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Peruskoulujen sisäilmaongelmat ja sisäilman laatu ovat ajankohtaisia aiheita. Eri-
laisten sisäilmaongelmien aiheuttamat haitat huolestuttavat sekä koulujen henki-
lökuntaa että oppilaiden vanhempia. Lapset viettävät koulussa useita tunteja vii-
tenä päivänä viikossa, jolloin he altistuvat koulurakennuksen sisäilman mahdolli-
sille epäpuhtauksille. Tämän integroidun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli 
kuvata peruskoulujen sisäilmaongelmien vaikutuksia oppilaiden terveyteen, kou-
lunkäyntiin ja oppimiseen. Tavoitteena oli lisätä koulujen henkilökunnan sekä op-
pilaiden vanhempien tietoisuutta sisäilmaongelmista ja niiden haitoista. Opinnäy-
tetyön tutkimuskysymykset olivat seuraavat 1) Millaisia vaikutuksia koulun sisäil-
maongelmilla on oppilaiden terveyteen? 2) Millaisia vaikutuksia koulun sisäilma-
ongelmilla on koulunkäyntiin? 3) Millaisia vaikutuksia koulun sisäilmaongelmilla 
on oppimiseen? 

Tutkimusaineistoa kerättiin sähköisistä tietokannoista sekä manuaalisesti sosi-
aali- ja terveysministeriön, OAJ:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkai-
suista. Sähköisiä hakuja tehtiin DOAJ-, Medline-, EBSCO-, PubMed-, Saimia 
Finna-, Arto- ja Science Direct -tietokannoista vuosilta 2000–2018. Aineisto koos-
tui 15 julkaisusta, jotka analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysimenetelmällä. 

Aineiston perusteella peruskoulujen sisäilmaongelmat ovat valitettavan yleisiä ja 
monimutkaisia pulmia. Kosteusvaurioiden lisäksi sisäilmaa heikentävät puutteel-
linen ilmanvaihto, epämiellyttävä sisälämpötila, materiaalipäästöt ja pölyisyys, jo-
ten sisäilmaongelman aiheuttajan selvittäminen kussakin rakennuksessa voi olla 
haastavaa. Aineistosta nousee selkeästi esiin, että sisäilmaongelmat aiheuttavat 
oppilaille monenlaisia terveyshaittoja. Tavallisimmat oireet, kuten päänsärky ja 
väsymys, ovat epäspesifejä, eli niitä voi esiintyä lapsilla muidenkin syiden vuoksi 
yleisesti. Koulurakennuksen kosteusvauriot ovat tutkitusti yhteydessä erilaisiin 
hengitystieoireisiin sekä astman puhkeamiseen. Lisäksi koulun sisäilmaongelmat 
voivat lisätä poissaoloja ja heikentää oppimistuloksia. Huonoksi koettu sisäilman 
laatu voi myös heikentää sosiaalista ilmapiiriä oppilaiden ja opettajien keskuu-
dessa. 

Asiasanat: sisäilmaongelma, peruskoulu, terveyshaitta, koulunkäynti 
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Indoor air problems and indoor air quality in school buildings are common con-
cerns. Pupils are exposed to the air quality problems that may affect their wellbe-
ing, while spending several hours per day inside the school buildings. The pur-
pose of this integrative literature review was to determine the effects of indoor air 
problems in comprehensive schools to pupils’ health, school attendance and 
learning. The aim of this study was to increase the knowledge of school’s person-
nel and parents about the indoor air problems in school environment. The re-
search questions were 1) Which health-related effects are caused by the air qual-
ity problems in school buildings? 2) What effects the indoor air issues have on 
school attendance? 3) What effects the indoor air issues in schools have on learn-
ing? 
 
The research data was found in the databases DOAJ, Medline, EBSCO, PubMed, 
Saimia Finna, Arto and Science Direct limited the years 2000-2018 as well as 
manually in the publications of Ministry of Social Affairs and Health, National In-
stitute for Health and Welfare and The Trade Union of Education in Finland. The 
research data consists of 15 publications. The literature was analysed using in-
ductive content analysis. 

Based on research data, the indoor air problems are common in comprehensive 
school buildings. In addition to moisture damages, indoor air quality can be weak-
ened by insufficient ventilation, too high or too low indoor temperatures, and dust 
or pollutants from materials. Therefore, it is difficult to investigate the cause of 
indoor air problems in each school. Indoor air problems in schools may lead to 
different health symptoms. The most general symptoms, such as headache and 
fatigue, are nonspecific and can be due to many reasons. Moisture damage in a 
school building is a risk factor for respiratory symptoms and onset of asthma 
among school children. In addition, indoor air problems in school environment 
may increase absence rates and deteriorate learning outcomes. Poor student-
perceived indoor air quality is also related to socioemotional difficulties such as 
increased problems in teacher-student relationship and worsening class spirit. 

Keywords: indoor air problem, comprehensive school, health effect, school at-
tendance 
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1 Johdanto 

Koulujen sisäilmaongelmat ja sisäilman laatu ovat ajankohtaisia aiheita, jotka 

nousevat yhä useammin lehtien otsikoihin ja keskustelujen aiheiksi. Koulujen si-

säilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi terveydellisiä ja op-

pimiseen liittyviä haittoja oppilaille sekä henkilökunnalle. Tutkimusten mukaan lä-

hes joka neljännessä suomalaisessa koulussa on jonkinasteinen sisäilmaon-

gelma (THL 2016a), mikä koskettaa arviolta 200 000 ihmistä päivittäin (Pirinen 

2015, 9). Huolta ja uhkan tunnetta lisää se, että kosteus- ja homevaurioita kos-

keva tieteellinen tieto on vielä puutteellista ja julkisuudessa liikkuva tieto ristirii-

taista. Koettujen haittojen ja oireiden syyt voivat olla epäselviä, ja asiantuntijatkin 

ovat erimielisiä terveysriskien suuruudesta. Lisäksi hämmennystä aiheuttavat so-

siaalisessa mediassa liikkuvat huhut ja ihmisten henkilökohtaiset näkemykset. 

(Salonen, Lahtinen, Lappalainen, Holopainen, Pietarinen, Palomäki, Karvala, 

Tuomi & Reijula 2014, 25.) 

Lapset osaavat harvoin itse kertoa sisäilmaan liittyvistä ongelmista tai tiettyyn 

luokkatilaan liittyvästä oireilusta. Epäilys koulurakennuksen sisäilmaongelmasta 

saattaa kuitenkin herätä, jos aiemmin terve lapsi alkaa sairastella toistuvasti ja 

oireiden ajallinen yhteys kytkeytyy koulurakennukseen eli oireet helpottavat lo-

milla ja viikonloppuisin. (Hengitysliitto 2018a.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata peruskoulujen sisäilmaongelmien 

vaikutuksia oppilaiden terveyteen, koulunkäyntiin ja oppimiseen. Opinnäytetyö 

toteutetaan integroituna kirjallisuuskatsauksena, joka kokoaa yhteen tietoa ai-

heesta aiemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta. Peruskoulujen henkilökunta sekä 

oppilaiden vanhemmat voivat hyödyntää valmista opinnäytetyötä lisätäkseen tie-

touttaan heikentyneen sisäilman aiheuttamista terveyshaitoista sekä sisäilmaon-

gelmien vaikutuksista peruskouluikäisen lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin. 

Opinnäytetyön tekeminen lisää ymmärrystä koulujen sisäilmaongelmista ilmiönä, 

sekä harjaannuttaa tulevana terveydenhoitajana tunnistamaan heikentyneestä 

sisäilmasta aiheutuvia oireita. Ammatillisesti opinnäytetyön tekeminen kehittää 

ymmärtämään kouluterveydenhoitajan roolin koulun sisäilman terveellisyyden ar-

vioinnissa ja edistämisessä. 
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2 Sisäilmaongelmat 

2.1 Sisäilmaongelmien yleisyys 

Sisäilmalla tarkoitetaan sisätiloissa, kuten asunnossa, koulussa tai työpaikalla, 

hengitettävää ilmaa (Sisäilmayhdistys 2018a). Ihminen viettää sisätiloissa suu-

rimman osan ajastaan ja hengittää vuorokaudessa noin 15 000 litraa ilmaa. Sen 

vuoksi rakennusten sisäilman laatu ei ole samantekevää. Terveellinen sisäilma 

on mahdollisimman hajutonta, pölytöntä, lämpötilaltaan miellyttävää, vedotonta 

ja melutonta. (Hengitysliitto 2016.) 

