-aikaa.  

Syyslomaa ympäröivinä viikkoina tehtiin myös jatkuvatoiminen seuranta 

koulupäivien aikana älysormuksella (Moodmetric). Siinä oli mukana puukoulusta 

9 ja Vaalasta 12 koululaista. Älysormusseuranta näytti tilastollisesti suuntaa 

antavan eron (p < 0,1) koulujen välillä syyslomaa edeltävällä viikolla 

virittyneisyydessä (~stressaantuneisuudessa), vaikka seurattu ryhmä oli pieni. 

Kuhmossa koululaiset olivat tässäkin mittauksessa vähemmän stressaantuneita. 

Älysormusseurannan ja kortisolimittauksien päiväkohtaiset keskiarvojen 

muutokset olivat koko ajan kummassakin koulussa yllättävän samankaltaisia, mikä 

tukee niiden merkittävyyttä. 

Puukoulun ja verrokkikoulun stressiarvojen lisäksi koululaisia jaettiin ryhmiin 

muutoinkin stressiarvojen vertailua varten. Syyslomaa edeltävän viikon lopussa 

torstaina ja perjantaina pitkämatkalaisten (koulumatka > 5 km) oli tilastollisesti 

merkitsevästi korkeampi kuin lyhytmatkalaisilla. Tämä on loogista, pitkän matkan 

aiheuttaman rasituksen voi ajatella näkyvän nimenomaan loppuviikosta. Erittäin 

mielenkiintoista oli, että koululaisten stressi molemmat koulut huomioiden oli 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampi syyslomaa seuranneena viikkona kuin se oli 

ennen syyslomaa. Syyslomaa edeltävänä viikkona oli vähemmän stressihuippuja 

kuin muina viikkoina. Syyslomaa seuranneella viikolla stressiä on voinut kasvattaa 

loman aikana kääntyneen vuorokausirytmin kääntäminen takaisin ennalleen tai 

loman jälkeinen innostus ja puuhaaminen kavereiden kanssa koulupäivän aikana. 

Tutkimuksen perusteella Tuupalan puukoulu on erinomainen 

opiskeluympäristö koululaisilleen. Se on melutasoltaan hiljainen ja rauhallinen. 

Ilmankosteuden vaihtelu on siellä tutkimuksen verrokkikoulu vähäisempää ja 

koululaisten stressaantuneisuus on vähäisempää kuin verrokkikoulun luokissa. Ero 

stressaantuneisuudessa on ajoittain tilastollisesti merkittävää. Tutkimustulokset 

eivät tietenkään osoita, että kaikki puukoulut olisivat yhtä hyviä tai etteikö 
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samanlaisia tuloksia voitaisi saavuttaa myös muunlaisissa kouluissa. Puinen 

rakennus tuskin on ainoa selittävä tekijä kaikille tuloksille, mutta se on varmasti 

yksi tärkeä tekijä hyvässä kouluympäristössä. 
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2 Hankkeen tausta 

2.1 Mitä puurakennusten terveysvaikutuksista tiedetään 

Puurakennuksilla on esitetty olevan useita terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia 

(Taulukko 1). Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin olleet pienellä 

henkilömäärillä tehtyjä tai on seurattu lyhytaikaisen puutiloissa oleskelun 

vaikutuksia. Olemme löytäneet vain yhden suppean itävaltalaisen tutkimuksen, 

jossa on pitkäaikaisseuranta (Kelz ym., 2011). Tekemällä kattava ja 

ammattitaitoisesti toteutettu tutkimus voidaan tuottaa uutta ja aikaisempaa 

vakuuttavampaa tietoa, sekä saavuttaa tutkimuksen uutuusarvonkin vuoksi 

huomiota puurakentamiselle. Tutkimuksen toteuttaminen kertoo myös siitä, kuinka 

vakavasti Kainuun alueella suhtaudutaan puurakentamiseen ja sen kehittämiseen 

kaikki laatutekijätkin huomioiden. 

Taulukko 1. Puurakennusten havaittuja terveydelle hyödyllisiä ominaisuuksia. 

Vaikutus Tutkimukset 

Stressitason lasku Mitattu ihon sähkönjohtokyvyn avulla, syljen vapaan kortisolin ja 

sydämen sykevälivaihtelua käyttäen. Kortisolia mittaamalla 

alentunut stressivaste on aikaisemmin todettu puisia huonekaluja 

sisältäneessä ympäristössä (Burnard ym., 2019). Sydämen 

sykeväliä on mitattu kahdessa tutkimuksessa pienellä 

henkilömäärällä (Zhang ym., 2017; Kotradyova ym., 2019). Stressin 

alenemiseen viittaavat epäsuorasti myös sellaiset raportoidut 

havainnot kuin verenpaineen lasku, pulssin laskeminen, 

rauhoittumisen tunne, keskittymiskyvyn paraneminen ja hyvin 

subjektiivinen toteamus ympäristön kokemisesta miellyttävämpänä. 

Hyvä esimerkkiviite ja samalla koulututkimus on Kelz ym. (2011). 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden määrä 18 

puuympäristössä ja 18 muualla.  

  

Verenpaineen lasku Havaittu ainakin kolmessa tutkimuksessa, joissa henkilömäärät 15, 

14 ja 18. Kahdessa tutkimuksessa erilaisiin huoneisiin mentiin vain 

90 sekunniksi, kolmannessa tunniksi. Kokeilussa, jossa huoneessa 

oleskeltiin tunti, verenpaine laski niillä henkilöillä, jotka pitivät 

puuseinistä (heitä enemmistö, mutta hekään, jotka eivät pitäneet, 

eivät stressaantuneet oleskelun aikaan, sen sijaan terässeinä 

stressasi heitä, jotka eivät siitä pitäneet). Puuseinien katselu 

vähensi samassa tutkimuksessa myös masentuneisuutta 

(Tsunetsugu ym., 2007; Sakurawage ym., 2005; Zhang ym., 2017). 
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Vaikutus Tutkimukset 

  

Pulssin laskeminen 

 

Kaksi yllä mainittua tutkimusta totesi myös tämän vaikutuksen 

(Sakurawage ym., 2005; Zhang ym., 2017). 

  

Rauhoittumisen tunne, 

keskittymiskyky kasvaa, 

havainnointikyky paranee, 

ympäristö koetaan 

miellyttävämpänä 

Puun koskettamisella silmät sidottuna rentouttava vaikutus (Ikei ym., 

2017). Puuhuoneessa työskentelevät ovat vähemmän jännittyneitä 

ja uupuneita, 60 minuutin työskentely, 20 henkilöä (Zhang ym., 

2017). Puuhuoneessa enemmän positiivisia tunteita ja vähemmän 

väsymystä, 60 minuuttia, 20 henkilöä (Zhang ym., 2016). Puuhuone 

koettiin miellyttävämmäksi (pelkkä kysely, ei mittauksia) ja 

enemmän positiivisia tuntemuksia, puu- ja kipsihuone vertailussa, 

oleskelu 15 minuuttia, 102 henkilöä (Dematte ym., 2018). Katseltu 

kuvia olohuoneista, puinen olohuone miellyttävämpi, 119 henkilöä 

(Rice ym., 2006). 

  

Lämpötilan ja ilman kosteuden 

tasaaminen 

Tutkimuskohteina ollut hirsi- ja massiivipuutaloja sekä sisätilojen 

puuvuorauksia (esim. Kunzel ym. 2004; Hameury ym., 2006; 

Ojanen, 2014). Ehkä parhaiten todennettu puurakennusten 

ominaisuus. 

  

Hyvälaatuinen sisäilma Tutkimus, jossa 5 pv–2 viikon testijakson aina 2 aikuista henkilöä 

nukkui erilaisissa huoneissa. Puuhuoneessa nukkuneet olivat 

tyytyväisempiä sisäilman laatuun (Simonsen ym., 2002). 

  

Antimikrobiallinen vaikutus Aalto-yliopistossa tehty väitöskirjatutkimus männyn ja kuusen 

antimikrobiallisista ominaisuuksista (Vainio-Kaila, 2017). Havaitsivat 

lisäksi, että puista haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä on 

antimikrobiallisia ominaisuuksia. Ei tehty tutkimuksia rakennuksissa. 

  

Akustinen laatu vähentää melua Puun akustiset ominaisuudet tunnetaan hyvin ja niitä on osattu 

hyödyntää konserttisaleissa ja soittimissa (Bucur ym., 2002). Emme 

kuitenkaan löytäneet alkuperäistutkimuksia, jossa asiaa olisi 

tutkittu ”normaalissa” työ- tai asumiskäytössä olevissa 

rakennuksissa 
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Vaikutus Tutkimukset 

Haihtuvien orgaanisten  

yhdisteiden vaikutukset 

VOC-mittauksia on tehty tutkimuksissa erilaisista puumateriaaleista 

paljon ja selvitetty varastointiajan tai käsittelyn vaikutuksia niihin 

(esim. Hyttinen ym., 2012). Ristiriitaista tietoa on kuitenkin kattavan 

tutkimuksen mukaan siitä, miten eri VOC-yhdisteet vaikuttavat, vai 

vaikuttavatko ollenkaan rakennuksissa tavattavissa pitoisuuksissa 

(Villberg ym., 2004). Havaintoja vaikutuksista laboratorio-

olosuhteissa ovat raportoineet esimerkiksi Ikei ym. (2016) ja Wolkoff 

ym. (2017). Hyvä yleiskatsaus aiheeseen on julkaistu hiljattain 

(Alapieti ym., 2020). 

Tietääksemme, ainoa koulurakennuksessa tehty tutkimus ja ainoa 

terveysvaikutuksia koskenut tutkimus, jossa seurantaa on tehty hieman pidempään, 

on Kelzin ja työtoverien (2011) Itävallassa tekemä tutkimus. He seurasivat 

koululaisia (18 puuluokissa, 18 muualla) kahden kuukauden välein kouluvuoden 

ajan. Tutkimus keskittyi kokonaan stressiin ja hyvinvointiin (pulssin ja 

sykevälivaihtelun mittaukset sekä kyselytutkimukset). Puuluokissa stressi aleni 

kouluvuoden aikana, samoin opettajien kanssa käydyn vuorovaikutuksen stressi 

aleni puuluokissa kouluvuoden mittaan, mutta ei normaaliluokissa. 

Keskittymiskyvyssä ei havaittu muutoksia. Tulokset on julkaistu kokousjulkaisuna, 

mutta ei tieteellisenä artikkelina. Tutkittavien joukko ei ole iso, juuri ja juuri 

merkityksellisiin tuloksiin mahdollisuuden antava. 

2.2 Kainuu ja Kuhmo puurakentamisen ympäristönä 

Kainuu on yksi niistä harvaanasutuista metsärikkaista maakunnista, joissa 

puurakentaminen on huomattava työpaikkojen luoja. Puurakentaminen tilastoidaan 

valtakunnallisissa tilastoissa nimikkeen puutuote- ja huonekaluteollisuus alle. Sen 

valtakunnallinen tuotannon bruttoarvo oli 8,2 miljardia euroa vuonna 2018 

(Valonen ym. 2018). Se on lähes 7 prosenttia koko teollisuuden tuotannon 

bruttoarvosta. Kainuussa puutuote- ja huonekaluteollisuuden osuus teollisen 

tuotannon bruttoarvosta oli peräti 28 %.  Osuus ylitti 20 % Kainuun lisäksi vain 

Etelä-Savossa (35 %) ja Päijät-Hämeessä (23 %). Kainuun puutuote- ja 

huonekaluteollisuus tuotti noin 24 miljoonaa euroa jalostusarvoa (myyntituotot − 

kustannukset) ja sen osuus teollisista työllisistä maakunnassa oli 14 %. Kainuussa 

puurakennusten osuus kaikista uudisrakennuksista oli 57 % vuonna 2018, mikä oli 

korkein osuus kaikki maakunnat huomioiden. Puun osuus julkisissa 
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palvelurakennuksissa ylitti koko maan keskiarvon vuosina 2017 ja 2018. Yhden 

perheen taloista noin 90 % rakennetaan Kainuussa puusta. 

Kainuun kunnista erityisesti Kuhmon kaupunki on ottanut puualan 

kehittämisen strategiansa pääprioriteetteihin. Kaupunki aloitti puualan 

määrätietoisen kehittämisen jo vuonna 1992 perustamalla Kainuun Puualan 

Kehityskeskuksen, jonka työtä kaupunki on jatkanut Woodpolis -tuotemerkillä. 

Tehtävänä on ollut edistää puualan yritystoimintaa kehittämällä puurakentamisen 

välijalostuksen innovaatioita yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. 

Woodpolis ja paikalliset yritykset toimivat myös kärkijoukossa ekologisen 

rakentamisen innovaatioiden kehittämisessä. Kuhmon kaupungilla on vahva rooli 

kehittämistyössä.  

Kaupunki on mukana tämän raportin käsittelemän Puurakentamisen 

terveysvaikutukset -hankkeen lisäksi kolmessa muussa puurakentamiseen 

kytkeytyvässä hankkeessa: Ympäristöministeriön ja Kuhmon kaupungin 

rahoittamassa Puinen sote-asema -hankkeessa Kuhmon kaupungilla on tavoitteena 

rakentaa puinen sote-asema, jossa voidaan hyödyntää myös hybridirakentamista 

(betoni-puu) ja hyödyntää lisäksi kainuulaisten yritysten osaamista. Kainuun 

biometsätalouden uusi ekosysteemi -hankkeessa päätavoitteena on rakentaa 

Kainuun kuntien kanssa kunnille (Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, 

Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Kuhmo) oma puurakentamisen tai 

puu/hybridirakentamisen strategia. UpWood Erasmus -hankkeen osallistujat taas 

edustavat viiden eri maan puutuoteklustereita. Päätavoitteena on kehittää 

energiatehokkaan puutuoteteollisuuden uusi harjoittelumalli sekä oppimateriaali, 

joka huomioi uusimman teknologian ja prosessit.  

Kuhmossa Woodpolis-puutuoteklusterin alueella toimivista yrityksistä 

puurakentamiseen merkittävimmin kytkeytyvät CLT-levyjä valmistava Oy 

CrossLam Kuhmo Ltd ja Elementti Sampo Oy, joka valmistaa CLT-levyistä 

massiivipuisia tilaelementtejä puukerrostaloja varten. 
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3 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeella oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen niistä oli tuottaa 

tutkimuspohjaista, puolueetonta ja kaikille avointa tietoa puurakentamisen 

terveysvaikutuksista. Tieto tuotettiin seuraamalla järjestelmällisesti Kuhmon 

Tuupalan puukoulun sisäilman kemiallista ja mikrobiologista laatua, sisätilojen ja 

-pintojen fysikaalisia ominaisuuksia, sekä rakennuksessa opiskelevien koululaisten 

terveyttä ja hyvinvointia. Jokainen aikuinen pitää tärkeänä, että nimenomaan 

lapsille rakennetaan mahdollisimman terveellinen ympäristö. Tutkimuksen 

käytännön toteuttamisen kannalta ajatellen taas koulurakennuksissa on 

koulupäivinä suuri joukko koululaisia ja opettajia: mahdollisia tutkimukseen 

osallistuvia henkilöitä on samassa tilassa seurattavaksi runsaasti, ja henkilöt 

käyttävät tiloja hyvin samanlaisia aikoja ja samalla tavoin myös verrokkikouluissa.  

Tämä tukee luotettavien ja tilastollisesti merkittävien tulosten saavuttamista. 

Toinen tavoite oli levittää tietoa jo käynnissä olevasta tutkimuksesta ja 

myöhemmin sen tuloksista tehokkaasti ja saada näin ihmiset ymmärtämään 

puurakentamisen merkittäviä etuja. Tällä edistetään suomalaisen ja kainuulaisen 

puurakentamisen ja alalla toimivin yritysten menestymistä sekä Suomen sisällä että 

myöhemmin kansainvälisesti. Tutkimuksesta ja tuloksista tiedotettiin ja tiedotetaan 

eri kanavien kautta, esiinnytään vierasryhmille, kotimaisissa rakennusalan 

tapahtumissa ja julkaistaan yleistajuisia ja ammattilehtien artikkeleja. Tärkeänä 

periaatteena on tiedotus- ja tutkimusmateriaalin tekeminen mahdollisimman 

avoimesti saatavaksi kaikille. Kanssakäymisten yhteydessä halutaan myös välittää 

ylpeyttä vanhasta, mutta nykyaikaan uusiutuvasta suomalaisesta puurakentamisen 

perinteestä sekä tietoa kertyneistä hyvistä kokemuksista ja käytänteistä. 

Tutkimuksessa saadaan tietoa rasituksen jakaantumisesta koulupäivän tai 

oppiaineiden välillä, kouluviikon ja koulumatkan pituuden vaikutuksista stressiin, 

sekä myös oppilaiden yksilöllisestä reagoinnista rasitukseen. Tämän tutkimuksen 

sivutavoitteena on analysoida koulumatkan pituuden ja syysloman vaikutusta 

koululaisen stressiin. Muuta kerätyn mittaustiedon analysointia voidaan tehdä ja 

julkaista muissa myöhemmissä hankkeissa. Näiltä osin tuloksia ei missään kohden 

tuoda julkisuuteen niin, että koulu tai koululuokat, saatikka yksittäiset koululaiset, 

olisivat tunnistettavissa. 
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4 Hankkeen toteutus 

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2019–31.05.2022 ja hankkeen toimenpiteiden 

jakautuminen hankkeen toteutusajalle on esitetty alla. 

Vuosi 2019 

– Hankkeen aloittaminen 1.7.2019 

– Syksyllä menetelmien pystyttämistä, kokeilua ja sisäänajoa, suunnitelman 

esittelyä kouluilla opettajille, ensimmäiset tiedotteet ja lehtijutut, kilpailutukset  

– Joulukuussa sairaanhoitopiirin eettinen lausunto, tutkimussuunnitelman 

kuvaus koteihin 

Vuosi 2020 

– Tammikuussa tutkimushenkilöiden rekrytointi, tutkimuksen esittelytilaisuudet 

kouluilla, tutkimuksesta uutisointi paikallislehdissä 

– Helmikuussa luokittain tutkimuksesta kertominen, videonpätkät apuna, 

sylkinäytteenoton kokeilu 

– Helmikuussa aloitettiin sensoriseuranta kouluilla ja ensimmäinen 

näytteenottoviikko, sylkinäytteet, mikrobiologiset näytteet, sisäilmanäytteet 

– Huhti-toukokuussa määritykset näytteistä 

– Syyskuu-lokakuu älysormusseurannan yksityiskohtainen suunnittelu, 

opettajien ja koululaisten “kouluttaminen” etänä sen tekemiseen 

– Lokakuussa toinen näytteiden keräysviikko (sylkinäytteet) ennen syyslomaa, 

kolmas näytteiden keräysviikko syysloman jälkeen (kaikki näytteet) 

– Marraskuussa lopetetaan sensoriseuranta kouluilla hankkeen puitteissa  

– Marras-joulukuun aikana määritykset näytteistä 

Vuosi 2021–2022 

– Tammi-huhtikuun aikana tulosten analysointi, varaus täydentäville näytteille 

(joita ei tarvittu) 

– Huhtikuun jälkeen raportin ja lehtiartikkeleiden kirjoittaminen 
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4.1 Toimenpiteet työpaketeittain 

Hankkeessa toteutettiin seitsemän eri työpakettia. 

Työpaketti 1. Hallinto ja yhteistyön koordinointi 

– Rahoittajan vaatima raportointi. 

– Asiantuntijatapaamisien järjestäminen 

– Sidosryhmä/kumppanipalaverit 

– Yleistajuisen loppuraportin viimeistely ja hyväksyminen julkaistavaksi 

Työpaketti 2. Ilmanlaatu ja puurakenteiden mikrobiologiset ominaisuudet 

– Syksyllä 2019 menetelmien sisäänajo ja VOC- & huoneilman 

mikrobinäytteiden analytiikan kilpailutus 

– Vuoden 2020 aikana näytteiden otto: VOC-, huoneilman mikro- ja 

seinäpintojen pintasivelynäytteiden kerääminen 

– Analytiikka ja tulosten yhteenveto, tilastollinen erojen merkittävyyden 

tarkastelu, mahdollisesti erillinen lehdistötiedote tämän osion tuloksista tai 

yhdessä työpaketin 3 kanssa. 

Työpaketti 3. Vaikutukset tilojen fysikaalisiin ominaisuuksiin 

– Syksy 2019: Sensorihankintojen kilpailutukset 

– Vuosi 2020: sensoreiden asennukset ja datan kerääminen 

– Tulosten yhteenveto ja tilastollinen tarkastelu 

Työpaketti 4. Terveysvaikutusten kartoitus 

– Takautuvien ja nykyisten poissaolotietojen kerääminen ja yhteenveto 

johtopäätöksineen. Tämä osio peruuntui korona-pandemian vuoksi 

Työpaketti 5. Puurakentamisen vaikutus käyttäjien stressiin 

– Kortisolin mittaukset syljestä ja näiden analysointi 

– Älysormus mittaukset ja tulosten analysointi 
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Työpaketti 6. Tiedottaminen 

– Lehdistötiedotteet (≥ 4 hankkeen aikana). Toteutunut 30.11 mennessä: 1 kpl 

– Artikkelit sanoma ja aikakausilehdissä (tiedotteiden tuloksena ≥ 4 hankkeen 

aikana). Toteutunut 4 kpl. 

– Artikkelit ammattilehdissä (≥ 2 hankkeen aikana). Toteutunut 2 kpl. 

– Itse kirjoitetut artikkelit sanoma-, aikakausi- ja ammattilehdissä (3 hankkeen 

aikana) 

– Esiintymiset tutkimusosion aikana kokouksissa, seminaareissa, messuissa ja 

muissa tapahtumissa (≥ 5 hankkeen aikaan). Toteutunut 30.11. mennessä 4 

kpl. 

– Sosiaalisen median säännöllinen päivittäminen (≥ 1 krt / kk) 

– Verkkosivujen ja blogin säännöllinen päivittäinen (≥ krt / 2 kk) 

– Hankkeen tai sen tulosten esittely radio- ja tai televisio-ohjelmissa (≥2 krt 

hankkeen aikana). Toteutunut 30.11. mennessä 1 kpl. 

Työpaketti 7. Tulosten hyödyntäminen 

– Loppuraportin julkaiseminen 

– Loppuseminaari 

– Verkottuminen jatkotoimenpiteitä varten ja hankkeen toiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi 

– Puurakentamisen terveyteen joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavan 

tutkimustiedon levittämiseen ja kansainväliseen verkottumiseen keskittyvän 

jatkohankkeen valmistelu. Lokakuussa 2021 ERA-Net ForestValue-ohjelma 

suositteli rahoitettavaksi Mittaustekniikan yksikön koordinoiman 

kansainvälisen verkoston hakemuksen. Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2022. 

4.2 Kokeelliset menetelmät ja toteutus 

4.2.1 Tutkimuskohteet 

Tutkimuksen pääkohteena oli Kuhmon Tuupalan puukoulu ja vertailukouluina 

samassa pihapiirissä sijaitseva Kuhmon yläkoulu sekä kauempana sijaitseva Vaalan 

yhtenäiskoulu. Koulujen tärkeimmät tiedot on esitetty Taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Tutkimuskohteena olevien koulujen tiedot.  

Ominaisuus Kuhmo puukoulu Kuhmo yläkoulu Vaalan yhtenäiskoulu 

Rakennusvuosi 2016–2018 1956 2010–2012 

Rakennusmateriaali puu/CLT-elementti Betoni Betoni/puu 

Koululaismäärä 300 + 60 

esikoululaista 

250 300 

Suunnittelija Arkkitehtitoimisto 

Karsikas Oy, Alt 

Arkkitehdit 

 Alt Arkkitehdit Oy 

Ilmanvaihtokone Koneellinen 

tulo/poisto 

Koneellinen 

tulo/poisto 

Koneellinen  

tulo/poisto 

Lämmöntalteenotto Pyöriväkennoinen Nestekiertoinen Pyöriväkennoinen 

Jäähdytys Ei Ei Ei 

Ilmankostutus Ei Ei Ei 

Tuloilmasuodatus F7 F7 F7 

Ilmanvaihdon käyntiajat 

(normaali) 

ma–pe, klo 6–17 ma–pe, klo 6–17 ma–pe, klo 4–21 

la–su 5–20 

Tuloilmamäärät 180 l/s 

115 l/s (RT1073) 

172–180 l/s 160 l/s 

Ilmanottosuunta Pohjoinen Länsi Etelä 

Kuhmon Tuupalan puukoulu 

Kuhmon Tuupalan puukoulu on nykyaikainen ja massiivipuurakenteinen koulu, 

joka on ensimmäinen CLT-liimapuutekniikalla toteutettu koulurakennus. Puukoulu 

on saanut useita palkintoja, kuten Pohjois-Suomen vuoden 2017 paras 

rakennusteko ja valtakunnallisen Puupalkinnon vuonna 2018. Rakennuksen 

lattioihin, kattoihin ja seiniin on sijoitettu rakennusaikana 38 lämpötila- ja 

kosteusanturia, jotka seuraavat rakennuksen tilaa jatkuvasti. Kuvassa 1 on kuvia 

Kuhmon puukoulusta. 
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Kuva 1. Kuhmon puukoulu.  

Kuhmon Tuupalan yläkoulu 

Kuhmon Tuupalan yläkoulu on 1956 rakennettu betonirakenteinen koulu, joka 

käynyt läpi useita saneerauksia. Koulussa ei ole tiedossa sisäilmaongelmia ja koulu 

on aktiivisessa käytössä opetusluokilla 6–9. Kuvassa 2 on esitetty kuvia 

yläkoulusta. 
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Kuva 2. Kuhmon yläkoulu.  

Vaalan yhtenäiskoulu 

Vaalan yhtenäiskoulu on valmistunut syksyllä 2012 ja sen rakennusmateriaali on 

betoni ja puu. Koulussa toimii sekä ala- että yläkoulu. Koulun on suunnitellut sama 

suunnittelutoimisto kuin Kuhmon puukoulun. 
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Kuva 3. Vaalan yhtenäiskoulu.  

4.2.2 Olosuhdeseurantajärjestelmä 

Jatkuvatoiminen sensoriseuranta toteutettiin MeshWork Wireless Oy:n tarjoamilla 

langattomilla IAQS-sisämittausyksiköillä ja THPS-ulkomittausyksiköllä. 

Mittausyksiköt lähettävät mittaustiedot Zigbee-yhteyden kautta tukiasemalle, joka 

lähettää ne 3/4G verkkoyhteyden kautta mittaustietokantaa. Järjestelmässä 

mittausyksikkö voi toimia myös tarvittaessa tiedonvälittäjänä, mikäli yksikkö ei 

saa yhteyttä suoraan tukiasemaan. Mittausyksiköt on esitetty Kuvassa 4 ja niiden 

tärkeimmät tekniset ominaisuudet Taulukoissa 3 ja 4. 
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Kuva 4. Olosuhdeanturi IAQS ja ulkoyksikkö THPS. 

Taulukko 3. IAQS-sisäyksikön tekniset tiedot.  

Mittausparametri Yksikkö Mittausalue/tarkkuus 

Lämpötila Celsius, °C 0°C…+85 °C / ±0.5 °C 

Suhteellinen ilmankosteus RH% 0…100 % / ±3 % 

Hiilidioksidipitoisuus CO2 ppm 400–10000 ppm / ±(30 ppm +3 %) 

TVOC-mittaus ppm 0–60000 ppm / ±15 % 

Hiukkaspitoisuus PM1, PM2,5, PM4, PM10 

(massakonsentraatio) 

PM0,5, PM1, PM2,5, PM4, PM10 

(lukumäärä) 

1–1000 μg/m3 / ±10 μg/m3 @ 0-10 

μg/m3 ja ±10 % @ 100–1000 

μg/m3 

Paine-ero Pascal, Pa ±125 Pa / ±0.5 Pa 

Absoluuttinen ilmanpaine Pascal, Pa  

Valoisuus1 cd/m2 Ei tiedossa 

Äänenvoimakkuus1 dB Ei tiedossa 

1Tehostetun mittausjakson mittausyksiköissä (P1–P6). 

Taulukko 4. THPS-ulkoyksikön tekniset tiedot.  

Mittausparametri Yksikkö Mittausalue/tarkkuus 

Lämpötila Celsius, °C −40 °C …+85 °C / ±0.5 °C 

Suhteellinen ilmankosteus RH% 0…100 % / ±3 % 

Absoluuttinen ilmanpaine Pascal, Pa  
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Tutkittaviin kouluihin asennettiin olosuhdeseurantajärjestelmän IAQS-anturit 12 

tilaan, neljä IAQS-anturia joka kouluille (punaiset pallot). THPS-ulkoyksikköjä 

asennettiin Kuhmoon kaksi ja Vaalaan yksi (oranssit pallot). Lisäksi tehostetun 

mittauksen aikana lokakuussa asennettiin kuusi anturi lisää siten, että kolme 

asennettiin puukoulun opetustilaan 2071 ja kolme Vaalan yhtenäiskoulun 

opetustilaan 1430 (siniset pallot). Kuvissa 5–7 on esitetty sensoreiden paikat 

pohjakuvissa. 

 

Kuva 5. Kuhmon puukoulun olosuhdesensorien sijainnit (Kuva mukautettu luvalla © 

Kuhmon kaupunki). 
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Kuva 6. Kuhmon yläkoulun sensorien sijainnit (Kuva mukautettu luvalla © Kuhmon 

kaupunki). 

 

Kuva 7. Vaalan yhtenäiskoulun sensorien sijainnit (Kuva mukautettu luvalla © Vaalan 

kunta). 
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4.2.3 Sisäilmanäytteiden kerääminen (VOC ja mikrobit) 

Molempiin tutkimuksiin sisäilmanäytteet kerättiin yleisesti käytettyjen 

menetelmästandardien mukaisesti. VOC-määrityksiin näytteet kerättiin standardin 

ISO16000-6 mukaan. Mikrobien määritykseen ilmanäyte kerättiin 

asumisterveysasetuksen soveltamisohjeiden mukaisesti Andersenin 6-

vaiheimpaktorilla. Kerättyjen näytteiden analytiikka hankittiin ostopalveluna 

akkreditoiduilta laboratorioilta kilpailutuksen perusteella. VOC-analytiikan 

tekijäksi valikoitui Työterveyslaitos ja mikrobiologisten näytteiden analysoija oli 

Kiwalab-kiinteistölaboratorio. Mittaustekniikan yksikön työntekijät keräsivät 

näytteet laitteilla, jotka oli vuokrattu analytiikan tekijöiltä: adsorbentilla täytetty 

Tenax-keräin ja pumppu VOC-analyysiin sekä keräyspumppu ja impaktori 

mikrobiologisten ilmanäytteiden keräämiseen.  