Kosteus- ja homevaurioiden ohella sisäilman ongelmia aiheuttavat ilmanvaihdon 

riittämättömyys ja sen epäkohdat, sisäilman lämpötila, materiaalipäästöt, kuiva 

sisäilma sekä pöly ja lika (Salonen ym. 2014, 10). Koulujen sisäilmaongelmat 

ovat yleisiä ja arvion mukaan noin joka neljännessä (24 %) koulussa on jonkin-

asteinen kosteus- tai homevaurio (THL 2016a; Finell, Tolvanen, Haverinen-

Shaugnessy, Laaksonen, Karvonen, Sund, Luopa, Pekkanen & Ståhl 2017). Pe-

ruskoulujen sekä muiden oppilaitosten sisäilmaongelmista ja niiden haitoista uu-

tisoidaan lähes viikoittain. Koulurakennusten korjaukset ja korjaustöiden uusimi-

nen ovat johtaneet väistötilojen lisääntyneeseen tarpeeseen. (Putus, Länsikallio 

& Ilves 2017.) Yli puolet suomalaisista kouluista on rakennettu yli 50 vuotta sitten 

ja vain hieman yli viidennes kouluista on peruskorjattuja. Koska koulurakennus-

kanta on suhteellisen vanhaa, useimmat kouluista tarvitsisivat kattavan peruskor-

jauksen ja LVI -järjestelmän (lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihto) kunnostuksen. 

(Haverinen-Shaugnessy, Turunen, Metsämuuronen, Palonen, Putus, Kurnitski & 

Shaugnessy 2011.) 

Rakennusten sisäilmaongelmat eivät ole ainoastaan suomalaisille rakennuksille 

ominainen piirre. Tutkimuksia ja tieteellisiä julkaisuja aiheesta on tehty myös 

muualla maailmassa. Kosteusvauriomikrobit aiheuttavat haittoja niin Pohjois-

maissa kuin Keski- ja Etelä-Euroopassakin aina Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan 

saakka. Suomalainen lainsäädäntö ja viranomaisohjeet toimivat mallina monille 

muillekin maille. (Putus 2014, 4.) Suomessa sademäärät ovat pienimpiä verrat-

tuna muihin EU-maihin. Sisäilman suhteellinen kosteus on talvella alle 35 % ja 

kesällä harvoin yli 50 %, kun esimerkiksi Hollannissa vuosittainen keskiarvo on 
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noin 80 %. Tästä huolimatta Suomessa kärsitään sisäilman aiheuttamista oireista 

ja koulupoissaoloista selvästi enemmän kuin muissa maissa. (Salkinoja-Salonen 

2015, 37–38.)  

2.2 Home- ja kosteusvauriot 

Kosteusvaurio syntyy, jos rakenne kastuu eikä pääse kuivumaan ajoissa. Kos-

teuden jäädessä rakenteeseen pidemmäksi aikaa voi syntyä homevaurio. Home 

on kansankielinen ilmaus rakenteissa oleville ympäristön mikrobeille, kuten 

home- ja hiivasienille sekä bakteereille. (Salonen ym. 2014.) Mikrobit ovat osa 

luonnollista elinympäristöämme, ja niitä esiintyy kaikkialla ympärillämme, myös 

sisäilmassa. Mikrobit, kuten homeet, hiivat, sädesienet ja muut bakteerit, ovat 

peräisin ulkoilmasta, maaperästä, elintarvikkeista, eläimistä, kasveista sekä ih-

misistä. Vaurioitumattoman rakennuksen mikrobilajisto on hyvin paljon ulkoilman 

mikrobilajiston kaltainen. (THL 2016b.) 

Kosteassa rakenteessa mikrobit alkavat muodostamaan mikrobikasvustoa. Ne 

tarvitsevat kosteuden lisäksi lämpöä, ravinteita ja happea lisääntyäkseen. Ravin-

teita mikrobit saavat rakenteiden materiaaleista ja niihin kertyvästä orgaanisesta 

pölystä ja liasta. Talojen rakenteiden olosuhteet ovat suotuisat mikrobeille myös 

oikeanlaisen lämpötilan ansiosta, sillä parhaiten mikrobit kasvavat lämpimässä, 

kuitenkin alle 40 asteessa. Mikrobit ja siten myös home voivat kasvaa kaikkien 

materiaalien pinnoilla olosuhteiden ollessa otolliset. (Syrjänen 2015, 134.) Pitkä-

aikaisen kosteuden seurauksena puurakenteessa voi ilmetä myös sinistymä- ja 

lahovikaa. Lisääntyessään mikrobit tuottavat sisäilmaan soluja, itiöitä sekä kaa-

sumaisia aineenvaihduntatuotteita. Osa mikrobeista tuottaa myrkkyjä eli tok-

siineja. Mikrobikasvun seurauksena sisäilman mikrobikanta muuttuu, mikä voi ai-

heuttaa rakennuksen käyttäjille terveyshaittoja. (THL 2016b.) Terveydensuojelu-

lain (1994/763) mukaan toimenpiteisiin rakennuksen sisäilman terveyshaittaan 

johtaneiden syiden selvittämiseksi, poistamiseksi ja rajoittamiseksi on ryhdyttävä 

viivyttelemättä. 

Kosteusvaurioiden laajuus ja syyt vaihtelevat eri rakennuksissa. Kokoluokka voi 

vaihdella pienestä paikallisesta vauriosta koko rakennuksen jotakin osaa hallit-

sevaan vaurioon. Kosteusvaurio voi ilmetä pintamateriaalin tummumisena tai 
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muuna värimuutoksena, tai se voi olla piilossa rakenteiden sisässä, jolloin epäilys 

kosteusvauriosta syntyy sisäilman mikrobikasvuston aiheuttamasta homeen tai 

maakellarin hajusta tai rakennuksen käyttäjien oireilusta. (THL 2016b.) 

Yleisimpiä syitä kosteuden pääsylle rakenteisiin ovat suunnittelu- ja rakennusvir-

heet, rakenteiden tekninen vanheneminen, kunnossapidon puutteet sekä lämpö- 

ja eristevauriot. Kosteus voi olla lähtöisin sade- tai sulamisvesistä, maaperästä, 

sisä- ja ulkoilmasta tai käyttövesistä. Myös riittämätön ilmanvaihto voi olla yksi 

kosteusvaurioon johtavista syistä. Suomen vaihtelevien ilmasto-olosuhteiden 

vuoksi rakennukset altistuvat ankarille kosteusolosuhteille muun muassa runsai-

den sadepäivien sekä lumen ja jään sulamisvesien vuoksi. Sisäilman huono laatu 

on Suomessa yksi suurimmista ympäristöterveysongelmista ja kosteus- ja home-

vauriot ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä huonoon sisäilman laatuun. (THL 

2016b; Syrjänen 2015.) 

Arvioiden mukaan yli puolessa rakennuksista on jonkinasteinen kosteusvaurio, ja 

eri näkemysten mukaan kosteusvaurioituneita kouluja on 20–60 %. (Syrjänen 

2015, 136.) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisun mukaan merkittäviä kos-

teusvaurioita on 12–18 %:ssa koulurakennuksista. Merkittäväksi kosteusvau-

rioksi julkaisussa määritellään laajat rakenteelliset viat, joiden myötä altistuminen 

kosteusvaurioituneista rakenteista vapautuville epäpuhtauksille on todennä-

köistä. (Reijula, Ahonen, Alenius, Holopainen, Lappalainen, Palomäki & Reiman 

2012.) Koulurakennuksissa kosteusvauriot sijaitsevat yleisimmin luokkahuo-

neissa tai märkätiloissa, mutta myös keittiöissä ja käytävillä on havaittu kosteus-

vaurioita. Rakenteittain eriteltynä yleisimmin kosteusvaurio sijaitsee alapohjassa. 

Tyypillisesti kosteuden aiheuttama vaurio liittyy kellaritiloihin, ryömintätiloihin, 

maanvastaisiin lattioihin ja -seiniin sekä salaojajärjestelmiin. Yleisin koulujen kos-

teusvaurioiden syy on materiaalien teknisen vanhenemisen seurauksena raken-

teisiin päässyt kosteus. Muita yleisiä syitä ovat rakennuksen ulkopuolelta tuleva 

kosteus, kuten sadevedet sekä putki- ja viemärivauriot. (Meklin, Putus, Hyväri-

nen, Haverinen-Shaugnessy, Lignell & Nevalainen 2007.) 
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2.3 Puutteellinen ilmanvaihto ja sen epäkohdat 

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitettäväksi ja poistaa ra-

kennuksessa syntyviä epäpuhtauksia. Riittävän ilmanvaihdon avulla sisäilmasta 

poistetaan muun muassa uloshengityksen mukana vapautunutta hiilidioksidia ja 

pidetään vesihöyryn pitoisuus ihmiselle ja rakennukselle terveellisellä tasolla. Il-

manvaihto toimii paine-eron avulla, jolloin ilma virtaa suuremmasta paineesta pie-

nempään päin. Ilmanvaihto voi olla koneellinen, jolloin paine-ero saadaan aikaan 

puhaltimella, tai painovoimainen, jolloin paine-ero perustuu lämpötilaerojen ja 

tuulen yhteisvaikutukseen. (Sisäilmayhdistys 2018a.) 

Tavallisin ilmanvaihtoon liittyvä ongelma on riittämätön ilmamäärä, joka voi olla 

seurausta väärästä kanavamitoituksesta tai tilan muuttuneesta käyttötarkoituk-

sesta (Salonen ym. 2014, 41). Puutteellinen ilmanvaihto on ongelmana yleisim-

min ilmanvaihdon ollessa painovoimainen, mutta sitä voi esiintyä myös rakennuk-

sissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto. Ilman vaihtumista voidaan tehostaa het-

kellisellä ikkunatuuletuksella. (Hengitysliitto 2018b.) Suositusten mukainen ilma-

virtaus on 6 litraa sekunnissa henkilöä kohti tai 3 litraa sekunnissa lattianeliötä 

kohti (Sisäilmayhdistys 2018b). Riittämätön ilmanvaihto voi johtua myös korvaus-

ilmaventtiilien vähyydestä etenkin rakennuksissa, joissa on painovoimainen il-

manvaihto. Jos korvausilmaventtiilejä on liian vähän, korvausilma pyrkii sisään 

rakenteiden liitoksista, ja sisältää myös rakenteiden epäpuhtauksia. (Hengitys-

liitto 2018b.) Puutteellisesta ilmanvaihdosta aiheutuva huoneilman tunkkaisuus 

voi aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä. Myös ilmanvaihtokoneisiin kertynyt ja 

kastuneissa suodattimissa syntynyt mikrobikasvusto voi aiheuttaa sisäilman 

tunkkaisuutta, hajua ja oireilua. (Salonen ym. 2014, 41.) 

Rakennuksessa syntyy jatkuvasti epäpuhtauksia, joten ilmanvaihdon tulee toimia 

aina, kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina ja myös tilojen käyttäjien poissa 

ollessa. Ilmanvaihto on suunniteltava tilan käyttötarkoituksen ja epäpuhtauskuor-

man mukaan. (Sisäilmayhdistys 2018a; Syrjänen 2015, 163.)  Haverinen-Shaug-

nessyn ym. mukaan puolet suomalaisista peruskoulurakennuksista on yli 50 

vuotta vanhoja, ja niiden ilmanvaihtojärjestelmät ovat useimmiten alkuperäisiä. 

Useimmat vanhoista kouluista kaipaisivatkin ilmanvaihtojärjestelmän peruskor-

jausta. (Haverinen-Shaugnessy ym. 2011.) 
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2.4 Sisäilman lämpötila, veto ja ilmankosteus 

Sopiva huonelämpötila on 20–22 °C lämmityskaudella. Suositeltava lattiapintojen 

lämpötila on vähintään 18 astetta.  Liian kuuma tai kylmä sisäilma heikentää viih-

tyisyyttä ja terveyttä. Kesällä auringon säteilyn aiheuttamaa sisäilman lämmön-

nousua voidaan ehkäistä verhojen, markiisien tai aurinkosuojakalvon avulla. 

Myös ilmanvaihtoa voidaan tehostaa etenkin yöaikaan. Sisätilan vedon tunnetta 

aiheuttavat koneellinen ilmanvaihto, alhainen sisäilman lämpötila, ilmavuodot ra-

kenteissa sekä ikkunat ja muut kylmät pinnat. (Hengitysliitto 2016.) Useimmissa 

kouluissa sisäilman lämpötila on mittausten perusteella suositusten mukainen 

(Toyinbo 2012). 

Vuodenaikojen ja sään vaihtelu vaikuttaa sisäilman kosteuteen. Kesällä sisäil-

man kosteus on lähes sama kuin ulkoilman kosteuspitoisuus. Talvella sisäilma 

voi tuntua kuivalta kosteuspitoisuuden laskiessa 20–45 prosenttiin. Ilmankosteu-

teen voi vaikuttaa käyttämällä ilmankostutinta, kuitenkin siten, ettei liika sisäilman 

kosteus ala tiivistyä kylmiin pintoihin. (Hengitysliitto 2016.) 

2.5 Materiaalipäästöt 

Rakennusmateriaaleissa käytetään useita erilaisia kemiallisia yhdisteitä, joilla 

vaikutetaan materiaalin teknisiin ominaisuuksiin. Kemikaalien käyttö on välttämä-

töntä nykyaikaisten rakennusmateriaalien valmistuksessa. Materiaaleista vapau-

tuvat orgaaniset yhdisteet, kuten aldehydit ja ammoniakki, voivat aiheuttaa her-

kistymisoireita. Sen vuoksi mahdollisimman vähäpäästöisten materiaalien käyttö 

ja voimakkaan hajuisten materiaalien välttäminen sisäpinnoissa ja kalusteissa on 

suositeltavaa. (Sisäilmayhdistys 2018c.) 

Asbestin keuhkosyövälle altistava vaikutus perustuu materiaalin kuituihin, jotka 

hengitettynä takertuvat keuhkokudokseen. Pitkällä aikavälillä tuhannet mikro-

skooppisen pienet neulaset vaurioittavat keuhkokudosta. Asbestitutkimuksen 

myötä on saatu selville, että muutkin rakennusmateriaalien kuidut aiheuttavat 

hengitystieoireita joutuessaan sisäilmaan. (Salkinoja-Salonen 2015, 35–36.) 

Kouluissa näitä kuituisia materiaaleja esiintyy esimerkiksi äänieristeissä, ja ne 

voivat aiheuttaa osalle voimakkaitakin iho-, silmä- ja hengitystieoireita (Salonen 

ym. 2014, 41). 
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2.6 Pöly ja lika 

Sisätiloissa syntyy pölyä materiaaleista, eläimistä ja ihmisen toiminnasta. Myös 

ulkoa tuleva pöly, noki ja siitepöly heikentävät sisäilman laatua, jota pyritään eh-

käisemään ilmanvaihtolaitteen suodattimilla. Rakennuksen sisällä kannattaa 

suosia mahdollisimman helposti puhdistettavia pintoja ja vähän pölyäviä materi-

aaleja. Pinnat on suositeltavaa pitää puhtaana ja tehdä perussiivous säännölli-

sesti. Pölyt saa helpoiten poistettua nihkeällä mikrokuituliinalla tai poistoilma-

suodattimella varustetulla imurilla. (Hengitysliitto 2016.) 