Sisäilmanäytteet kerättiin kustakin kolmesta tutkimuksessa mukana olleesta 

koulusta neljästä eri tilasta. Mikrobiologiseen analyysiin kerättiin lisäksi näyte 

ulkoilmasta. Näytteiden keräys tehtiin aina kaikista tiloista kahtena peräkkäisenä 

viikonlopun päivänä säätilamuutosten vaikutusten estämiseksi ja viikonloppuna 

siksi, että sisätiloissa oleskelevista ei tulisi häiriötä näytteisiin. Kouluja oli myös 

pyydetty olemaan siivoamatta tiloja näytteiden keräämistä edeltävänä perjantaina. 

VOC-näytteet kerättiin lokakuussa 2020. Sitä ennen oli kesän aikana kokeiltu 

näytteenottoa samoissa tiloissa mm. optimaalisen keräysajan löytämiseksi.  

Kerätyn ilmamäärän tilavuutena käytettiin lokakuussa noin 18 kuutiometriä, kun 

tavanomainen määrä olisi 9 kuutiometriä. Näin mittauksessa saatiin näkyviin 

useampia yhdisteitä. Keräysmäärän nostaminen 27 kuutiometriin ei enää lisännyt 

mittauksessa erottuvien yhdisteiden määrä, koska keräysadsorbentti alkoi kyllästyä. 

Mikrobiologisia näytteitä kerättiin sekä helmikuussa että lokakuussa 2020. Samalla 

kerättiin sisätiloista pintasivelynäytteitä asumisterveysasetuksen mukaisella 

ohjeella, sekä lokakuussa myös elintarviketeollisuuden yleisesti tilojen puhtauden 

seurannassa käytetyillä kontaktimaljoilla. 

VOC-näytteiden analytiikan palvelun tarjoaja teki standardin mukaisesti 

kaasukromatografialla. Mikrobiologisten näytteiden kasvua seurattiin kahdella 

sieni-itiöiden kasvua suosivalla alustalla, mallasuute-alustalla (M2) ja 18 % 

dikloranglyserolialustalla (DG-18). Edellinen suosii kosteassa viihtyviä sieniä, 

jälkimmäinen vähempään kosteuteen tyytyviä. Bakteereja kasvatettiin tryptoni-

hiivauute-glukoosi-agarilla (THG). Sivelynäytteet kasvatettiin Plate Counting Agar 

(PCA)-maljoilla. 
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4.2.4 Syljen kortisolin mittaus 

Stressiä seurattiin tutkimuksessa mittaamalla sen tunnetuimman biologisen 

merkkiaineen, kortisoli-hormonin, pitoisuutta syljessä sekä pienemmältä ryhmältä 

älysormuksen avulla (ks. Kappale 4.2.5.). Tutkimukselle haettiin eettinen lausunto 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, mikä oli erityisen tärkeää, koska 

tutkimuksessa oli mukana alaikäisiä koululaisia. Tutkimukseen osallistuvilta 

koululaisilta ja heidän vanhemmiltaan pyydettiin asianmukainen suostumus 

tutkimukseen ja rekrytointi tapahtui tiedottamisen jälkeen, tutkittavilla oli oltava 

kaikki tieto tutkimuksen kulusta ja tehtävistä toimenpiteistä jo suostumusta 

antaessaan. Lääketieteellisenä asiantuntijana tutkimuksella oli käytettävissä Itä-

Suomen yliopiston lastentautien professori Marjo Renko.  

Sylkinäytteet kerättiin erityisiin näytteenkeräysputkiin, josta tiivis vanurulla 

siirrettiin ensin keräysputkesta suuhun, pidettiin siellä 3 minuuttia ja siirrettiin sen 

jälkeen takaisin muoviputkeen. Vanurullaa ei kosketettu käsin. Sylkinäytteiden 

kerääminen tehtiin luokissa ohjatusti aina samaan kellonaikaan päivästä (klo 13) 

mikäli vain mahdollista. Keräysjaksoja oli kolme: helmikuussa kylmän talven 

aikana ja syksyllä lokakuussa ennen ja jälkeen syysloman. Kukin keräysjakso oli 

viikon pituinen. Keräysviikon aikana kortisolinäytteet säilyivät hyvin koululla 

jääkaapissa ja ne noudettiin kerran tai kahdesti viikon aikana. Näytteiden 

kerääminen opetettiin opettajille ja jokaiselle koululuokalle etukäteen ja tutkijat 

olivat paikalla ohjeistamassa myös keräysjakson ensimmäisenä päivänä. 

Kortisoli mitattiin syljestä Mittaustekniikan yksikön laboratoriossa käyttäen 

kaupallista immunomääritystä Salivary Cortisol ELISA kit (Salimetrics, 1-3002), 

jonka tarkkuuden ja toimivuuden laboratorio oli varmistanut aiemmissa 

tutkimuksissa. Kaikki näytteet määritettiin kahta rinnakkaista määritysreaktiota 

käyttäen. Jos näiden tulokset erosivat merkittävästi toisistaan, tai määrityskerran 

kontrollinäytteiden tulokset poikkesivat yleisestä tasosta, uusittiin määritys. 

Tulosten tilastollinen tarkastelu tehtiin sekä toistettujen mittauksien 

varianssianalyysillä että lineaarisella sekamallilla, jotka kuuluivat SAS-

ohjelmistopakettiin. Molemmat menetelmät antoivat yhtenevät tulokset. 

Tilastollisen analyysin teki FT Hannu Vähänikkilä Oulun yliopiston 

lääketieteellisestä tiedekunnasta. Tuloksia verrattiin koulujen lisäksi sukupuolen, 

viikonpäivän, koulumatkan pituuden ja syysloman (ennen/jälkeen) mukaan.  
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4.2.5 Älysormusseuranta 

Älysormusseurannassa käytettiin Vigofere Oy:n toimittamaa Moodmetric-

älysormusta (Kuva 8), joka mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutoksia ja on siksi 

sopiva etenkin kognitiivisen stressin mittaamisen.  Moodmetric-sormus määrittää 

käyttöön otettaessa käyttäjän henkilökohtaisen minimi- ja maksimiarvon, ja asettaa 

niille arvot (MM score, MM-arvot) 0 (minimi) ja 100 (maksimi). Muutokset ihon 

sähkönjohtavuudessa arvioidaan suhteessa niihin ja saavat sen mukaan arvoja 0–

100 (Kuva 8).  

 

Kuva 8. Moodmetric-älysormus ja MM-arvojen määräytyminen (Kuvat julkaistu luvalla © 

Vigofere Oy). 

Tutkimukseen rekrytointiin molemmista kouluista yhdeltä luokalta 13 koululaista. 

He pitivät sormusta syyslomaa edeltävällä viikolla ja loman jälkeisellä viikolla 

koulupäivien aikana. Sormukset kalibroitiin ensin pitämällä sitä yön yli nukkuessa. 

Sormuksen käyttöä ja tiedon keräämistä harjoiteltiin 2–3 päivää ennen varsinaisen 

keräysjakson alkua. Tilastollista tarkastelua varren kunkin sormuksen antamat 

lukemat keskiarvoistattiin tunnin välein. Tilastollinen analyysi tehtiin SAS-

ohjelmiston lineaarisella sekamallilla. 

4.3 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen lopullinen kustannuskertymä on selvillä hankkeen päättyessä 31.5.2022. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty suunnitelman mukaiset kustannukset, Oulun 

yliopiston Mittaustekniikan yksikön osuus kustannuksista on 225 000 € ja Kuhmon 

25 000 €.  
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Taulukko 5. Hankkeen budjetti. 

Kustannuslaji Budjetti (€) 

Palkat 146 370 

Vuokrat - 

Ostopalvelut 50 000 

Muut kustannukset 18 501 

Yleiskustannukset 24 % 35 129 

Yhteensä 250 000 

Hankkeen rahoituksesta 80 % (200 000 €) on Manner-Suomen maaseuturahastolta 

ja 20 % Suomen Metsäsäätiöltä (50 000 €). 

4.4 Yhteistyökumppanit 

Vuosina 2017–18 Kainuussa toteutettiin Suomen Metsäsäätiön kohdennettu 

alueellinen keräys, jonka kohteena oli Tuupalan uusi puukoulu. Kainuun 

keräyksessä olivat mukana metsänomistajat, isot metsäyhtiöt: Metsä Group, Stora 

Enso, UPM ja sahoista Kuhmo Oy sekä Pölkky Oy. Puun myyjänä Metsähallitus 

oli myös merkittävällä summalla mukana. Kerätty summa myönnettiin Kuhmon 

kaupungille puisen koulukeskuksen käyttäjäkokemusten tutkimiseen, terveys-

vaikutusten selvittämiseen ja puurakenteisesta koulusta viestimiseen. Varat 

luovutettiin Kuhmon kaupungille 12.6.2018 ja ne rahastoitiin sopivia 

käyttömahdollisuuksia varten. Rahoituksesta käytettiin 50 000 euroa tämän 

tutkimuksen kustannusten kattamiseen. Summa täytti samalla maaseuturahaston 

rahoitusmuodon vaatiman 20 %:n rahoitusosuuden. Metsäsäätiö on myös hankkeen 

toteutusaikana osoittanut kiinnostustaan työn etenemiseen ja tiedottanut 

hankkeesta.  

Moodmetric-älysormukset ovat Vigofere Oy:n tuote. Yrityksen tekninen 

neuvonantaja ja aiempi toimitusjohtaja, Nina Venho, on ihon elektroaktiivisuuden 

mittauksien asiantuntija. Moodmetric-tulosten tulkinnassa kenelläkään ei ole 

laajempaa kokemusta. Hän neuvoi tutkimuksen suunnittelun, älysormusten käytön 

ja tulosten tulkinnan aikana avuliaasti tutkijoita useissa ongelmakohdissa. 

Marjo Renko on Itä-Suomen yliopiston lastentautien professori ja toimi 

tutkimuksen lääketieteellisenä vastaavana tutkijana. Hän avusti asiantuntijana 

eettisen lausuntohakemukseen sisältyneen tutkimussuunnitelman laatimisessa 

vaatimusten mukaiseksi. 
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5 Tulokset 

5.1 Fysikaalisien ominaisuuksien jatkuvatoiminen sensoriseuranta 

Jatkuvatoiminen sensoriseuranta toteutettiin MeshWork Wireless Oy:n tarjoamilla 

langattomilla IAQS-sisämittausyksiköillä ja THPS-ulkomittausyksiköllä. 

Mittausyksikköjen antamien tulosten luotettavuuksien osalta ollaan toimittajan 

ilmoittamien tarkkuuksien varassa, sillä kaikkien mittausyksiköiden antamien 

mittaustulosten vertailu kalibroituihin mittareihin ei ollut mahdollista tämän 

hankkeen puitteissa. Tästä syystä mittausyksiköiden antamat tulokset eivät ole 

välttämättä absoluuttisesti oikeita, mutta nämä mahdollistavat tilojen vertailun 

mittaustulosten perusteilla. Tehostetulla mittausjaksolla toimineet lisäsensorit 

olivat toimittajan uusia mittausyksiköitä, joten varsinkin äänen ja valoisuuden 

mittauksen osalta epävarmuus on vielä suurempi. Tämä siksi, että mittausyksikössä 

oleva hiukkaspitoisuussensorin puhallin tuottaa ääntä, joka aiheuttaa 

äänenvoimakkuuden pohjatason vaihtelua mittausyksiköiden välillä.  

5.1.1 Lämpötila 

Jatkuvatoimisilla sensoreilla seurattiin opetustilojen lämpötiloja ja lisäksi 

ulkoilman lämpötiloja. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan 

opetustilojen toimenpiderajat ovat 20–32 °C kesäkaudella ja 20–26 °C 

lämmityskaudella (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. (2016a)). 

Opetustilojen osalta lämpötilat pysyvät hyvin alueella, ainoastaan muutamissa 

opetustiloissa lämpötila laskee alle alarajan lämmityskaudella. Kuvassa 9 on 

esitetty Kuhmon puukoulun lämpötilat seurantajaksolla ja lisäksi Liitteessä 1 on 

esitetty Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun lämpötilat seurantajaksolla. 
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Kuva 9. Kuhmon puukoulun lämpötilat seurantajaksolla. 

Puukoulun osalta kevättalvella opetustilassa 2057 lämpötila on alempi kuin muissa 

tiloissa. Lisäksi opetustilan 2071 lämpötila vaihtelee huomattavasti enemmän kuin 

muissa tiloissa. Tämä lämpötilan suurempi vaihtelu johtuu mittausyksikön 

sijainnista, sillä aurinko lämmittää mittausyksikköä keskipäivän aikaan opetustilan 

suuren ikkunan kautta.  

Kun lasketaan Kuhmon puukoulun koulupäivien aikaiset (ma–pe, klo 9–13) 

sisälämpötilan keskiarvot, saadaan Kuvan 10 mukainen lämpötilakaavio ja Kuvan 

11 mukainen vaihteluvälikaavio (lämpötilavaihtelut koulupäivisin). Tässä pitää 

huomioida se, että opetusta ei ole ollut koronasta johtuen keväällä 18.3.–13.5. 

välisenä aikana eikä tietenkään kesäloman aikana 1.6.–14.8. 

Kuva 10. Kuhmon puukoulun koulupäivien keskiarvolämpötilat seurantajaksolla. 
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Kuva 11. Kuhmon puukoulun lämpötilavaihtelut kuukausittain seurantajaksolla. 

Kuvassa 12 on esitetty kaikkien koulujen kuukausikeskiarvostetut sisälämpötilat ja 

ulkolämpötilat koko seurantajaksolla.  

Kuva 12. Koulujen sisä- ja ulkolämpötilojen kuukausikeskiarvot seurantajaksolla. 

5.1.2 Ilmankosteus 

Suhteellisella ilmankosteudella tarkoitetaan ilmassa olevan todellisen 

vesihöyrypitoisuuden suhdetta ilman kyllästysvesihöyrypitoisuuteen. Huoneilman 

kosteudelle ei ole asetettu tarkkoja raja-arvoja, sillä vuodenaikojen johdosta 

huonetilan suhteellinen ilmankosteus vaihtelee todella paljon, talvisin 

ilmankosteus on tosi matala ja kesäisin korkea. Ohjeena on, että huoneilman 

kosteus ei saisi olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, 
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laitteissa, taikka pinnoilla mikrobikasvuston riskiä (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto [Valvira], 2016a). Huoneilman kosteus riippuu kolmesta tekijästä: 

1. Ulkoilman kosteudesta 

2. Huonetilan kosteustuotosta  

3. Tilan ilmanvaihtuvuudesta 

Näiden tekijöiden merkitystä tasapainotilanteessa voidaan arvioida kaavalla 

vs=vu+G/(nV), missä vs on sisäilman kosteuspitoisuus [g/m3], vu on ulkoilman 

kosteuspitoisuus [g/m3], G on sisätilan kosteustuotto [g/h], n on ilmanvaihtokerroin 

[1/h] ja V on huoneen tilavuus [m3] (Pitkäranta, 2016). Termi G/nV on sisäilman 

kosteuslisä, joka riippuu tilan käytöstä ja ilmanvaihtuvuudesta.  

Tutkimuksessa mukana olleiden koulujen osalta ulkoilman kosteus voidaan 

olettaa samaksi Kuhmon puukoulun ja yläkoulun osalta, sillä koulut sijaitsevat 

vierekkäin. Vaalan osalta ulkoilman kosteus on erilainen kuin Kuhmossa, sillä 

näiden etäisyys linnuntietä on noin 140 km.  

Opetustilojen osalta kosteustuotto on käytännössä ihmisisistä ja toiminnoista 

tulevaa (käsien pesu, askartelut, jne). Lisäksi rakenteet ja huonekalut sitovat 

kosteutta, jota kutsutaan rakennuskosteudeksi. Nämä pyrkivät kosteustasapainoon 

ympäröivän ilman kanssa ja on näin riippuvainen sisälämpötilasta ja 

ilmakosteudesta.  

Ilmanvaihtuvuutta kuvataan ilmanvaihtokertoimella n [1/h], joka kertoo, 

kuinka monta kertaa huoneilma vaihtuu tunnin aikana. Taulukossa 6 on vertailtu 

tutkimuksessa mukana olleiden opetustilojen ilmanvaihtuvuuskertoimia. 

Taulukko 6.  Ilmanvaihtuvuuskertoimet kouluittain. 

Ilmanvaihdon tila 

 

Ilmanvaihtuvuuskerroin (1/h)  

Kuhmo puukoulu Kuhmo yläkoulu Vaalan yhtenäiskoulu 

Normaali asetus 3,6…4 3,5…3,8 3,6 

Alennettu asetus 1,8…2,0 1,7…1,9 1,8 

Ilmanvaihtuvuus on siis kiinni ilmanvaihtokoneen tehokkuudesta, mutta 

ilmanvaihtokoneen tyyppi voi vaikuttaa myös kosteussiirtymiseen. Kuhmon 

Puukoululla ja Vaalan yhtenäiskoululla on käytössä pyöriväkennoinen 

lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka seurauksen kosteutta voi siirtyä poistoilmasta 

takaisin tuloilmaan. Kuhmon yläkoulussa on käytössä nestekiertoinen 

lämmöntalteenotto, jossa lämmöntalteenotto on toteutettu tulo- ja 

poistoilmaputkissa olevien kennojen avulla, jotka yhdistetty glykolipitoisella 
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nestekierrolla. Tässä ratkaisussa ilmat eivät kohtaa, joten kosteussiirtymistä ei voi 

tapahtua. 

Kuhmon puukoulun sisäilman suhteelliset ilmankosteudet on esitetty Kuvassa 

13. Vastaavat kuvaajat Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun osalta on 

esitetty Liitteessä 2. 

 

Kuva 13. Kuhmon puukoulun suhteellinen ilmankosteus seurantajaksolla. 

Kun vertaillaan kouluja keskenään, täytyy suhteellinen ilmankosteus muuttaa 

absoluuttiseksi ilmankosteudeksi, joka kuvaa kuinka paljon vesihöyryä on ilmassa 

[g/m3]. Kuhmon koulujen osalta ulkoilmaolosuhteet voidaan katsoa samanlaisiksi, 

sillä koulut sijaitsevat vierekkäin. Lisäksi kun tarkastellaan vain viikonloppujen 

mittausarvoja, voidaan henkilöistä ja toiminnoista tuleva kosteuslisä olettaa 

nollaksi. Kuvassa 14 on esitetty tutkimusjakson viikonloppujen absoluuttisen 

kosteuden vaihteluero Kuhmon koulujen osalta siten, että yläkoulun 

kosteusvaihtelusta on vähennetty puukoulun kosteusvaihtelu. 
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Kuva 14. Absoluuttisen kosteusvaihteluiden erot viikonloppuisin Kuhmon koulujen 

välillä. 

Ylläolevasta kuvasta nähdään, että absoluuttisen kosteudenvaihtelu on suurempaa 

yläkoulussa kuin puukoulussa. Kun katsotaan tarkemmin esimerkiksi viikkojen 10, 

11, 33 ja 34 absoluuttisia kosteuskuvaajia, huomataan mistä erot tulevat. 

 

Kuva 15. Absoluuttinen kosteus Kuhmon kouluilla talvikaudella (vkl 10 ja 11). 
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Kuva 16.  Absoluuttinen kosteus Kuhmon kouluilla kesäkaudella (vkl 33 ja 34). 

Puukoulun osalta absoluuttisen kosteusvaihtelun eron huomaa matalimpina 

huippuina ja laaksoina eli kosteus muuttuu hitaammin. Tämä hitaampi nousu 

nähdään myös viikon 11 kuvaajassa, sillä yläkoulun absoluuttinen kosteus nousee 

jyrkemmin. Mistä sitten hitaampi muutos johtuu, on varmaan useita eri syitä. Yksi 

syy on varmaankin ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto, joka puukoulussa on 

pyöriväkennoinen ja yläkoulussa omilla tulo- ja poistokanavilla varustettu 

nestekiertoinen lämmöntalteenotto. Toisena mahdollisena syynä voi olla 

puurakenteen vaikutus kosteuden tasaamiseen eli puu sitoo ja luovuttaa kosteutta 

(Puukoulu on puurakenteinen, yläkoulu betonirakenteinen). Kuvaajista havaitaan, 

että ulkoilman absoluuttinen kosteus ei käyttäydy loogisesti, sillä päivisin se 

nousee huomattavasti korkeammalle, mutta tämä nousu ei näy kuitenkaan 

sisätilojen ilmankosteudessa. Tämä johtunee todennäköisesti siitä, että ulkoyksikkö 

ei mittaa suhteellista ilmankosteutta ja/tai lämpötilaa oikein tilanteissa, jos 

olosuhteet muuttuvat nopeasti (esim. auringon paisteessa). 

Kuvissa 17 ja 18 on esitetty absoluuttisen kosteuden vaihtelut koulupäivisin 

(9–13) viikkojen 11 ja 34 aikana. 



42 

Kuva 17. Absoluuttinen kosteus koulupäivinä talvikaudella (vko 11). 

Kuva 18. Absoluuttinen kosteus koulupäivinä kesäkaudella (vko 34). 

Kuvista 17 ja 18 nähdään, että opetustoiminta aiheuttaa noin 1 g/m3 kosteuslisää 

kaikissa kouluissa. Kosteuslisä poistuu tehokkaan ilmanvaihdon seurauksena 

kuitenkin nopeasti. Kuvassa 19 on esitetty vielä ulko- ja sisäilman absoluuttisen 

kosteuden kuukausikeskiarvot kouluittain. 
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Kuva 19. Koulujen absoluuttisen ilmankosteuden kuukausikeskiarvot seurantajaksolla. 

5.1.3 Hiukkaspitoisuus 

Sisäilman hiukkaspitoisuuteen ja –koostumukseen vaikuttaa ihmisen oma toiminta 

sekä ulkoa tulevat pienhiukkaset. Ulkoilmaan hiukkaspäästöjä aiheuttaa mm. 

liikenne (katupöly, pakokaasut), luonto (siitepöly), teollisuus ja pientalot 

(puulämmitys).  

Hiukkaspitoisuudet voidaan jaotella hengitettäviin hiukkasiin PM10 ja 

pienhiukkasiin PM2.5. Hengitettävillä hiukkasilla (PM10) tarkoitetaan hiukkasia, 

joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 10 µm. Tällaiset hiukkaset voivat 

kulkeutua ihmisen ylempiin hengitysteihin kuten keuhkoputkiin, nenään tai nieluun. 

Hengitettävien hiukkasten sisäilmapitoisuuden toimenpiderajana pidetään 

ulkoilman vuorokausipitoisuuden raja-arvoa 50 µg/m3. Pienhiukkasilla (PM2,5) 

tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 2,5 µm. Ne voivat 

kulkeutua hengitysilmaan joutuessaan keuhkorakkuloihin asti. Pienhiukkasten 

toimenpideraja on 25 µg/m3, joka on sama kuin ulkoilman vuosikeskiarvon raja-

arvo (Valvira, 2016b).  

Tutkimuksessa käytetty IAQS-anturi mittaa hiukkaspitoisuuksia valon 

sirontaan perustuen ja luokittelee hiukkaset koon mukaan mukaisesti luokkiin 

PM0.1, PM1, PM2.5, PM4 ja PM10. Mittausanturi antaa siis tulokseksi hiukkasten 

lukumäärän (pcs/cm3) ja massakonsentraation (μg/m3). Esimerkiksi PM2.5 arvo 

sisältää kaikki tätä pienemmät hiukkaset. Anturi todellisuudessa mittaa alle PM2.5 

hiukkaskoot ja suuremmat se laskenta-algoritmin avulla määrittää pienimpien 

hiukkasten määrästä. 
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Kuhmon puukoulun hiukkaspitoisuuskuvaaja (massakonsentraatio) on esitetty 

Kuvassa 20 ja Liitteessä 3 on esitetty Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun 

vastaavat kuvaajat. Kuvasta nähdään, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

seurantajakson hiukkaspitoisuus on pysynyt alle 5 μg/m3. 

 

Kuva 20. Kuhmon puukoulun PM10 hiukkaspitoisuus seurantajaksolla. 

Kuvassa 21 on esitetty kaikkien koulujen PM10 hiukkaspitoisuudet kesäkuun alussa 

1.–3.6.2020. PM10 hiukkaspitoisuus sisältää myös kaikki pienemmät hiukkaset.  

 

Kuva 21. Hiukkaspitoisuus Kuhmon ja Vaalan kouluilla kesäkuun alussa 2020. 

Kuvasta huomataan, että melkein kaikki hiukkaspitoisuus tulee ulkoilmasta, sillä 

Kuhmon koulujen mittaustulokset ovat lähes päällekkäin ja lisäksi Kuhmon 
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kouluissa esiintyvä piikki näkyy lähes vastaavanlaisena 3 h myöhemmin Vaalan 

yhtenäiskoulujen opetustiloissa. 

Kuvassa 22 on esitetty eri hiukkaskokojen keskiarvoistetut 

massakonsentraatiomäärät opetustiloittain koko seurantajaksolla. Kuhmon 

koulujen osalta hiukkaspitoisuudet ovat hiukan alemmat kuin Vaalassa varsinkin 

PM1 hiukkaspitoisuuden osalla. 

 

Kuva 22. Eri hiukkaskokojen keskiarvokonsentraatiomäärät seurantajaksolla. 

Kuvista nähdään, että suurin hiukkaspitoisuus on PM1 hiukkaskoolla. Kaikissa 

opetustiloissa PM1 osuus on yli 90 % koko hiukkasmäärästä. Tämä johtunee 

varmaan yleisestä ulkoilman hiukkaskokojakautumasta, mutta myös siitä, että 

kaikissa kouluissa tuloilmasuodattimena käytetään F7-tason suodatinta, jonka 

puhdistustehokkuus eri hiukkaskoille ovat seuraavat: ePM1 (40–65 %), ePM2.5 (65–

75 %) ja PM10 (80–90 %) (Eurovent, 2020).  Lisäksi mittaustulokseen voi vaikuttaa 

hiukkasanturin mittaustapa, sillä se mittaa todellisuudessa alle PM2.5 kokoiset 

hiukkaset ja tätä isommat määrittelee laskenta-algoritmia käyttäen.   

Kuvassa 23 on esitetty kaikkien koulujen PM10 hiukkaspitoisuuden 

kuukausikeskiarvot koulupäivisin (9–13) ja öisin (klo 22–06). 
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Kuva 23. P10-Hiukkaspitoisuuden kuukausikeskiarvot seurantajaksolla. 

Vaalan elokuun korkea hiukkaspitoisuus johtuu saneerauksen jälkeen tapahtuneesta 

ilmastointikoneen käynnistyksestä, joka aiheutti kahteen opetustilaan suuren 

hiukkaspitoisuuden. Vaalan osalta hiukkaspitoisuus on hiukan korkeampi varsinkin 

kesällä ja syksyllä. Tästä keskusteltiin Vaalan teknisten henkilöiden kanssa, mutta 

ei löydetty mitään selittävää tekijää. 

5.1.4 Äänenvoimakkuus 

Jatkuvatoiminen äänenvoimakkuusmittaus tehtiin tehostetun mittausjakson aikana 

lokakuussa 2020 kahdessa opetustilassa, Kuhmon puukoulun opetustilassa 2071 ja 

Vaalan yhtenäiskoulun opetustilassa 1430. Kolme IAQS-mittausyksikköä antoi 

äänenvoimakkuuden mittaustuloksen viiden minuutin välein, joka oli 

keskiarvotulos kahden sekunnin mittausjaksojen maksimiarvoista. Mittausanturit 

olivat sijoitettu kohteisiin Kuvan 24 mukaisesti.  
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Kuva 24. Tehostetun mittauksen kohteiden pohjakuvat: vasemmalla Kuhmo OT2071 ja 

oikealla Vaala OT1430 (Kuvat mukautettu luvalla © Kuhmon kaupunki ja Vaalan kunta). 

Opetustilan äänenvoimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi oppilaiden määrä, 

oppilaiden äänenvoimakkuus, opettajan äänenvoimakkuus, kalusteiden 

liikkumisesta aiheutuvat äänet, seinärakenteet, ilmastoinnin aiheuttamat äänet, jne. 

Näitä syntyviä ääniä pyritään vaimentamaan erilaisilla akustiikkaratkaisuilla sekä 

tietenkin tilojen lattia-, katto- ja seinämateriaaleilla. 

Mittaustuloksista laskettiin opetustilakohtaiset äänenvoimakkuuden 

keskiarvot, keskiäänitasot, maksimit ja minimit (Taulukko 7 ja 8), jotka koostuivat 

IAQS-sensorien mittaamista äänenvoimakkuuden mittaustuloksista 

koulupäivittäin klo 9–13 välillä (syyslomaviikko ei mukana) ja yöaikaisista (klo 

22–06). Lisäksi laskettiin valoisuuden arvolla korjatut äänenvoimakkuusarvot 

koulupäivittäin klo 9–13.  

Taulukko 7. Kuhmon puukoulun äänenvoimakkuudet tilassa OT2017 (P3). 

Äänenvoimakkuusparametri Ajankohta 

klo 9–13 klo 9–13 ja  

valoisuus >50 cd/m2 

klo 22–06 

Äänenvoimakkuuden keskiarvo 47,9 dB 51,0 dB 30,6 dB 

Keskiäänitaso (tehollinen keskiarvo) 56,1 dB 57,1 dB 30,6 dB 

Maksimi 65 dB 65 dB 31 dB 

Minimi 31 dB 32 dB 30 dB 

Mittaustulosten määrä (5 min välein) 56 h 42,4 h 206 h 
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Taulukko 8. Vaalan yhtenäiskoulun äänenvoimakkuudet tilassa OT1430 (P6). 

Äänenvoimakkuusparametri Ajankohta 

klo 9–13 klo 9–13 ja  

valoisuus >50 cd/m2 

klo 22–06 

Äänenvoimakkuuden keskiarvo 52,9 dB 53,2 dB 31,7 dB 

Keskiäänitaso (tehollinen keskiarvo) 57,1 dB 57,2 dB 32 dB 

Maksimi 65 dB 65 dB 36 dB 

Minimi 35 dB 32 dB 31 dB 

Mittaustulosten määrä (5 min välein) 52 h 49 h 202 h 

Kuhmon puukoulun osalta äänenvoimakkuuden keskiarvo oli noin 5 dB pienempi 

kuin Vaalan yhtenäiskoulussa. Tosin tämä ero huomattavasti pienempi, jos 

tarkastellaan keskiäänitasoja (tehollisia keskiarvoja). Mikäli tuloksissa 

huomioidaan tilan valoisuus, erot ovat pienempiä. Tässä tosin pitää huomioida se, 

että Kuhmon puukoulussa on liikkeentunnistukseen perustuvat valaisimet, jotka 

sammuvat automaattisesti. Tämän seurauksena Kuhmon valoisuuden korjauksen 

avulla lasketuissa tuloksissa on mukana 14 h vähemmän mittausaikaa kuin ilman 

korjausta, kun Vaalan osalta se on vain 3 h.  

Koulujen äänenvoimakkuuden eroavaisuutta on vaikea arvioida, sillä 

äänenvoimakkuus on niin monen tekijän summa. Vaalan osalta esim. 

ilmanvaihdosta tuleva ääni on suurempaa, joka havaitaan yöaikaisista tuloksista. 