Ilmanvaihtokanaviin voi kertyä pölyä, ja erityisesti emäksinen betoni- ja raken-

nuspöly saattavat aiheuttaa terveyshaittoja (Salonen ym. 2014, 41). Ilmanvaihto-

järjestelmä on huollettava säännöllisesti vaihtamalla suodattimet ja puhdistamalla 

tulo- ja poistoilmaventtiilit kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän 

kanavistot tulisi puhdistaa vähintään kerran kymmenessä vuodessa. (Syrjänen 

2015, 165.) 

2.7 Sisäilmaongelmien aiheuttamat terveyshaitat 

Home- ja kosteusvauriosairaudet luokitellaan ympäristösairauksiin, ja ne aiheut-

tavat vaihtelevan altistusajan jälkeen erilaisia terveyshaittoja. Home ei ole ainut 

sisäilman laatuun vaikuttava tekijä, ja usein on vaikea selvittää, mikä sisäilman 

epäpuhtauksista on kulloinkin tärkein tekijä oireilun ja terveyshaittojen aiheutta-

jana kussakin rakennuksessa. Hengitysilman laatuun vaikuttaa sisäilman epä-

puhtauksien ohella myös riittämättömän ilmanvaihdon myötä korkea hiilidioksidi-

pitoisuus. (Valtonen 2015, 17.) Kosteus- ja homevauriorakennuksessa oleskele-

vien oireet etenevät, ja niihin vaikuttavat vaurion ikä sekä mikrobikanta. Alkuvai-

heessa voi ilmetä viihtyvyys- ja hajuhaittoja. Vähitellen ilmenee erilaisia epä-

spesifejä ärsytys- ja yleisoireita. Altistuksen jatkuessa oireiden ajallinen yhteys 

vaurioituneeseen rakennukseen voi hämärtyä. Terveydentilan palautuminen nor-

maaliksi vaurioituneesta rakennuksesta poistumisen jälkeen voi viedä kauan, tai 

oireet voivat jäädä lopulta pysyviksi pitkän altistumisen jälkeen. Mikrobiologisten 

altisteiden muuttuessa ärsytysoireiden jälkeen ilmaantuu toistuvia hengitystiein-

fektioita ja tulehduskierrettä, johon lääkehoito auttaa huonosti. Myös astma- ja 
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allergiaoireita, kuten nuhaa, silmä- ja iho-oireita voi esiintyä. Vakavia terveyshait-

toja edeltää pitkä, yli kymmenen vuotta jatkunut altistuminen. (Putus 2014, 8–9.) 

Homeet aiheuttavat ihmisille terveyshaittoja monilla eri mekanismeilla. Jotkut ho-

meista erittävät myrkyllisiä aineita eli hometoksiineja ympäristöön. Ne aiheuttavat 

limakalvolle joutuessaan erilaisia ärsytysoireita ja toisinaan vakavampiakin reak-

tioita. Toinen mekanismi ovat homeiden allergisoivat vaikutukset. Homeet ovat 

sienimikrobeja, ja elimistö voi puolustautua niitä kuten muitakin taudinaiheuttajia 

vastaan immuunivasteella. Yksi ilmenemismuoto homeallergiasta on klassinen 

IgE -välitteinen allergiareaktio, jossa elimistössä muodostuu immunoglobuliini E 

-vasta-aineita allergeenejä kohtaan (Lönnrot, 2018). Kolmas homesairauksiin lii-

tettävä mekanismi on sekundaariset infektiot. Homeille altistuneilla henkilöillä 

esiintyy normaalia enemmän hengitystieinfektioita, kuten poskiontelontulehduk-

sia ja keuhkoputkentulehduksia. Lisäksi homeet voivat aiheuttaa terveyshaittoja 

ihmisille VOC -yhdisteiden (volatile organic compouds) kautta. Tällöin homeet 

hajottavat erilaisia rakennusmateriaaleja, jolloin ilmaan erittyy erilaisia kemiallisia 

aineita, jotka voivat olla allergisoivia ja myrkyllisiä. VOC -yhdisteitä voi syntyä 

myös ilman homeita rakennusmateriaalien kostuessa ja hajotessa. (Valtonen 

2015, 18–19.) 

Vuonna 2016 julkaistiin Käypä hoito -suositus Kosteus- ja homevaurioista oirei-

leva potilas. Suosituksen mukaan on olemassa riittävää näyttöä siitä, että kos-

teus- ja homevaurioilla ja astman puhkeamisella on yhteyttä toisiinsa. Kodeis-

saan kosteus- ja homevaurioille altistuvien ihmisten riski sairastua astmaan on 

1,5-kertainen. Myös ylähengitystieoireet, kuten yskä, hengenahdistus, hengityk-

sen vinkuminen ja ylähengitystieinfektiot ovat suosituksen mukaan kosteus- ja 

homevaurioon liitettäviä oireita. Julkaisussa todetaan, että kosteus- ja homevau-

rioiden sekä allergisen nuhan, atooppisen ihottuman ja yleisoireiden, kuten pään-

säryn, väsymyksen ja pahoinvoinnin, yhteydestä on olemassa vahvaa tutkimus-

näyttöä. Sen sijaan reuman sekä syöpäsairauksien ja homealtistuksen yhtey-

destä ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä. Homeoireiden diagnostiikka on ristirii-

taista, sillä ei ole olemassa laboratorio- tai muita tutkimuksia, joilla henkilön oireet 

voitaisiin edes kohtalaisen varmasti yhdistää kosteus- ja homevaurioon. Lisäksi 

syysuhteiden toteaminen oireiden ja homevauriorakennuksen välillä on 
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haastavaa, koska ei tiedetä, mistä tekijöistä ja millaisilla mekanismeilla terveys-

vaikutukset aiheutuvat. (Käypä hoito, 2017.) Paras hoito homesairauteen on lisä-

altistuksen poistaminen, eli käytännössä kosteus- ja homevaurion korjaaminen 

(Valtonen 2015; Meklin ym. 2007). Onnistuneen korjauksen jälkeen vauriokohdat 

on poistettu, jolloin sisäilman mikrobipitoisuudet pienenevät. Korjauksen jälkeen 

tilat tulee siivota perusteellisesti ja on odotettava ennen käyttöönottoa 1–2 kk, 

jolloin rakennusaikainen pöly on ehtinyt laskeutua ja poistua ilmanvaihdon ja sii-

vouksen myötä. Korjausten jälkeen terveydentilan palautuminen voi kuitenkin 

viedä jopa useita vuosia. (Meklin ym. 2007.) 

Neurologisten oireiden ja autoimmuunisairauksien liittymisestä homealtistukseen 

on olemassa alustavaa tutkimustietoa. Muun muassa kilpirauhassairauksien, dia-

beteksen ja tulehduksellisten suolistosairauksien mahdollista yhteyttä pitkäaikai-

seen mikrobialtistukseen on alettu tutkia, mutta aiheesta ei ole vielä riittävästi 

tutkimusnäyttöä. (Putus 2014, 9.) 