Vaalan osalta ilmanvaihto siirtyy normaalille teholle klo 5 aikaan, joten tämä nostaa 

yöaikaista keskiarvoa. Äänenvoimakkuuteen vaikuttaa todennäköisesti myös se, 

että Kuhmon puukoulun osalta lattiamateriaalina on tekstiilimatto, kun se Vaalan 

yhtenäiskoululla on muovilaatta. 

Kuvassa 25 on esitetty yhden koulupäivän äänenvoimakkuuden ja valoisuuden 

mittaustulos Kuhmon puukoululta. Kuvaajassa vihreä käyrä on IAQS-

valoisuussensorin antama valoisuusarvo, joka kuvaa luokan valoisuutta (nähdään 

milloin valot ovat olleet opetustilassa päällä). 
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Kuva 25. Äänenvoimakkuus Kuhmon puukoulun opetustilassa koulupäivän aikana. 

Äänenvoimakkuuden kuvaajasta nähdään ilmanvaihdon muuttuminen normaalille 

teholle klo 6 aikaan ja palautuminen takaisin puoliteholle klo 17 aikaan. Kuhmon 

osalta ilmanvaihdosta tuleva ääni näkyy ainoastaan IAQS-anturin P3 kuvaajissa, 

sillä kyseinen anturi sijaitsee lähimpänä poistoilmaventtiiliä. Vaalan osalta 

ilmanvaihdon tehomuutokset näkyvät kaikissa sensoreissa. 

5.1.5 Paine-ero 

Paine-ero kuvaa tilan yli/alipaineisuutta vertailtavaan tilaan nähden. Yleensä paine-

ero mitataan huonetilan ja ulkoilman välillä, jotta nähdään seinärakenteeseen 

kohdistuva paine-ero. Jos tilassa on suuri ylipaine, vaarana on kosteuden 

tunkeutuminen rakenteisiin. Ja jos tila on vastaavasti suuresti alipainen, niin 

korvausilmaa tulee vuotokohdista hallitsemattomasti sisään. Tästä syystä nykyisin 

pyritään ilmanvaihdot säätämään lähes tasapainoon, korkeintaan hiukan 

alipaineiseksi. Huonetilan paine-eroon vaikuttaa ilmanvaihdon säätöjen lisäksi 

tuuliolosuhteet ja savupiippuvaikutus. Esimerkiksi tuulisella säällä paine kasvaa 

tuulen puolella ja vastaavasti talon vastakkaisella puolella se aiheuttaa alipainetta.  

Tutkimuksen aikana paine-eromittaus oli kaikissa tiloissa ja mittaus suoritettiin 

viiden minuutin välein. Paine-eromittaus toteutettiin siten, että ohut kupariputki 

asennettiin avattavan ikkunan ja karmin välistä ulkoilmaan ja liitettiin ohuella 

letkulla IAQS-mittalaitteeseen.  

Seurantajakson painero-mittauksen tulokset Kuhmon puukoulun osalta on 

esitetty Kuvassa 26. Liitteessä 4 on esitetty vastaavat kuvaajat Kuhmon yläkoulun 

ja Vaalan yhtenäiskoulun osalta. 
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Kuva 26. Kuhmon puukoulun paine-erot seurantajaksolla. 

Kuvaajista nähdään opetustilojen olevan pääsääntöisesti alipaineisia koko 

seurantajaksolla. Välillä tilat käyvät hiukan ylipaineisina, joka johtunee lähinnä 

tuulen vaikutuksesta. Kuhmon yläkoulun osalta nähdään ylipaineinen jakso 

kaikissa opetustiloissa kesäkuun 23.–24. välisenä aikana (Kuva 27). Tämä ylipaine 

oli johtunut poistoilmakoneen pysähtymisestä sähköpiikistä johtuen. 

 

Kuva 27. Kuhmon yläkoulun paine-erot ilmanvaihtokoneen vikatilanteessa. 

Kun lasketaan koko seurantajaksolta paine-erojen keskiarvot, niin huomataan eroja 

opetustilojen välillä (Taulukko 9). Vaalan yhtenäiskoululla opetustilojen väliset 

erot ovat kaikkien pienimmät. Kuhmon puukoulun osalta ryhmätila 1073 paine-ero 

poikkeaa muista opetustiloista. Tämä johtunee siitä, että ryhmätilassa 1073 on eri 

ilmanvaihtokone kuin muissa opetustiloissa. 
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Taulukko 9. Tilojen keskiarvopaine-erot seurantajaksolla. 

Opetustila Paine-ero 

Kuhmon puukoulu  

OT2056 −1,4 Pa 

OT2057 −0,82 Pa 

OT2071 −0,86 Pa 

RT1073 −2,15 Pa 

  

Kuhmon kivikoulu  

Luokka 321 −0,54 Pa 

Luokka 322 −0,33 Pa 

Luokka 407 −0,42 Pa 

Luokka 408 −1,1 Pa 

  

Vaalan yhtenäiskoulu  

OT1429 −0,66 Pa 

OT1430 −0,66 Pa 

OT1431 −0,52 Pa 

OT1432 −0,64 Pa 

Kuhmon puukoulun tilojen osalta ryhmätilassa (RT1073) on suurempi alipaine, 

joka johtunee ilmanvaihdon säädöistä (ryhmätilalla on eri ilmanvaihtokone kuin 

opetustiloilla). Lisäksi ryhmätilalla on kaksi ulkoseinää, joten tuulen vaikutus voi 

olla suurempi. Kuvassa 28 on esitetty kaikkien koulujen paine-eromittaustulokset 

kuukausikeskiarvoina. 

Kuva 28. Kaikkien koulujen paine-erojen kuukausikeskiarvot. 
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5.2 Kemiallisien ominaisuuksien jatkuvatoiminen sensoriseuranta 

5.2.1 Hiilidioksidipitoisuus 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tärkeä sisäilman mittari, sillä korkea 

hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa väsymystä tai päänsärkyä. Suurin hiilidioksidin 

lähde sisätiloissa on ihmiset, jotka tuottavat hengittäessä hiilidioksidia. Kun tiloissa 

ei ole hiilidioksidilähteitä, niin hiilidioksidipitoisuus asettuu lähelle ulkoilman 

hiilidioksidipitoisuutta eli noin 400 ppm. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen 

vaikuttaa suuresti ilmanvaihto ja se on tärkeä mittari ilmanvaihdon toimivuudelle. 

Sisäilmaluokituksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden enimmäisarvot 

ovat: 

– Sisäilmastoluokka S1 750 ppm (350 ppm + ulkoilman pitoisuus) 

– Sisäilmastoluokka S2 950 ppm (550 ppm + ulkoilman pitoisuus) 

– Sisäilmastoluokka S3 1200 ppm (800 ppm + ulkoilman pitoisuus) 

Kuhmon puukoulun olosuhdeseurantajakson aikaiset hiilidioksidipitoisuudet on 

esitetty Kuvassa 29. Muiden koulujen vastaavat kuvaajat ovat Liitteessä 5. 

 

Kuva 29. Kuhmon puukoulun hiilidioksidipitoisuus seurantajaksolla. 

Käytönaikainen hiilidioksidipitoisuuden keskiarvo laskettiin huomioimalla yli 500 

ppm hiilidioksidilukemat klo 9–13 väliseltä ajalta. Näistä lasketut 

opetustilakohtaiset keskiarvot on esitetty Taulukossa 10.  
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Taulukko 10. Tilojen käytönaikainen hiilidioksidipitoisuudet klo 9–13 välillä (katsotaan 

käytössä olevaksi, kun CO2 > 500 ppm). 

Opetustila CO2-

keskiarvo 

Tuntimäärä (CO2 > 

500 ppm) 

Ilmastoluokan S1 

osuus 

Ilmastoluokan S2 

osuus 

Ilmastoluokan S3 

osuus 

Kuhmon 

puukoulu 

     

OT2056 645 ppm 313 h 89,9 % 9,7 % 0,3 % 

OT2057 566 ppm 256 h 99,6 % 0,4 % 0 % 

OT2071 615 ppm 321 h 98,4 % 1,6 % 0 % 

RT1073 582 ppm 341 h 99,8 % 0,2 % 0 % 

      

Kuhmon 

yläkoulu 

     

Luokka 

321 

648 ppm 312 h 90,3 % 9,7 % 0 % 

Luokka 

322 

657 ppm 298 h 88,6 % 11,4 % 0 % 

Luokka 

407 

682 ppm 86 h 74,2 % 23,1 % 2,7 % 

Luokka 

408 

657 ppm 67 h 81,5 % 16,9 % 1,6 % 

      

Vaalan 

yhtenäiskoulu 

     

OT1429 627 ppm 391 h 97,2 % 2,8 % 0 % 

OT1430 623 ppm 406 h 99,4 % 0,6 % 0 % 

OT1431 617 ppm 373 h 98,7 % 1,3 % 0 % 

OT1432 636 ppm 383 h 94,2 % 5,8 % 0 % 

Pääsääntöisesti tilojen hiilidioksidipitoisuudet ovat ilmastoluokan S1 mukaiset, 

sillä suurimmassa osassa opetustiloissa S1 osuus on yli 95 %. Kuhmon puukoulun 

opetustilassa 2056 on S1 osuus 90 %, joka johtunee huonosta IAQS:n paikasta 

suhteessa ilmavaihtoon.  Kuhmon yläkoulun osalta hiilidioksidipitoisuuksien 

keskiarvot ovat muita kouluja korkeammat ja varsinkin opetustiloissa 407 ja 408. 

Lokakuussa tehtiin neljän viikon tehostettu seuranta Kuhmon puukoulun 

opetustilassa 2071 ja Vaalan yhtenäiskoulun opetustilassa 1430. Tehostetun 

seurannan aikana tiloihin oli asennettu kolme IAQS-lisäsensoria eri puolille 

luokkaa (Kuva 30). Lisäsensorit on esitetty kuvassa sinisillä palloilla (P1…P6) ja 

aikaisemmin asennetut sensorit punaisilla palloilla. Lisäsensoreissa oli 

normaalimittauksien lisänä äänenvoimakkuuden ja valoisuuden mittaus.  
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Kuva 30. Tehostetun mittauksen kohteiden pohjakuvat: vasemmalla Kuhmo OT2071 ja 

oikealla Vaala OT1430 (Kuvat mukautettu luvalla © Kuhmon kaupunki ja Vaalan kunta). 

Kuvassa 31 on esitetty kuvaajat tehostetun mittauksen tuloksista yhden 

koulupäivän ajalta. Kuvista nähdään, että hiilidioksidipitoisuus vaihtelee 

merkittävästi eri puolilla opetustilaa. 

 

Kuva 31. Hiilidioksidipitoisuus ja valoisuus 29.10.2020 kohdetiloissa. 

Kun lasketaan tehostetun mittausjakson osalta keskiarvot koulupäivisin klo 9 ja 13 

väliltä, saadaan näistä Taulukko 11. 
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Taulukko 11. Tilojen hiilidioksidipitoisuudet koulupäivien klo 9–13 aikana. 

Opetustila CO2 

keskiarvo 

CO2  

maksimi 

Ilmastoluokan 

S1 osuus 

Ilmastoluokan 

S2 osuus 

Ilmastoluokan 

S3 osuus 

Kuhmon puukoulu      

OT2071 573 ppm 754 ppm 99,6 % 0,4 % 0 % 

OT2071_P1 615 ppm 846 ppm 86,0 % 14,0 % 0 % 

OT2071_P2 578 ppm 781 ppm 99,6 % 0,4 % 0 % 

OT2071_P3 545 ppm 715 ppm 100 % 0 % 0 % 

      

Vaalan yhtenäiskoulu      

OT1430 615 ppm 806 ppm 98,6 % 1,4 % 0 % 

OT1430_P4 622 ppm 846 ppm 96,1 % 3,9 % 0 % 

OT1430_P5 617 ppm 840 ppm 97,0 % 3,0 % 0 % 

OT1430_P6 560 ppm 751 ppm 99,9 % 0,1 % 0 % 

Taulukosta 10 huomataan, että mittalaitteen sijainti vaikuttaa merkittävästi 

mitattuun hiilidioksidipitoisuusarvoon, sillä maksimiarvossakin on esimerkiksi 

Kuhmon puukoululla eroa 130 ppm. Se, että mistä tämä mittaustulosten 

eroavaisuus johtuu, selviää parhaiten pohjakuvasta, johon on ilmanvaihtokanavat 

piirretty. Esimerkiksi puukoulun osalta mittalaite P3 on lähellä poisto- ja 

tuloilmakanavaa, jolloin ilmanvaihto on erittäin hyvää (Kuva 32). Kun taas 

mittalaite P1 sijaitsee kaukana tulo- ja poistoilmakanavasta. 
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Kuva 32. Tehostetun mittauksen opetustilojen ilmanvaihtokanavisto: vasemmalla 

Kuhmo OT2071 ja oikealla Vaala OT1430 (Kuvat mukautettu luvalla © Kuhmon kaupunki 

ja Vaalan kunta). 

5.2.2 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (VOC) tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden 

sulamispiste on huoneilman normaalilämpötilaa alhaisempi ja niiden kiehumispiste 

on n. 50–260 °C. Näillä tarkoitetaan yleensä orgaanisia yhdisteitä, joiden hiilien 

lukumäärä on C6…C16 (Valvira, 2016a). 

Sisäilmassa esiintyy satoja orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä, joita tuottavat 

esimerkiksi maalit, liimat, puhdistusaineet, ilmanraikastimet, deodorantit, 

kosmetiikkatuotteet tupakansavu, käsidesit, alkoholi ja ruuanlaitto. Myös laitteiden 

käyttö (esim. kirjoittimet) saattavat näkyä mittauksissa   

Käytetty olosuhdemittalaite (IAQS) ei tunnista kaikkia kaasumaisia yhdisteitä 

erikseen, vaan laskee ns. yhdistetyn VOC-arvon (TVOC). IAQS-laitteen VOCin 

mittayksikkö ppb tarkoittaa ”partsper billion” eli se ilmoittaa pitoisuuden 

partikkelien lukumääränä. Raja-arvoissa usein käytetty ”mikrogrammaa per 

kuutiometri” (μg/m3) perustuu molekyylien massaan. Se on eri kaasuilla erilainen 

ja siten riippuen mitä kaasua ilmassa on, se antaa hiukan erilaisen tuloksen. Koska 

IAQS ei tunnista kaasua, joten laskennallisesti tulokset voidaan kääntää 

partikkelien määrän (ppb) mukaan μg/m3-arvoiksi anturin valmistajan kaavan 

mukaisesti (kaasuna käytetään tyypillistä kaasuseosta). 
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Seurantajakson aikana mitatut TVOC-pitoisuuksien 30 minuutin 

keskiarvokuvaajat on esitetty Kuhmon puukoulun osalta Kuvassa 33. Liitteessä 6 

on esitetty vastaavat tulokset Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun osalta. 

 

Kuva 33. TVOC-pitoisuus Kuhmon puukoululla seurantajaksolla. 

Kun tarkastellaan koulujen TVOC-pitoisuusmittaustuloksia, huomataan 

koronatilanteesta johtuva käsidesin käytön lisääntyminen. Tämä havaitaan tosi 

korkeina TVOC-pitoisuuksina jo toukokuun loppuosalla, mutta varsinkin 

syyslukukaudella elokuun puolivälistä alkaen. Tämä näkyy varsin selkeästi 

Kuhmon koulujen osalta, mutta Vaalan koulun korkeita TVOC-pitoisuuksia 

esiintyy jo kevätkaudella.  

Kuhmon puukoulun mittaustuloksissa esiintyy korkeampi TVOC-pitoisuus 

maaliskuussa opetustiloissa 2056 ja 2057 (Kuva 34). Tätä asiaa selvitettiin 

kiinteistöhuollon avustuksella ja syyksi kohonneelle pitoisuudelle osoittautui 

vuosisaneeraus. Vuosisaneerauksen yhteydessä opetustilojen 2056 ja 2057 välinen 

väliovi oli käytetty pois ja eristetty uudestaan uretaanin ja silikonin avulla. Näiden 

tuotteiden haihtuvat yhdisteet näkyivät mittaustuloksissa vielä parin viikon jälkeen. 
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Kuva 34. TVOC-pitoisuus kohoaminen vuosisaneerauksen yhteydessä. 

Kun lasketaan kuukausikohtaiset TVOC-pitoisuuden keskiarvot arkipäivisin kello 

9–13 väliltä, nähdään tässäkin käsidesin käytön vaikutus toukokuun lopun ja 

syyslukukauden aikana (Kuva 35). Vaalan yhtenäiskoulun osalta TVOC-

pitoisuuden keskiarvo on jo korkeampi helmikuussa ja maaliskuussa kuin Kuhmon 

kouluissa. Se, mistä korkeampi käytönaikainen TVOC-pitoisuus johtuu, on 

varmaan monia, kuten askartelut, hajusteet, jne.  

 

Kuva 35. TVOC-pitoisuuden kuukausikeskiarvot (ma–pe, klo 9…13). 

Kun tarkastellaan yöaikaisia TVOC-pitoisuuksia koko koulun keskiarvoina (Kuva 

36), poikkeaviksi kohdiksi nousevat Kuhmon puukoulun osalta maaliskuu ja 

Vaalan yhtenäiskoulu osalta heinäkuu. Kuhmon puukoulun osalta tämä johtuu jo 

aikaisemmin esillä olleesta vuosisaneerauksesta. Vaalan yhtenäiskoulun osalta 
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syyksi osoittautuu ilmanvaihtosaneeraus, joka on nostanut TVOC-pitoisuuksia 

21.7.–4.8. välisenä aikana (Kuva 37). Tämä vaikuttaa vielä elokuun keskiarvoonkin 

jonkin verran. 

Kuva 36. TVOC-pitoisuuden kuukausikeskiarvot (klo 22…06). 

Kuva 37. Ilmastosaneerauksen aiheuttama kohonnut TVOC-pitoisuus Vaalan 

yhtenäiskoululla heinäkuussa 2020. 

5.3 Sisäilmanäytteiden haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteet ja niiden lähteitä on kuvattu Kappaleen 5.2.2. 

alussa. Puurakennuksissa niillä on esitetty olevan sekä hyvinvoinnille hyödyllisiä, 

että haitallisia ominaisuuksia (Alapieti ym., 2020). Tässä tutkimuksessa niiden 

kokonaismäärän jatkuvatoimisen seurannan lisäksi yksittäisiä VOC-yhdisteitä 

analysoitiin sisäilmanäytteistä, jotka otettiin kustakin tutkimuksessa mukana 
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olleesta koulurakennuksesta neljästä eri tilasta. Muissa kouluissa näytteet otettiin 

neljästä luokkahuoneesta, Tuupalan koulussa otettiin neljäs näyte ryhmätilasta. 

Taulukko 12. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) tiloittain.  

 Kuhmo puukoulu Kuhmo kivikoulu Vaala 

Yhdiste (µg/dm3) ka vaihteluväli ka vaihteluväli ka vaihteluväli 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT       
Dodekaani 0,3 0,3 (n=1)     
2-Metyyli-1-propeeni   3,5 2–5 (n=2)   
AROMAATTISET HIILIVEDYT       
Bentseeni 0,3 0,3 (n=2) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tolueeni 0,4 0,3–0,4   0,3 0,3 (n=3) 
 

TERPEENIT JA JOHDANNAISET       
Kamfeeni 0,3 0,3 (n=2)     
3-Kareeni 0,5 0,3–0,6     
a-Pineeni 1,5 1–2   0,6 0,5–0,7 
 

YKSIARVOISET ALKOHOLIT       
Bentsyylialkoholi     0,3 0,3 

1-Butanoli  0,5 0,3–0,6 0,3 0,3 (n=2) 0,5 0,3–0,6 

Etanoli 4 2–6 (n=2) 145 60–230 

(n=2) 

12,5 9–15 

2-Etyyli-1-heksanoli 

  

0,4 0,3–0,4 

(n=2)   
Mentoli   0,3 0,3 (n=1)   
2-Metyyli-1-propanoli 0,3 0,3 (n=1)     
2-Metyyli-2-propanoli 

  

21,5 10–33 

(n=2) 

4,3 4–5 

1-Pentanoli 0,4 0,3–0,4   0,3 0,3 (n=1) 

2-Propanoli 6 6 (n=1)   5 5 (n=1) 
 

MONIARVOISET ALKOHOLIT       
1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli     0,8 0,7–1 
 

FENOLIT       
Fenoli   0,4 0,4 (n=2)   
 

ALDEHYDIT       

Bentsaldehydi 0,6 0,5–0,7 0,9 0,7–1  0,6 0,5–0,8 

Dekanaali 0,5 0,3–0,7 0,6 0,4–0,9 

(n=3) 

0,3 0,3–0,4 

Heksanaali 1,5 1–2 0,4 0,3–0,5 

(n=3) 

0,7 0,5–0,9 
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 Kuhmo puukoulu Kuhmo kivikoulu Vaala 

Yhdiste (µg/dm3) ka vaihteluväli ka vaihteluväli ka vaihteluväli 

ALDEHYDIT 

Nonanaali 1,0 0,9–1 0,6 0,3–1 0,7 0,6–0,9 

Oktanaali 0,3 0,3 (n=1) 0,3 0,3 (n=1)   
Pentanaali 0,6 0,6 0,3 0,3 (n=1) 0,3 0,3–0,4 
 

KETONIT       
Asetofenoni 0,4 0,3–0,4 0,6 0,5–0,7 0,4 0,4 (n=2) 

Asetoni 2,5 2–3 1,3 1–2 (n=3) 1,3 1–2 
 

HAPOT       
Etikkahappo 4,8 4–5 5 4 - 6 (n=2) 10,8 8–14 

Heksaanihappo, kapronihappo 0,9 0,7–1   1,0 0,9–1 

Propaanihappo     0,8 0,6–1 
 

ESTERIT JA LAKTONIT       
2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 

  

0,5 0,3–0,6 

(n=2)   
Di-isobutyyliglutaraatti 

    

0,7 0,6–0,7 

(n=2) 

Di-isobutyylisukkinaatti     0,3 0,3 (n=2) 

1,2,3-Propaanitriolitriasetaatti 0,7 0,7 (n=1)     
Texanol     0,3 0,3 (n=2) 
 

TYPPIYHDISTEET 

Kaprolaktaami 0,9 0,8–0,9 

(n=3)      

PIIYHDISTEET       
Dodekametyylisykloheksasiloksaani 1,3 0,6–2 

(n=2)     
Tetradekametyylisykloheptasiloksaani 0,3 0,3 (n=1)     
Oktametyylisyklotetrasiloksaani 0,3 0,3 (n=1) 0,3 0,3 (n=1)   
Dekametyylisyklopentasiloksaani 1,2 0,3–2 

(n=2) 

0,3 0,3 (n=1) 0,3 0,3 (n=1) 

HAIHTUVAT ORGAANISET 

YHDISTEET (TVOC) 12,5 10–20 <10 <10 <10 <10 

Haihtuvien yhdisteiden kokonaismäärä jää paljon alle toimenpiteitä vaativan rajan 

200 µg/dm3. Puukoulussa pitoisuuden ovat vain hieman korkeammat kuin muissa 

tiloissa. Vaalassa, jossa on paljon puisia huonekaluja ja puulistoja luokissa, 

puuperäisistä terpeeneistä yleisintä, α-pimeeniä, on mitattava määrä ja vain 2.5-

kertaa vähemmän kuin puukoulussa. Missään muissa yhdisteluokissa ei ole selviä 

eroja puukoulun, Vaalan koulun ja kivikoulun välillä. Yksittäiselle yhdisteelle 
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toimenpiteitä vaaditaan yli 50 µg/dm3 menevissä pitoisuuksissa. Tämä pitoisuus 

ylittyy Tuupalan kivikoulussa etanolin kohdalla, mutta syynä on lähes varmasti 

käsidesinfektioaineen ja etanolin käyttö mikrobiologisien näytteiden 

näytteenottovälineitä puhdistettaessa. Mikrobiologiset näytteet kerättiin VOC-

näytteiden jälkeen, mutta todennäköisesti näytteenottajan suojahansikkaisiin on 

jäänyt etanolia edellisestä luokkahuoneesta. 

Merkittävintä tuloksissa on, että VOC-yhdisteitä tulee enemmän ihmisen 

toiminnan tuloksena kuin rakenteista. Käsidesinfektioaineet olivat 

jatkuvatoimisessa seurannassa näkyvin VOC-yhdisteiden tuottaja. Vahoista, 

pesuaineista ja maaleista peräisin olevat siloksaanit taas olivat aivan yhtä yleisiä 

yhdisteitä kuin puuperäiset terpeenit. Näin vaikka koulut oli ohjeistettu olemana 

siivoamatta tiloja näytteenottoa edeltävänä perjantaina. Elokuussa tehtäessä 

näytteenoton optimointia, siloksaaneja ei puukoulussa ollut näkyviä määriä, Ne siis 

selvästi tulevat sinne ihmisen tuomana todennäköisesti pesuaineista, ei rakenteista 

tai maaleista. 

5.4 Mikrobiologiset ominaisuudet 

5.4.1 Sisäilma  

Sisäilmanäytteissä ei eri kouluilla ja niiden eri tiloilla ollut merkittäviä eroja. 

Kaikkiaan mikrobien pitoisuudet olivat alhaisia, kuten hyväkuntoisista 

rakennuksista voi odottaa, 

5.4.2 Pinnat 

Pintasivelynäytteissä oli mikrobeja vähän, maljauksen jälkeen korkeintaan 

yksittäisiä tai muutamia kymmeniä bakteereja ja vaihtelu samantyyppisten 

näytteidenkin välillä oli isoa. Koulujen tai eri tilojen välillä ei ollut merkittäviä 

eroja 

Kontaktimaljoilla maljaa kohden kasvoi isompia mikrobimääriä ja hajonta oli 

vähäisempää. Näytteitä kerättiin vain syksyllä, eikä rakennusten ja eri tilojen välillä 

ollut merkitseviä eroja. Erot erilaisten pintojen välillä olivat järkeviä ja odotettuna. 

Eniten mikrobeja kasvoi pöydillä (opettajan pöytä, pulpetit), joihin voi olettaa 

ihmiskäsienkin koskevan. 
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5.5 Koululaisten stressi 

Hankkeessa seurattiin koululaisten stressiä mittaamalla stressin biologisen 

merkkiaineen, kortisolihormonin, pitoisuutta sylkinäytteissä. Lisäksi toteutettiin 

koulupäivien aikana mittaus älysormuksella, joka mittaa muutoksia ihon 

sähkönjohtavuudessa. Puukoulusta kortisolipitoisuuden seuraamiseen osallistui 52 

oppilasta, jotka olivat 4. luokka-asteella tutkimuksen alkaessa. Yhtenäiskoulusta 

tutkimukseen osallistui 37 oppilasta, jotka olivat tutkimuksen alkaessa 3.–5. 

luokka-asteella.  Tutkimukselle haettiin eettinen lausunto Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. 

Stressitutkimus toteutettiin kolmena viiden perättäisen koulupäivän 

näytteenottojaksona, joista ensimmäinen (näytteenottoviikko 1) oli 19.–25.2.2020. 

Seuraavat näytteenottojaksot olivat syyslomaa edeltävällä ja syysloman jälkeisellä 

kouluviikolla. Tutkimuskouluissa syyslomat olivat viikoilla 42 (puukoulu) ja 43 

(yhtenäiskoulu), joten toinen näytteenottojakso (näytteenottoviikko 2) toteutettiin 

puukoulussa 11.–15.10.2020, yhtenäiskoulussa 18.–22.10.202 ja kolmas 

näytteenottojakso (näytteenottoviikko 3) puukoulussa 25.–29.10.2020, 

yhtenäiskoulussa 1.–5.11.2020. Sylkinäytteet kerättiin näytteenottoviikoilla 1–3, 

älysormusseuranta tehtiin näytteenottoviikoilla 2 ja 3.  

5.5.1 Kortisoli 

Kortisoli on luonnostaan koholla aamulla, joten näytteenkeräys ohjeistettiin 

tekemään noin klo 13. Näytteenottoviikolla 1 helmikuussa sylkinäytteet kerättiin 

pääosin klo 12–13 välisenä aikana. Toteutuneet päiväkohtaiset sylkinäytteiden 

ottoajat syksyn näytteenottoviikoilta 2 ja 3 on koottu Taulukkoon 13. Kortisolitasot 

määritettiin sylkinäytteille tarkoitella kaupallisella ELISA-menetelmällä 

toimittajan ohjeiden mukaan.  
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Taulukko 13. Sylkinäytekeräyksen ajankohdat ryhmittäin näytteenottoviikoilla 2 ja 3. 

Opetustila Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

Viikko 2      

Puukoulu 13.15 / 14.15 13.30 11.55 12.55 12.20 

 12.00 12.45 13.00 12.45 - 

 12.30 13.00 14 13 13 

 - - - - - 

Yhtenäiskoulu 12.10 12.00 12.00 10.30 10.30 

 12.30 12.30 12.30 12.30 - 

 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 

      

Viikko 3      

Puukoulu 12.57 11.55 / 12.55 11.55 11.35 12.30 

 11.20 12.30 12.45 12.45 12.20 

 12.20 13.50 12.50 12.50 10.25 

 - - - - - 

Yhtenäiskoulu 10.30 n.9.30 10.30 10.30 10.30 

 12.30 12.30 - 11.40 12.30 

 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 

 - = näytteenotto aikaa ei kirjattu. 

Yleisesti oppilaiden kortisolitasot olivat normaalilla, terveiden samanikäisten 

lasten tasolla. Mittauskitin taulukon mukaan 8–11-vuotiaiden lasten syljen 

kortisoliarvot ovat aamupäivällä tyypillisesti välillä 0,84–8,39 ng/ml. Vaihtelu oli 

suurta sekä oppilaiden, että päivien välillä. Koulupäivien vertailussa ei ollut 

tilastollisia eroja kummassakaan koulussa. Näytteenottoviikolla 2 (ennen 

syyslomaa) puukoulun oppilaiden kortisolin keskiarvo (1,48 ng/ml) oli 

yhtenäiskoulua (1,79 ng/ml) alhaisemmalla tasolla (Kuva 38). Syyloman jälkeen 

näytteenottoviikolla 3 molemmissa tutkimuskouluissa kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden kortisolitasojen keskiarvo (2,16 ng/ml) oli selvästi 

korkeammalla tasolla kuin näytteenottoviikoilla 1 (1,65 ng/ml) ja 2 (1,60 ng/ml) (p 

< 0,001) (Kuva 38). Näytteenottoviikolla 3 hajonta oppilaiden välillä oli 

huomattavan suurta eikä koulujen välillä ollut tilastollisia eroja, joskin puukoulun 

oppilailta mitatut kortisolitasot (1,98 ng/ml) olivat keskiarvoltaan alhaisemmalla 

tasolla kuin yhtenäiskoulun oppilailla (2,42 ng/ml). 
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Kuva 38. Puukoulun ja yhtenäiskoulun kortisoli tasot a) näytteenottoviikolla 1 (Viikko 1), 

b) näytteenottoviikolla 2 (Viikko 2), c) näytteenottoviikolla 3 (Viikko 3), d) keskiarvot 

viikoilta 1–3 (* = p < 0.001) (Vaihteluvälit: viikko 1 puukoulu 0,3959–26,87 ja 

yhtenäiskoulu 0,5186–7,155; viikko 2: puukoulu 0,4402–4,095 ja yhtenäiskoulu 0,6246–

6,29; viikko 3 puukoulu 0,58–15,18 ja yhtenäiskoulu 0,6172–18,69).  