3 Sisäilmaongelmien arviointi 

3.1 Sisäilmaa koskevat määräykset ja tutkimukset 

Terveydensuojelulaissa (1994/763) määritellään asunnon ja muiden sisätilojen 

terveydellisiksi vaatimuksiksi, että sisätilan puhtauden, kosteuden, melun, ilman-

vaihdon, valon, säteilyn ja muiden olosuhteiden on oltava sellaiset, ettei niistä 

aiheudu haittaa tilojen käyttäjille. Lisäksi sisätiloissa ei saa olla eläimiä tai mikro-

beja siinä määrin, että ne aiheuttaisivat terveydellistä haittaa. Myös työturvalli-

suuslain (2002/738) mukaan työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden 

on oltava turvalliset ja terveelliset, ja työpaikalla on oltava riittävästi kelvollista 

hengitysilmaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen 

(2015/545) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Tervey-

dellisillä olosuhteilla tarkoitetaan fysikaalisia (mm. lämpötila, kosteus, ilman-

vaihto, melu), kemiallisia (mm. hiilidioksidi, häkä) ja biologisia (esim. mikrobikas-

vustot) olosuhteita. Lakia sovelletaan asunnon tai muun oleskelutilan terveydel-

listen olosuhteiden valvonnassa. 
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Sisäilman laatu voidaan siis arvioida hyväksi, jos tilojen käyttäjät ovat siihen tyy-

tyväisiä, eikä sisäilmassa esiinny terveydelle haitallisia tekijöitä. Hyvä sisäilma 

edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia ja tukee toimintojen ja työskentelyn tehok-

kuutta. Terveellisessä ilmassa ihminen voi, viihtyy, oppii ja työskentelee parem-

min. (Kuntaliitto 2010.) 

Kansanterveyslaitos käynnisti 1990-luvun alussa kosteusvaurioiden ja niihin liit-

tyvien mikrobikasvustojen terveysvaikutustutkimuksen vastauksena kunnista tul-

leeseen kiinnostukseen ja tiedon tarpeeseen. Tietoa kaivattiin erityisesti kosteus-

vauriomikrobien mahdollisesta haitallisuudesta ja terveyshaittojen torjunnasta. 

Terveystarkastajat alkoivat ottaa kantaa terveyshaittoihin myös koulurakennuk-

sissa ja päiväkodeissa. Kuluneiden lähes kolmen vuosikymmenen aikana kos-

teusvauriomikrobeihin kohdistuvaa tutkimusta on tehty säännöllisesti. Tutkimuk-

set ovat lisänneet tietoisuutta mikrobeista, niiden tuottamista aineenvaihdunta-

tuotteista ja kosteusvaurioiden syistä. Lisäksi nykyisin tiedetään enemmän mik-

robien aiheuttamista oireista ja sairauksista, joita altistuminen aiheuttaa asun-

noissa, kouluissa ja työpaikoilla. (Putus 2014, 4.) 

Opetusalan ammattijärjestö ja Turun yliopisto teettivät yhteistyössä laajan sisäil-

matutkimuksen vuonna 2017. Se on ensimmäinen valtakunnallinen tutkimus, 

jossa tarkasteltiin opettajien ja opetusalan esimiesten terveyden yhteyttä työpaik-

kaan. Rakentamisen heikko laatu ja rakennusten kunnossapidon puutteet näkyi-

vät tutkimuksen tuloksissa selkeästi. Vastaajien arvioima oma terveydentila oli 

huonontunut eniten 1960–1980-luvuilla rakennetuissa koulu- ja päiväkotiraken-

nuksissa. Peruskouluissa ja esiopetuksessa lähes joka viides vastaajista oli vaih-

tanut työtä tai työpistettä sisäilmaongelmien vuoksi. Eniten haittoja koettiin tunk-

kaisesta ilmasta tai riittämättömästä ilmanvaihdosta, melusta, epämukavista läm-

pötiloista sekä homeen, viemärin tai maakellarin hajusta. Koettuja haittoja olivat 

muun muassa nenän tukkoisuus, äänen käheys, silmäoireet sekä väsymys. (Pu-

tus, Länsikallio & Ilves 2017.) 

3.2 Sisäilmaongelman arviointi kouluissa 

Terveydenhuoltolaissa (2010/1326) määritellään, että koulu- ja oppilaitosympä-

ristöissä on tehtävä terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
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hyvinvoinnin seuranta kolmen vuoden välein. Tarkastus on osa koulu- ja opiske-

luhuollon tehtäviä, ja tehdään moniammatillisessa yhteistyössä eri viranomaisten 

kanssa. Tarkastukseen kuuluu rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden ar-

viointi, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen kuntoon ja sisäilmaan. Tarkas-

tustilaisuuden aikana tehdään tilakierros niissä tiloissa, joista on noussut esiin 

huolta jonkin viranomaistahon, henkilökunnan, oppilaiden tai vanhempien puo-

lesta. Erityistä huomiota kiinnitetään tiloihin, joissa havaittiin puutteita edellisessä 

tarkastuksessa, tai sovittiin jatkotoimenpiteistä. (THL 2015.)  

Kouluterveydenhuolto toimii tarkastuksessa terveydenhuollon asiantuntijana ja 

tuo tarkastukseen mukanaan yleistä tietoa oppilaiden terveydestä ja hyvinvoin-

nista, sekä kouluyhteisön ja -ympäristön tilanteesta. Kouluterveydenhuollossa on 

tietoa oppilaiden ja vanhempien ilmaisemista huolista liittyen oppilaitosympäris-

töön ja kouluyhteisöön. (THL 2015.) Kouluterveydenhuolto vastaa usein kokouk-

sen koolle kutsumisesta sekä todettujen puutteiden ja jatkotoimenpiteiden seu-

rannasta (Aluehallintovirasto 2015). Muita oppilaitoksen tarkastuksen suunnitte-

luun ja toteuttamiseen osallistuvia tahoja ovat kiinteistön omistaja, rehtori ja muu 

koulun henkilökunta, työterveyshuolto, työsuojelu, pelastustoimi, kiinteistöhuolto 

sekä oppilaiden ja heidän vanhempiensa edustus. Tarkastuksen lopuksi sovitaan 

jatkotoimenpiteistä ja määritellään niistä vastaavat tahot sekä tarvittava seuranta 

ja sen ajankohta. Tarkastus kirjataan koulun hyvinvointisuunnitelmaan. (THL 

2015.) 

Epäily koulurakennuksen kosteusvauriosta voi herätä esimerkiksi tilojen käyttä-

jillä, kiinteistön omistajalla, koulu- tai työterveyshuollolla, terveydensuojeluviran-

omaisella tai oppilaiden vanhemmilla. Selvitysten käynnistämisestä vastaa kou-

lun rehtori, joka ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan. Koulurakennukset ovat lä-

hes aina kunnan omistamia kiinteistöjä, joten vastuu sisäilmaongelman selvittä-

misestä ja hoitamisesta on kunnalla. (Aluehallintovirasto 2015.) Sisäilmaongel-

maa epäiltäessä koulurakennuksen kunto tutkitaan perusteellisesti. Ensim-

mäiseksi rakennuksesta teetetään kuntoarvio, mikäli tuoretta arviota ei ole saa-

tavilla. Kuntoarvio on systemaattinen tarkastus, jossa kartoitetaan kiinteistön ra-

kennus- ja LVIS-tekniikka. Kuntoarviossa ei avata rakenteita merkittävästi, vaan 

käytetään lähinnä aistinvaraista arviointia. Kuntoarvion jälkeen tehdään 
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kuntotutkimus niissä rakennuksen osissa, joissa havaittiin kuntoarvion perus-

teella jatkotutkimuksen tarvetta. Rakenteita avataan tarpeen mukaan ja tehdään 

tarvittavia mittauksia, kuten rakenteen kosteusmittauksia. Tarkoituksena on sel-

vittää vaurioiden korjaustarve, korjausvaihtoehdot ja aikataulu sekä mahdolliset 

turvallisuusriskit. (Meklin ym. 2007.) 

Sisäilmaongelman selvitykset aloitetaan ja toteutetaan yhteistyössä usean eri vi-

ranomaistahon kanssa. Selvityksiin osallistuvat tarpeen mukaan teknisen- ja ra-

kennusviraston, terveydensuojelun, koulu- ja työterveyshuollon, työsuojelun, 

koulutoimen ja kunnan muun hallinnon edustajat. Sisäilmatyöryhmä on edellä 

mainituista tahoista koottu joukko, joka huolehtii tarvittavista selvityksistä, toimen-

piteistä ja tiedottamisesta. Yksi sisäilmatyöryhmän keskeisistä tehtävistä on kou-

lussa tehtyjen tutkimusten tulosten tulkinta ja niiden oikeanlainen tiedottaminen, 

jotta vältytään huhujen ja väärien tietojen leviämiseltä. (Aluehallintovirasto 2015.) 