5.5.2 Koulumatkan vaikutus 

Pitkän koulumatkan vaikutus koululaisten jaksamiseen on herättänyt keskustelua. 

Aihetta ei kuitenkaan ole tutkittu laajasti. Tässä hankkeessa selvitettiin 

koulumatkan pituuden vaikutusta oppilaiden stressiin mittaamalla syljen 

kortisolitasoja. Oppilaat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, kulkivatko he 

kouluun koulukyydillä (matka koulun ja kodin välillä vähintään 5 kilometriä, 25 

oppilasta) vai omatoimisesti (matka koulun ja kodin välillä alle 5 kilometriä, 60 

oppilasta). Keväällä toteutetulla näytteenottoviikolla 1 koulumatkan pituuden 

mukaan jaetuilla ryhmillä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja 

kortisolitasoissa. Näytteenottoviikolla 2 koulukyydillä kulkevan ryhmän 

kortisolitaso oli korkeampi kuin muilla oppilailla loppuviikosta torstaina (2,03 

ng/ml vs. 1,43 ng/ml) ja perjantaina (2,15 ng/ml vs. 1,43 ng/ml) (p < 0,001). 

Näytteenottoviikolla kolme koulukyydillä kulkevan ryhmän kortisolitaso oli 

korkeampi kuin muilla oppilailla loppuviikosta torstaina (2,94 ng/ml vs. 2,29 ng/ml) 
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ja perjantaina (2,29 ng/ml vs. 1,98 ng/ml). Hajonta tulosten välillä oli kuitenkin 

suurta eikä ero ollut tilastollisesti merkittävä (Kuva 39). 

 

Kuva 39. Koulumatkan vaikutus syljen kortisolitasoon a) näytteenottoviikolla 1, b) 

näytteenottoviikolla 2 (* = p < 0,001) ja c) näytteenottoviikolla 3. > 5km = Oppilaan 

koulumatka ylittää viiden kilometrin koulukuljetusrajan. < 5km = Oppilaan koulumatka 

on alle viisi kilometriä.  

5.5.3 Älysormusseuranta 

Älysormusseurannassa käytettiin Vigofere Oy:n toimittamaa Moodmetric-

älysormusta (Kuva 40), joka mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutoksia ja on siksi 

sopiva etenkin kognitiivisen stressin mittaamisen.  Moodmetric-sormus määrittää 

käyttöön otettaessa käyttäjän henkilökohtaisen minimi- ja maksimiarvon, ja asettaa 

niille arvot (MM score, MM-arvot) 0 (minimi) ja 100 (maksimi). Muutokset ihon 

sähkönjohtavuudessa arvioidaan suhteessa niihin ja saavat sen mukaan arvoja 0–

100 (Kuva 40).  
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Kuva 40. Moodmetric-älysormus ja MM-arvojen määräytyminen (Kuvat julkaistu luvalla 

© Vigofere Oy). 

Älysormusseurantaan osallistui stressitutkimuksessa mukana olevia oppilaita 

yhdeltä luokalta kummastakin tutkimukseen osallistuneesta koulusta. Puukoulusta 

seurantaan osallistui 9 oppilasta 5. luokka-asteelta, yhtenäiskoulusta seurantaan 

osallistui 12 6. luokan oppilasta. Seuranta toteutettiin kahtena viikon mittaisena 

jaksona koulun syyslomaa edeltävällä ja syysloman jälkeisellä viikolla. Oppilaat 

pitivät sormuksia vain koulupäivien aikana lukuun ottamatta sormuksen 

käyttöönoton vaatimaa kalibrointijaksoa, jolloin oppilaat pitivät sormuksia 

yhtäjaksoisesti noin 24 tunnin jälkeen. Kalibrointiajalta ei kerätty mittaustietoja 

tutkimuskäyttöön. Opettajan harkinnan mukaan sormus voitiin ottaa pois 

esimerkiksi liikuntatunnin ajaksi.  

Mittausluokkien päiväkohtaisissa keskiarvoissa puukoulun arvot olivat 

syysloman jälkeisen viikon torstaita lukuun ottamatta alhaisemmat kuin 

yhtenäiskoulussa (Kuva 41). Keskiarvoissa ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti 

merkittäviä eroja. Teknisten haasteiden vuoksi kaikilta oppilaita ei saatu jokaiselta 

tutkimuspäivältä yhtäjaksoista dataa. Etenkin puukoulun oppilaiden mittaustiedot 

syysloman jälkeiseltä viikolta olivat tämän vuoksi osittain hajanaisia. Poissaolojen 

ja teknisten ongelmien vuoksi kahtena viimeisenä seurantapäivänä 

(syyslomaviikon torstai ja perjantai) ainoastaan kolmelta puukoulun oppilaalta 

saatiin kyseiseltä päivältä mittausdataa, joten näiden päivien keskiarvoja ei voida 

pitää yhtä edustavina kuin muita mittauspäiviä. 
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Kuva 41. a) Älysormusmittauksen MM-arvojen päiväkeskiarvot kouluittain (Virhepalkit 

kuvaavat keskihajontaa). b)–c) Älysormusmittaukseen osallistuneiden oppilaiden MM-

arvojen keskiarvokuvaajat ensimmäisen älysormusseurantaviikon (näytteenottoviikko 

2) torstailta. Yhdeksän oppilaan mittauskeskiarvo kummastakin koulusta.  

Koulupäivien levottomuutta ja keskittyneen/rauhallisen työskentelyn aikaa 

seurattiin vertailemalla oppilaille tiettyjen raja-arvojen yli tai alle kertyvien 

minuuttien määrän osuutta kunkin seurantajakson aikana saatuun 

kokonaisminuuttimäärään. Korkeasta vireystilasta kertoviksi arvoiksi määritettiin 

yli 70:n MM-arvot ja rauhallisen tekemisen arvoiksi alle 45:n arvot ja syvästä 

keskittymisestä kertoviksi alle 30:n MM-arvot. Yli 70:n MM-arvojen osuus 

puukoulussa oli 22,1 % ja yhtenäiskoulussa 33,5 %. Alle 45:n MM-arvoja oli 

puukoulussa 21,9 %, yhtenäiskoulussa 25,0 % ja alle 30:n MM-arvoja puukoulussa 

5,4 %, yhtenäiskoulussa 7,2 %. Eroilla ei ollut tilastollista merkittävyyttä.  

Lounasajan palauttavuutta arvioitiin kummallekin tutkimuskoululle erikseen. 

Lounasajaksi määritettiin lounastauon alkamisesta 20min, jonka kaikki oppilaat 

opettajan arvioon perustuen suurimmalla varmuudella käyttivät ruokailuun. 

Käsienpesu ja ruokalaan siirtyminen on tehty tätä ennen. Lounastauon 

keskimääräinen MM-arvo oli puukoulussa 52,3 ja yhtenäiskoulussa 58,4 (ei 

tilastollisesti merkittävä). Moodmetricin suositus palauttavalle tauolle on, että 

tauonaikana olisi vähintään 10 minuutin ajan alle 45 MM-arvoja. Tutkimusjakson 

aikana mitatuista lounastauoista tämä toteutui puukoulussa 25 % ja 17,9 %. Kaiken 

kaikkiaan koulupäivien aikana oli vähän palauttavia jaksoja. 
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5.5.4. Älysormusmittauksen ja kortisolitasojen korrelaatio 

Kortisolipitoisuutta säätelee hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja lisämunuaisen 

kuorikerroksen kautta välittyvä stressivaste, joka laukaisee kortisolin erittymisen 

kuorikerroksesta. Ihon sähköistä aktiivisuutta säätelee toinen pääasiallinen 

stressivaste, eli sympaattisen hermoston kautta välittyvä. Kuva 42 kertoo, että 

kahden eri vasteen voimakkuus noudattaa samansuuntaista kehitystä. Merkittävää 

laskennallista korrelaatiota näiden vasteiden välillä ei kuitenkaan ole. 

Kuva 42. Älysormusseurantaan osallistuneiden luokkien kortisolitasot ja MM-arvot 

syksyn seurantajaksolta.  

Johtopäätöksiä stressitutkimuksista 

Ensimmäisellä näytteenottoviikolla ei ollut eroa kortisoliarvoissa koulujen välillä. 

Tällä viikolla on ainoa jakso, jolloin kortisolipitoisuuden keskiarvo oli puukoulussa 

korkeampi kuin vertailukoulussa. Tämä selittyi kahdella erittäin korkealla 

yksittäisellä kortisoliarvolla puukoulussa torstai ja perjantaipäivinä. Näiden syy on 

tuntematon. Toisella ja kolmannella viikolla syksyllä puukoulussa oli jatkuvasti 

alhaisemmat kortisoli- ja älysormuksen Moodmetric-arvot, lukuun ottamatta 

Moodmetric-arvoa kolmannen viikon torstaina. Puukoulussa menetettiin 

kolmannen viikon torstaina ja perjantaina iso osa älysormusarvoista, joten näiden 
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päivien osalta vertailu ei ole edustava. Toisella viikolla ero koulujen välillä oli 

kortisolipitoisuuksissa merkitsevä ja älysormusten osalta suuntaa antava. 

Koulumatkan pituuden vaikutuksia kortisolin pitoisuuteen verrattaessa 

merkitsevä ero oli toisen näytteenottoviikon torstaina ja perjantaina: yli 5 km:n 

koulumatkan kulkevilla (ja samalla koulukyydityksessä olevilla) oli korkeampi 

kortisolipitoisuus. Aihe on tärkeä ja tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot tukevat 

(osittain) ajatusta, että koulumatkan pituudella voi olla vaikutusta oppilaan 

jaksamiseen. Odotettua ja samalla merkityksellistä oli, että merkittävä ero tuli esille 

nimenoman loppuviikosta. 

Muiden ryhmien (sukupuoli, viikonpäivät, muut viikon ylipäätään) ei saatu 

tilastollisia eroja. Kyseessä oli kuitenkin etenkin älysormuksen ja pienempien 

ryhmien (kuten koulumatkan) osalta pilottitutkimus, jossa ryhmään kuuluvien 

osallistujien kohtuullisen pieni määrä ja suuri hajonta tulosten välissä saattoi 

vaikuttaa siihen, ettei ryhmien välille saatu tilastollisesti merkittäviä eroja. 

Koulujen välillä taas tilastollinen merkittävyys saattoi näkyä viikolla kaksi 

nimenomaan siksi, että tuolla viikolla yksittäisiä korkeita stressipiikkejä oli 

vähemmän, eli hajontaa vähemmän. Ulkoisten vahvojen stressiärsykkeiden ollessa 

vähäisiä, voisi olettaa, että jokapäiväisen ympäristön vaikutus näkyy selvemmin. 

Älysormusmittauksen perusteella palauttavia jaksoa koulupäivän aikana oli 

hyvin vähän tai hädin tuskin ollenkaan. Selvin palauttavin jakso liittyi yleensä 

lounasaikaan. Puukoulussa palauttavia aikoja oli enemmän (ei tilastollista 

merkittävyyttä) ja lounaan palauttava jakso kesti pidempään. Tässä voi olla 

merkitystä käytännön ruokailu- tai välituntijärjestelyillä, mutta myös ympäristö 

saattaa vaikuttaa palautumiseen.  

Syysloman jälkeen levottomuus/stressi lisääntyi molemmissa kouluissa. Ero 

syyslomaa edeltävään viikkoon oli kortisolipitoisuuksissa merkittävä. Syyslomaa 

edeltävänkin viikon kortisolipitoisuuksien keskiarvot olivat korkeampia kuin 

talvella. Stressin nousulle syysloman jälkeen voi olettaa olevan kaksi muita 

todennäköisempää syytä: syysloman aikana vuorokausirytmi voi kääntyä 

myöhäisemmäksi ja rytmin kääntäminen takaisin aikaisemmaksi on tiedetysti 

stressaavaa. Toinen mahdollisuus on, että syysloman jälkeisellä viikolla 

koululaisilla on voinut olla paljon aktiivisuutta lomakokemuksia jakaessaan ja 

puuhatessaan koulutovereiden kanssa. Aktiivisuus on voinut johtaa kortisolitasojen 

nousemiseen. Talviaikaan siirtyminen osui mittausjaksolle: Kuhmossa viimeisen 

seurantaviikon alkaessa, Vaalassa syysloman alkaessa. Talviaikaan siirtyminen ja 

vuorokausirytmin siirtäminen aiheuttaa stressiä, jonka pitäisi olla voimakkaampaa 

puukoululla Kuhmossa. Silti viimeiselläkin seurantaviikolla kortisolipitoisuudet 
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puukoululla olivat alhaisempia kuin vertailukoululla Vaalassa. Toisaalta tilastollista 

merkittävyyttä ei enää ollut kuten oli ennen syyslomaa. 

Puukoulussa melu oli seurantakuukauden aikana vähäisempää kuin 

vertailukoulussa. Ero vaihteli hieman laskentatavasta riippuen, koulupäivän 

alkamisesta koulupäivän loppuun kaavamaisesti laskien ero oli 5,0 dB. Tehollisen 

äänen voimakkuuden keskiarvo, joka painottaa korkeampia äänentasoja, joiden 

mukaan tilassa oleskelevat myös muodostavat käsityksen meluisuudesta, oli 

puukoulussa 1,0 dB alempi kuin verrokkikoulussa. On mahdotonta sanoa, onko 

hiljaisempi ympäristö syy jollekin vai seuraus jostakin. Puukoulussa on lattiamatto, 

mikä alentaa käytävämelua. Toisaalta seinät eivät eristä käytävämelua 

käyttäjäkokemusten mukaan. Hiljaisuus voi lisätä koululaisten viihtyisyyttä, tai 

viihtyisyys voi alentaa melutasoa. Puupintojen akustiikka voi myös epäsuorasti 

alentaa melua: ei ole tarvetta korottaa ääntä. 
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6 Tiivistelmä johtopäätöksistä  

Jatkuvatoimisen sensoriseurannan aikana oli 41 viikonloppua. Näistä 39 aikana 

sisäilman kosteuden vaihtelu oli pienempi puukoulussa kuin vieressä sijainneessa 

Tuupalan kivikoulussa. Myös koulujen erilaisella ilmanvaihtojärjestelmällä on 

todennäköisesti vähäinen vaikutus ilmankosteuden vaihteluun, mutta tämäkin 

mahdollisimman tarkasti huomioiden, osa kosteusvaihtelu tasaantumisesta 

puukoulussa selittyy erittäin todennäköisesti puupintojen ja -rungon kosteutta 

sitovalla ja vapauttavalla vaikutuksella. 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta oli eroa siinä, mitä yhdisteitä 

kussakin koulussa erottui. Tuupalan kivikoulusta puuttui puuperäiset terpeenit, 

mutta toisaalta niitä oli Vaalan vertailukoulussa lähes samat pitoisuudet kuin 

Tuupalan puukoulussa. Vaalan yhtenäiskoulussa on paljon puuhuonekaluja ja 

puulistoja. VOC-yhdisteissä oli sekä sisäilmanäytteiden että jatkuvatoimisen 

seurannan perusteella paljon käsidesinfektioaineista peräisin olevaa etanolia 

(jatkuvatoimisessa seurannassa VOC-yhdisteiden kokonaismäärä vaihteli sen 

mukaan, milloin käsidesinfektioaineet olivat käytössä). Yksittäisten yhdisteiden 

määrittämisessä tuli esille perusaineiden, maalien ja vahojen siloksaanit Niiden 

pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin puuperäisten terpeenien. Kaikkiaan ihmisten 

toiminnasta peräisin olevia yhdisteitä on vähintään samoja pitoisuuksia kuin 

rakennusmateriaaleista peräisin olevia. Tuupalan puukoulu oli seurannan aikaan 

noin 2,5–3 -vuotias ja siellä olevilla puuperäisillä haihtuvilla yhdisteillä on vaikea 

ajatella olevan erityisiä vaikutuksia tilojen käyttäjiin. 

Pienhiukkasia oli kesällä enemmän kuin talvella. Vaalan yhtenäiskoulussa 

kesällä pienhiukkasten taso hieman korkeampi kuin Kuhmossa, kenties koulun 

lähellä olevien männikkömetsiköiden vuoksi. Kaikkiaan pienhiukkasten määrä oli 

koko ajan matala, eikä niistä muodostu minkäänlaista uhkaa hyvinvoinnille. 

Äänen voimakkuutta seurattiin puukoulussa ja Vaalan yhtenäiskoulussa vain 

yhdessä luokkahuoneessa, joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voida 

tehdä. Seuranta kesti koko lokakuun 2020. Koulupäivien aikainen 

äänenvoimakkuuden keskiarvo oli puukoulussa selvästi alhaisempi (ero 5,0 dB). 

Sensorialustalla oli myös valoisuuden tunnistus, ja jos huomioidaan 

äänenvoimakkuuden laskennassa vain aika, jolloin luokassa oli valot päällä, 

saadaan eroksi 2,2 dB. Kuhmossa valot luokassa sammuivat automaattisesti, kun 

liikettä ei ollut, Vaalassa todennäköisesti ovat valot olleet päällä osan 

välitunneistakin. Tehollisen keskiarvon, joka painottaa korkeampia ja äänen 

voimakkuuden kokemukseen selvästi vaikuttavia mittausarvoja, mukaan Tuupala 
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oli edelleen 1,0 dB hiljaisempi. Ero äänenvoimakkuudessa luokkien välillä selittyy 

siis paljolti taustamelulla tai hiljaisemman työskentelyn ajalla. Tuupalassa lattioilla 

on kokolattiamatot, mitkä alentavat käytävämelua, kävelystä ja tuolien 

siirtämisestä tulevaa ääntä. Seinät Tuupalassa eivät eristä voimakasta käytävämelua, 

vaan se kuuluu luokkiin hyvin. Puupinnoilla on hyvä akustiikka, mikä saattaisi 

vaikuttaa puheen voimakkuuteen. Toki on mahdollista, että melua on vähemmän, 

mikäli työympäristö on rauhallinen.  

Stressimittauksissa puukoulun seurantaryhmällä kortisolipitoisuus oli 

korkeampi lähes koko tutkimuksen ajan. Poikkeuksena oli kaksi päivää 

ensimmäisellä seurantaviikolla, jolloin ero oli selkeästi toisin päin. Tuolloin 

puukoulussa oli kahdella koululaisella poikkeuksellisen korkea kortisolipitoisuus 

tuntemattomasta syystä, mikä yksinään nosti keskiarvoa vähintään 0,2 ng/ml. 

Syyslomaa edeltävällä viikolla Tuupalan puukoulussa ero kortisolin pitoisuuksissa 

oli tilastollisesti merkittävästi alempi kuin Vaalassa. Tuona viikkona yksittäisiä 

ulkoisten stressiärsykkeiden aiheuttamia korkeita kortisolipitoisuuksia oli 

vähemmän kuin muilla viikoilla, mikä merkitsi, että hajontaa mittaustuloksissa oli 

vähemmän ja tilastollinen merkittävyys siten saavutettavissa. On mahdollista, että 

stressiärsykkeiden aiheuttamien huippujen merkityksen ollessa pienempi, tulee 

normaali jokapäiväisen ympäristön aiheuttama vaikutus selvemmin näkyviin.  

Syysloman jälkeen kortisolipitoisuus oli merkittävästi korkeampi kuin ennen 

syyslomaa. Arvot olivat kasvaneet molemmilla kouluilla. Syysloman jälkeisenä 

viikkona kortisolipitoisuuksien keskiarvo oli kaikkein korkein verrattaessa myös 

helmikuun seurantaviikkoon. Syyslomaa edeltävä viikko saattoi olla ärsykkeiltään 

rauhallisempi. Syysloman jälkeiselle viikolla saattaa näkyä talviaikaan siirtymisen 

vaikutus: talviaika alkoi Vaalassa syyslomaviikon ensimmäisenä viikonloppuna ja 

Kuhmossa juuri ennen kouluun palaamista. Tämän aiheuttaman vuorokausirytmin 

aikaisemmaksi siirtämisen tarpeen lisäksi tuli myös lisää siirtotarvetta syysloman 

aikana mahdollisesti myöhästyneestä vuorokausirytmistä. Vuorokausirytmien 

aikaistaminen on stressaavaa. Toinen mahdollisuus on, että koululaiset olivat loman 

jälkeen kavereita tavatessaan aktiivisia, jolloin he pelasivat ja leikkivät itsensä 

stressaantumiseen saakka.  

Älysormusseuranta kertoo sympaattisen hermoston kautta välittyvästä 

stressivasteesta. Kortisolipitoisuutta taas säätelee hypotalamuksen, aivolisäkkeen, 

ja lisämunuaisen kuorikerroksen kautta välittyvä stressivaste. Älysormusseuranta 

tehtiin syyslomaa edeltävä ja sen jälkeisenä viikkona. Tuona aikana kortisolin 

pitoisuus ja älysormusseurannan tulokset olivat yllättävän samanlaisia, vaikka 

säätelevä stressivaste välittyy eri kautta. Älysormusseurannan ryhmän pienuuden 



75 

vuoksi puukoulun ja verrokkikoulun ero on suuntaa antava (p = 0,062), ei 

tilastollisesti merkittävä. Älysormusseurantaryhmää pienensi vielä se, että 

yksittäisten opiskelijoiden arvoja menetettiin joinakin päivinä. Erityisen 

merkittävästi tuloksia jäi tallentumatta Kuhmossa syyslomaviikon jälkeisen viikon 

torstaina ja perjantaina. 

Koululaisia verrattiin kortisolipitoisuuksien suhteen myös muissa kuin 

koulujen välisissä ryhmissä. Sukupuoli tai viikonpäivä ei vaikuttanut tuloksiin 

yksinään. Koulumatkan pitoisuuden suhteen vertaillessa saatiin mielenkiintoisia 

tuloksia: ne koululaiset, joilla koulumatkan pituus oli yli 5 km, olivat syyslomaa 

edeltävänä viikkona merkittävästi enemmän stressaantuneita kuin pidemmän 

koulumatkan kulkeneet syyslomaa edeltäneen viikon torstaina ja perjantaina. Tämä 

on vain yhden seurantaviikon loppuosa, mutta kyseessä on viikko, jolloin 

tilastolliset merkittävyydet näyttivät tulevan parhaiten esille. On myös luonnollista, 

jos koulumatkan väsyttävä vaikutus näkyy nimenomaan kouluviikon lopussa. 

Älysormusseurannan tuloksia on mahdollista vertailla vielä tarkemmin 

esimerkiksi eri oppiaineiden vaikutusten suhteen, tai koulupäivän pituuden 

vaikutuksen suhteen. Tosin osallistuneiden koululaisten lukumäärän pienuus 

heikentänee tilastollisesti merkittävien tulosten saavuttamismahdollisuutta. 

Tutkimuksen perusteella Tuupalan puukoulu on erinomainen 

opiskeluympäristö koululaisilleen. Se on melutasoltaan hiljainen ja rauhallinen. 

Ilmankosteuden vaihtelu on siellä tutkimuksen verrokkikoulu vähäisempää ja 

koululaisten stressaantuneisuus on vähäisempää kuin verrokkikoulun luokissa. Ero 

stressaantuneisuudessa on ajoittain tilastollisesti merkittävää. Tutkimustulokset 

eivät tietenkään osoita, että kaikki puukoulut olisivat yhtä hyviä tai etteikö 

samanlaisia tuloksia voitaisi saavuttaa myös muunlaisissa kouluissa. Puiden 

rakennus tuskin on ainoa selittävä tekijä kaikille tuloksille, mutta se on varmasti 

yksi tärkeä tekijä hyvässä kouluympäristössä. 
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7 Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitsevä ero stressaantumisessa puukoulun 

ja verrokkikoulun koululaisten välille yhtenä kolmesta seurantaviikosta. Vaikka 

osallistuneet koululaisryhmät olivat laajempia kuin aiemmissa tutkimuksissa ja 

sylkinäytteitä näytteitä kerättiin kortisolimittauksiin peräti noin 1300, ei pidä 

ajatella, että tällä olisi osoitettu puurakentamisen olevan paras tapa rakentaa 

kouluja. Hyviä ja koululaisten hyvinvointia tukevia rakennuksia puusta joka 

tapauksessa saadaan tehtyä. 

Tuloksemme todennäköisesti johtavat kiinnostukseen tehdä vastaavanlaisia 

seurantoja muuallakin. Noiden myötä havaintomme voivat aikaa myöten varmistua. 

Jos valtaosa seurantoja osoittaa puurakentamisen alentavan rakennusten käyttäjien 

stressiä, silloin asia voidaan katsoa tieteellisesti osoitetuksi. Itse kontrolloimme 

kahden koulun olosuhteissa ja mukana olevien koululaisten suhteen niin montaa 

vaihtelevaa tekijää kuin mahdollista: koulut olivat maalaistaajamissa, luokat 

samankokoisia, saman arkkitehtitoimiston suunnittelemia, koululaiset samasta 

ikäluokasta, näytteet otettiin samaan aikaan päivästä, liikuntatuntien ja 

poikkeuksellisten tapahtumien yhteydessä näytteitä ei otettu. Silti on aina 

mahdollista, että osallistuneet ryhmät poikkeavat toisistaan koostaan huolimatta 

joiltakin ominaisuuksiltaan.  

Älysormusseuranta osoittautui mahdolliseksi toteuttaa näinkin nuorten 

koululaisten kanssa. Se tulee jatkossa tarjoamaan mahdollisuuden monenlaisiin 

tutkimuksiin kouluympäristössä ja selvittämään tarkemmin esimerkiksi 

oppiaineiden, koulupäivän ja oppitunnin pituuden tai välituntien vaikutusta 

koululaisten vireyteen ja jaksamiseen. 

Puurakentamisen tutkimuksessa tärkeitä kysymyksiä ovat edelleen erilaisten 

pintojen antimikrobiallisten ominaisuuksien selvittäminen rakennusympäristössä. 

Miten puun pinnoitteet ja puun ikääntyminen vaikuttavat antimikrobiallisiin 

ominaisuuksiin ja puun kosteutta puskuroiviin ominaisuuksiin? Onko puunpintojen 

puhdistettavuutta mahdollista parantaa sopivalla pinnoitteella? Toisaalta ei tiedetä, 

ovatko huokoiseen puuhun sitoutuvat mikrobit tai pienpartikkelit todellisuudessa 

riskitekijöitä? Minkälaiselta pinnalta mikrobit leviävät helpoiten, sileältä vaiko 

huokoiselta? Osin näitä kysymyksiä ratkoo vuoden 2022 alkupuolella käynnistyvä 

ERA-Net ForestValue -ohjelman hanke WOODforHEALTH, jota Oulun yliopisto 

koordinoi. 

Toinen tärkeä aihealue, johon puurakentamisen hyvinvointivaikutuksia 

arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota, on puupintojen mahdollisesti 
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psykologisten vaikutuksien todentaminen. Puun värejä ja kuviointia pidetään 

miellyttävänä ja rauhoittavana. Yksi tutkimuskysymys voisi silloin olla, onko 

kontrolloidussa kokeissa todetuille puun stressiä laskevalle vaikutukselle 

välttämätöntä nähdä puupinta?  

Hankkeemme tuloksista tiedottaminen muutenkin kuin tutkimustietoa 

välittävien tavanomaisten kanavien kautta on tärkeää. Tätä tiedottamista tekee 

esimerkiksi Audiomedia-viestintätoimisto Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä 

kiinni -ohjelman rahoittamassa tiedostushankkeessa. Itse tulemme tieteellisten 

julkaisujen lisäksi kirjoittamaan ammattilehtijulkaisut sekä rakennusalan että 

opetusalan lehtiin. 

Puurakentamisen tutkimuksessa on hyvä lisätä kansainvälistä yhteistyötä. Niin 

saadaan enemmän aikaan yhteisvoimin ja samalla levitetään tietoa suomalaisesta 

puurakentamisesta. Yllä mainittu ERA-Net-hankkeemme on tästä yksi esimerkki. 

Tämän tutkimusten tuloksia voisi myös varmentaa kansainvälisessä hankkeessa 

vähintään kolmessa eri ympäristöissä tehtävällä seurannalla, joissa koulujen lisäksi 

voisi olla mukana päiväkoteja. 

Puurakentamisen erittäin merkittävä puolestapuhuja tulevaisuudessa saattaa 

olla rakennusalaankin kohdistuivat vaatimukset kestävästä rakentamisesta. 

Rakentamisen ja rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen laskemisessa pitäisi pyrkiä 

yhteisiin eurooppalaisiin laskentaperusteisiin. Tämä on mahdollista, jos 

laskemismenetelmien tueksi ja arvioimiseksi on riittävästi tieteellistä tutkimusta. 

Isoista uusista puurakennuksista ja puukerrostaloista saatavat kokemukset ja 

tieto täytyisi kerätä kattavasti yhteen. Sen pitäisi myös olla rakentamista 

suunnittelevien saatavilla helposti.  
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Liite 1 

 

Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun opetustilojen lämpötilat 

seurantajaksolla. 

 

Kuva A1. Kuhmon yläkouluun lämpötilat seurantajaksolla. 

 

Kuva A2. Vaalan yhtenäiskoulun lämpötilat seurantajaksolla. 

 
  



85 

Liite 2 
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Kuva B1. Kuhmon yläkoulun suhteellinen ilmankosteus seurantajaksolla. 

 

 

Kuva B2. Vaalan yhtenäiskoulun suhteellinen ilmankosteus seurantajaksolla. 
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Kuva C1. Kuhmon yläkoulun PM10-hiukkaspitoisuus seurantajaksolla. 

 

Kuva C2. Vaalan yhtenäiskoulun PM10-hiukkaspitoisuus seurantajaksolla. 
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Kuva D1. Kuhmon yläkoulun paine-erot. 

 

Kuva D2. Vaalan yhtenäiskoulun paine-erot. 

  



88 

Liite 5 

 

Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun opetustilojen 

hiilidioksidipitoisuudet seurantajaksolla. 

 

 

Kuva E1. Kuhmon yläkoulun hiilidioksidipitoisuus. 

 

Kuva E2. Vaalan yhtenäiskoulun hiilidioksidipitoisuus. 
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Liite 6 

 

Kuhmon yläkoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun opetustilojen TVOC-

pitoisuudet seurantajaksolla. 

 

 

Kuva F1. Kuhmon yläkoulun TVOC-pitoisuus (30 min keskiarvo). 

 

Kuva F2. Vaalan yhtenäiskoulun TVOC-pitoisuus (30 min keskiarvo). 
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