Terveyteen liittyvistä selvityksistä vastaa koulu- ja työterveyshuolto. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain (2013/1287) mukaan kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu 

opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvalli-

suuden seuranta. Oppilaille tehdään oirekysely, jonka avulla kartoitetaan mah-

dollisia koulun sisäilmasta aiheutuvia oireita. Koska sisäilmaongelmaan liittyvät 

oireet voivat olla epäspesifejä ja niitä voi esiintyä muutoinkin esimerkiksi in-

fluenssa- tai siitepölykaudella, oirekysely on syytä toteuttaa vertailun vuoksi myös 

sellaisen koulun oppilaille, joiden koulussa ei ole epäiltyä sisäilmaongelmaa. 

(Aluehallintovirasto 2015.) On tärkeää selvittää, helpottavatko oireet muualla. Oi-

reilua pahentaa usein altistuksen pitkittyminen ja mahdollinen kotiympäristön si-

säilmaongelma, jolloin oireilun ajallisen yhteyden selvittäminen voi olla haasta-

vaa. (Meklin ym. 2007, 30.) THL otti käyttöön uudistetun sisäilmaoirekyselypal-

velun vuoden 2019 alussa. Kysely on suunnattu ala- ja yläkouluille sekä lukioille, 

ja sitä voidaan käyttää apuvälineenä koulun sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja 

seurannassa. Kyselyyn vastataan sähköisesti kunnan valitsemissa kouluissa op-

pitunnin aikana, ja kyselyn voi tilata sähköisellä tilauslomakkeella THL:n verkko-

sivuilta. (THL 2018.)  

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu arvioida todettujen haittojen terveydellistä 

merkitystä, ja arviossa käytetään hyödyksi sisäilmastoasiantuntijan tekemää 
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rakennusteknistä selvitystä. Työterveyshuolto kutsuu oireilevat henkilöt terveys-

tarkastukseen, johon kuuluu haastattelun ja kliinisen tutkimuksen lisäksi tiedon 

anto ja yksilöllinen ohjaus. Oireiden ilmaantumista ja ajallista yhteyttä työpaik-

kaan pyritään selvittämään tarkasti tarvittaessa oirepäiväkirjan avulla. Haitallisen 

kosteusvaurioaltistumisen perusteella voidaan terveysperusteisesti edellyttää 

vaurioiden korjaamista. Työterveyshuollossa seurataan työntekijöiden tervey-

dentilassa tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa voidaan suositella voimakkaasti 

oireilevien henkilöiden sijoittamista toisiin työtiloihin, vaikkei korjaustarvetta olisi-

kaan arvioitu kiireelliseksi. (Salonen ym. 2014, 73–77.) Mikäli oppilailla tai henki-

lökunnalla ilmenee sisäilmasta aiheutuneita oireita, tulee ne hoitaa ja niiden syyt 

selvittää. Oireilevat henkilöt tutkitaan ja lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin 

erikoislääkärille. (Aluehallintovirasto 2015.) 

Terveystiedot, rakennustekniset tutkimukset sekä mikrobiologiset selvitykset yh-

distetään, minkä jälkeen tehdään arvio siitä, onko oireilun syynä rakennuksen 

sisäilmaongelma. Tämän jälkeen selvitetään sisäilmaongelman mahdollinen ai-

heuttaja tai aiheuttajat. (Meklin ym. 2007, 31.) Terveydensuojeluviranomainen on 

lain mukaan vastuussa sisäilmaongelman aiheuttaman terveyshaitan huolelli-

sesta selvittämisestä. Terveydensuojeluviranomainen voi tarkastuksen, tutki-

musten ja selvitysten perusteella antaa määräyksen ryhtyä viipymättä toimenpi-

teisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden syiden selvittämiseksi, poistamiseksi 

tai rajoittamiseksi. Jos haitta on ilmeinen ja sen uskotaan aiheuttavan välitöntä 

vaaraa, terveydensuojeluviranomainen voi rajoittaa tilan käyttöä. (Aluehallintovi-

rasto 2015.) 

Vanhemmat toimivat koulun sisäilma-asioissa lasten ja nuorten edustajina, ja 

usein he huomaavatkin ensimmäisenä poikkeavat oireet ja muutokset lapsen ter-

veydessä. Myös vanhempien edustus tulisi ottaa mukaan sisäilmatyöryhmän toi-

mintaan. Useimmissa kouluissa on aktiivinen vanhempainyhdistys, joka toimii yh-

teistyölinkkinä vanhempien ja koulun välillä ja usein edustaa vanhempia myös 

koulun sisäilma-asioissa. (Aluehallintovirasto 2015.) 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata peruskoulujen sisäilmaongelmien 

vaikutuksia oppilaiden terveyteen, koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tavoitteena on 

lisätä peruskoulujen henkilökunnan sekä oppilaiden vanhempien tietoisuutta si-

säilmaongelmista ja niiden haitoista. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia vaikutuksia koulun sisäilmaongelmilla on oppilaiden terveyteen? 

2. Millaisia vaikutuksia koulun sisäilmaongelmilla on koulunkäyntiin? 

3. Millaisia vaikutuksia koulun sisäilmaongelmilla on oppimiseen? 

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö on integroitu kirjallisuuskatsaus, jossa yhdistellään tietoa aiheesta 

aiemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta. Integroidun kirjallisuuskatsauksen tarkoi-

tuksena on yhdistellä aiempaa tutkimustietoa sekä tehdä yhteenveto monista yk-

sittäisistä tutkimuksista, jotka suuntautuvat samanlaisiin kysymyksenasetteluihin. 

Näin saadaan kattava näkemys tutkittavasta aiheesta.  

Integroitua kirjallisuuskatsausta voidaan pitää laajana kirjallisuuskatsaustyyp-

pinä, koska se mahdollistaa eri metodein tehtyjen tutkimusten yhdistelyn. (Flink-

man & Salanterä 2007, 85.) Sen avulla voidaan yhdistellä laadullisen ja määrälli-

sen tutkimuksen tuloksia sekä empiiristä ja teoreettista tietoa ilmiön kattavaksi 

kuvailemiseksi. Integroidulla kirjallisuuskatsauksella on tarkoitus kuvata tutkitta-

vaa ilmiötä monipuolisesti, ja tyypillistä on, että katsauksen taustana olevat tutki-

muskysymykset ovat laajoja (Sulosaari & Kajander-Unkuri 2016, 108). 

5.1 Integroidun kirjallisuuskatsauksen vaiheet 

Integroidun kirjallisuuskatsauksen tekeminen voidaan jakaa viiteen eri vaihee-

seen. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tutkimustehtävä ja tutkimuskysy-

mykset, joihin katsauksella halutaan saada vastaus. Toisessa vaiheessa kootaan 

yhteen katsauksessa käytettävä aineisto, jota ennen valitaan asiasanat sekä tie-

tokannat, joista haut toteutetaan. Aineiston keruun aikana pidetään kirjaa haun 
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tuloksista, jotka kirjataan tarkasti myös katsaukseen. Lähtökohtana on, että lukija 

pystyy arvioimaan aineistonkeruun osuvuuden sekä voisi halutessaan toteuttaa 

haun ja päätyä samaan lopputulokseen. Kolmannessa vaiheessa mukaan valittu 

aineisto kuvataan ja tutkimusten laatu arvioidaan. Tärkeintä on informoida, mil-

laisia alkuperäistutkimuksia on valittu mukaan ja miten niitä on käytetty katsauk-

sessa. Neljäs vaihe sisältää aineiston analysoinnin ja viimeinen vaihe tulosten 

raportoinnin. (Flinkman & Salanterä 2007, 88–97; Sulosaari & Unkuri 2016, 110–

113.) 

5.2 Aineiston keruu 

Tutkimusongelman ja -kysymysten määrittämisen jälkeen aloitettiin tiedonhaun 

suunnittelu. Tiedonhaku pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman tarkasti virheiden 

välttämiseksi (Leino-Kilpi, 2007, 6). Asiasanojen määrittämisessä käytettiin 

apuna Yleistä suomalaista asiasanastoa. Asiasanoiksi määräytyivät sisäilmaon-

gelma, peruskoulu, terveyshaitta ja koulunkäynti. Asiasanoja hyödynnettiin haku-

sanojen muodostamisessa ja ne käännettiin englanniksi MOT-sanakirjan avulla: 

indoor air problem, comprehensive school, health effect ja school attendance. 

Ennen varsinaista kirjallisuushakua tehtiin useita koehakuja kesäkuun 2018 ai-

kana. Niiden perusteella laajennettiin hakuja koskettamaan kaikkia vuodesta 

2000 lähtien julkaistuja tutkimuksia riittävän aineiston määrän varmistamiseksi. 

Sisäilmaongelmiin ja niiden terveyshaittoihin alettiin kiinnittää huomiota suo-

messa 1990-luvulla, jolloin ryhdyttiin tekemään aiheeseen liittyvää tutkimusta. 

Kaikkia mukaan otettuja tutkimuksia voitiin pitää relevantteina ja edelleen paik-

kansa pitävinä. Koehakujen perusteella todettiin myös, ettei aiheeseen liittyvää 

suomenkielistä tutkimusmateriaalia ole juurikaan saatavilla, joten haut kohdistet-

tiin englanninkieliseen aineistoon. Varsinainen tiedonhaku tehtiin heinäkuussa 

2018. Tiedonhaun alussa hyödynnettiin kirjaston informaatikon neuvoja tietokan-

tojen valinnassa, koska aiheeseen liittyvät tutkimukset pyrittiin löytämään mah-

dollisimman kattavasti. 

Aineistoa haettiin sähköisistä tietokannoista sekä manuaalisesti sosiaali- ja ter-

veysministeriön, OAJ:n ja Kansanterveys laitoksen julkaisuista. Sähköisiä hakuja 

tehtiin DOAJ-, Medline-, EBSCO-, PubMed-, Saimia Finna-, Arto- ja Science 
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Direct -tietokannoista. Käytettäviä hakusanoja olivat indoor air quality, school, 

health ja school attendance. Lisäksi hakusanaksi lisättiin Finland tai Finnish koh-

dentamaan haun tulokset suomalaisiin tutkimuksiin. Hakusanojen yhdistele-

miseksi käytettiin boolen operaattoria AND. Aineisto valikoitui ennalta määritelty-

jen sisäänotto- ja poissulkukriteereiden avulla, joilla rajattiin alkuperäistutkimuk-

sen lähtökohtia ja tuloksia (Stolt & Routasalo 2007, 59). Aineiston käytettävyyttä 

arvioitiin otsikko-, abstrakti- ja kokotekstitasolla siten, että verrattiin tutkimuksia 

ennalta määriteltyihin sisäänotto- ja poissulkukriteereihin. Tiedonhaun prosessi 

on kuvattu taulukossa 1. 

Kirjallisuushaun sisäänottokriteerit olivat seuraavat: 

• tutkimuksen kohdejoukkona 1.–9.luokan oppilaat 

• tutkimus tehty Suomessa 

• tieteelliset julkaisut 

• vastaa tutkimuskysymyksiin 

• julkaisuvuosi 2000–2018 

• julkaisusta on saatavilla ilmainen abstrakti ja kokoteksti joko sähköisessä 

muodossa, kirjastosta tai sähköpostin kautta 

• julkaisun kieli on suomi tai englanti. 

Kirjallisuushaun poissulkukriteerit olivat seuraavat: 

• tutkimuksen kohdejoukko muu kuin 1.–9. luokan oppilaat 

• tutkimus tehty ulkomailla 

• ei-tieteelliset julkaisut 

• ei vastaa tutkimuskysymyksiin 

• tutkimus julkaistu ennen vuotta 2000 

• julkaisusta ei saatavana ilmaista abstraktia tai kokotekstiä 

• julkaisun kieli muu kuin suomi tai englanti 

• päällekkäinen julkaisu. 

Sähköistä tiedonhakua täydennettiin selailemalla Hoitotiede-, Tutkiva hoitotyö- ja 

Duodecim-lehtiä kirjaston lehtisalissa, mutta manuaalinen tiedonhaku lehdistä ei 

tuottanut tulosta. Lisäksi tutkimuksia etsittiin sosiaali- ja terveysministeriön, 
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OAJ:n ja Kansanterveyslaitoksen julkaisuista, joista löydettiin yksi aiheeseen liit-

tyvä opas ja yksi artikkeli. Lisäksi kolme tutkimusta löydettiin ResearchGate -pal-

velun kautta. Sähköisen ja manuaalisen tiedonhaun tuloksena saatiin kokoon ai-

neisto, joka koostui 15 julkaisusta: 11 tutkimusartikkelista, kahdesta tutkimusra-

portista, Kansanterveyslaitoksen julkaisusta ja THL:n artikkelista. Aineisto oli 

kahta julkaisua lukuun ottamatta englanninkielinen. 
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Tietokanta Hakusanat Haun 

tulos 

Hyväksyt ot-

sikon perus-

teella 

Hyväksytyt 

abstraktin 

perusteella 

Hyväksytyt 

kokotekstin 

perusteella 

Arto indoor air, 

school at-

tendance 

8 1 0 0 

DOAJ indoor air, 

school, Fin-

land 

6 4 4 4 

EBSCO indoor air 

AND school 

AND finnish 

23 5 3 3 

Science Di-

rect 

indoor air, 

school at-

tendance, 

health 

3 1 0 0 

Saimia 

Finna 

indoor air 

AND school 

AND finnish 

131 5 1 1 

Medline indoor air, 

school, Fin-

land 

18 4 2 2 

Pubmed Indoor air 

AND school 

attendance 

7 0 0 0 

Manuaalinen 

haku 

 5 5 5 5 

Yhteensä  201 25 15 15 

Taulukko 1. Tiedonhaun kuvaus.  
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5.3 Aineiston analysointi 

Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä induktiivisella sisällönanalyysimenetel-

mällä. Tällöin aineistoa järjestellään ja luokitellaan yhteneväisyyksiin ja eroihin 

(Niela-Vilén & Hamari 2016, 30–31). Analysoinnin aluksi kirjallisuuskatsauksen 

aineiston muodostavat julkaisut tulostettiin paperille ja luettiin huolellisesti läpi 

kaksi kertaa. Erityisen tarkasti perehdyttiin alkuperäistutkimusten tulososaan ja 

johtopäätöksiin. Ensimmäisellä lukukerralla aineisto suomennettiin hyödyntäen 

MOT-sanakirjaa ja kokoamalla tutkimuksista matriisi (Liite 1), jossa kuvattiin tau-

lukkomuotoon alkuperäistutkimusten tärkeä sisältö: kirjoittajat, julkaisuvuosi, tut-

kimuksen tarkoitus, aineistonkeruumenetelmät sekä päätulokset. 

Seuraavaksi aineisto luettiin uudelleen läpi ja etsittiin vastauksia tutkimuskysy-

myksiin. Merkitykselliset ilmaukset alleviivattiin erivärisillä tusseilla eli koodattiin 

aineistosta tutkimuskysymysten kannalta olennaiset ilmaukset. Keltaisella mer-

kittiin ne asiat, jotka kuvasivat koulun sisäilmaongelmien vaikutuksia oppilaiden 

terveyteen, sinisellä ne, jotka kuvasivat vaikutuksia koulunkäyntiin, ja vihreällä 

ne, jotka kuvasivat vaikutuksia oppimiseen. Tätä vaihetta kutsutaan aineiston 

redusoinniksi eli pelkistämiseksi. Pelkistämisen tarkoituksena on karsia aineis-

tosta tutkimuksen kannalta epäolennainen pois. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) 

Seuraavaksi aineisto klusteroitiin eli alleviivattuja merkintöjä tarkastelemalla 

muodostettiin luokkia yhdistelemällä samankaltaiset merkinnät ja annettiin niiden 

sisältöä kuvaava nimi. Näin syntyi ala- ja yläluokkia, jotka on kuvattu taulukoissa 

2 ja 3. 

Koulujen sisäilmaongelmien vaikutukset terveyteen muodostivat neljä yläluok-

kaa: yleisoireet, ärsytysoireet, hengitystieoireet ja oireiden hoito. Sisäilmaongel-

mien vaikutukset koulunkäyntiin ja oppimiseen koottiin samaan taulukkoon. Vai-

kutuksista muodostui neljä yläluokkaa: koulumenestyksen heikkeneminen, pois-

saolot, sosiaaliset ongelmat ja epämukavuuden tunne. Lopuksi tulokset kirjoitet-

tiin auki ja tuloksista tehtiin synteesi. Synteesin avulla on tarkoitus muodostaa 

yhteneväinen kuvaus ja esittää myös ristiriitaiset tulokset (Niela-Vilén & Hamari 

2016, 30–31). 
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6 Tulokset 

6.1 Koulujen sisäilmaongelmien vaikutukset terveyteen 

Tämän kirjallisuuskatsauksena tehdyn opinnäytetyön perusteella voi todeta, että 

koulurakennuksen sisäilmaongelmilla, kuten kosteus- ja homevaurioilla sekä 

puutteellisella ilmanvaihdolla, on monenlaisia oppilaiden terveydentilaa heikentä-

viä vaikutuksia. Altistuminen sisäilman epäpuhtauksille ilmenee erilaisina oireina, 

jotka on tämän kirjallisuuskatsauksen aineistoa luokittelemalla jaettu kolmeen 

yläluokkaan: yleisoireet, hengitystieoireet ja ärsytysoireet. Lisäksi oireiden hoito 

muodosti oman yläluokkansa terveyteen vaikuttavissa tekijöissä. Luokittelu on 

esitetty taulukossa 2. Tavallisimmat oireet ovat epäspesifejä, eli niitä voi ilmetä 

lapsilla muidenkin syiden vuoksi yleisesti. Tällaisia oireita ovat muun muassa 

päänsärky ja väsymys. Tämä voi aiheuttaa haasteita oireiden yhdistämisessä 

koulurakennuksen sisäilmaongelmaan. Sisäilman epäpuhtauksille reagoivat 

yleensä herkimmin henkilöt, joilla on entuudestaan astma tai allergioita, mutta 

myös täysin terveet voivat oireilla. (Meklin ym. 2007.) 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa koulun sisäilmaongelmiksi on huomioitu kosteus- 

ja homevaurioiden lisäksi puutteellinen ilmanvaihto, korkea sisäilman lämpötila, 

materiaalipäästöt sekä pölyisyys. Opinnäytetyön aineiston perusteella ongelmia 

aiheuttavat erityisesti kosteus- ja homevauriot, riittämätön ilmanvaihto ja epämu-

kavaksi koettu sisäilman lämpötila. Puutteellinen ilmanvaihto ja kosteusvaurio-

mikrobeille altistuminen voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita kuten väsymystä 

ja päänsärkyä, minkä vuoksi oireilun aiheuttajan selvittäminen voi olla haasteel-

lista (Meklin ym. 2007). 
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Alaluokka Yläluokka 

päänsärky 

väsymys 

nuha 

kuumeilu 

kuiva kurkku 

tukkoinen olo 

huonoksi koettu terveydentila 

 

 

Yleisoireet 

astmaoireet 

astman puhkeaminen 

astman vaikeutuminen 

hengityksen vinkuminen 

kuiva tai limainen yskä 

yöyskä 

kurkkukipu 

äänen käheys 

nenän tukkoisuus 

 

 

 

hengitystieoireet 

silmäoireet 

silmätulehdus 

ihon kutina 

urtikaria 

homeallergia 

atooppisen ihottuman paheneminen 

 

 

ärsytysoireet 

useammat lääkärikäynnit 

antibioottien yleisempi käyttö 

 

oireiden hoito 

Taulukko 2. Koulun sisäilmaongelmien vaikutukset terveyteen 
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Yleisoireet 

Terveyshaittojen esiintymiseen oppilaiden keskuudessa vaikuttaa ikä, altistuksen 

kesto ja opetusryhmien koko. Puutteellinen ilmanvaihto ja opetusryhmien suuri 

koko edesauttavat infektiosairauksien tarttumista lapsesta toiseen. Tavallisimpia 

yleisoireita ovat väsymys, päänsärky ja kuumeilu. Näitä oireita voi kosteusvaurio-

mikrobien ohella aiheuttaa myös riittämätön ilmanvaihto. (Meklin ym. 2007.) Väi-

tettä tukee Turusen ym. (2014) tutkimus, jossa havaittiin oppilaiden yleisimmin 

kokemiksi oireiksi päänsäryn ja väsymyksen ohella nenän tukkoisuus (Turunen, 

Toyinbo, Putus, Nevalainen, Shaugnessy & Haverinen-Shaugnessy 2014). Tut-

kimusten mukaan oppilaat kokevat terveydentilansa huonommaksi kouluissa, 

joissa on todettu sisäilmaongelmia, kuin kouluissa, joissa ei ole vastaavia ongel-

mia. (Finell, Tolvanen, Haverinen-Shaugnessy, Laaksonen, Karvonen, Sund, 

Luopa, Pekkanen & Ståhl 2017). 

Järvi ym. (2018) kehittivät tutkimuksessaan lyhyen ja helpon sähköisen oireky-

selyn koululaisille. Kyselyssä arvioitiin opettajien ja oppilaiden sisäilmaan liittyviä 

oireita, ja oppilaat vastasivat kyselyyn luokkahuoneessa oppitunnin päätteeksi. 

Sama kysely toteutettiin useassa koulussa, joista osassa oli havaittu sisäilmaon-

gelmia. Oppilaat vastasivat kyselyyn useamman kerran kahden viikon aikana. 

Oppilaat, joiden koulussa oli todettu sisäilmaongelmia, raportoivat enemmän al-

lergia- ja hengitystieoireita sekä kokivat yleisesti terveydentilansa huonommaksi. 

Oppilaiden raportoimia yleisimmin koettuja oireita olivat kipeä kurkku, äänen kä-

heys, päänsärky, silmäoireet, tukkoisuus sekä väsymys. Nuha oli myös yleisesti 

raportoitu oire etenkin kouluissa, joissa oli havaittu sisäilmaa heikentäviä tekijöitä. 

Tuloksissa oli eroja eri luokkahuoneiden välillä. Joissain tapauksissa tietoisuus 

koulun sisäilmaongelmasta voi aiheuttaa ennakko-oletuksia ja lisätä oppilaiden 

ja etenkin henkilökunnan kokemia sisäilmaoireita.  (Järvi, Vornanen-Windqvist, 

Mikkola, Kurnitski & Salonen 2018.) 

Suomessa etenkin talvisin, jolloin ulkoilma on kylmää ja kuivaa, myös sisäilma on 

tyypillisesti kuivaa. Jotkut oireista, kuten kurkun kuivuminen, yskä ja äänen kä-

heytyminen voivat selittyä kuivalla sisäilmalla. Jos luokkahuoneen ilma on kuivaa, 

edellä mainittuja oireita voi esiintyä yleisesti etenkin talviaikaan. (Järvi ym. 2018.)  
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Hengitystieoireet 

Kosteus- ja homevaurioille altistuminen koulussa voi aiheuttaa hengitysteiden är-

sytysoireita, joista tavallisimpia ovat kuiva tai limainen yskä, nuha, äänenkäheys 

ja astmaoireet. Myös hengityksen vinkumista tai yöyskää voi esiintyä. Useissa 

tutkimuksissa todetaan kosteusvauriomikrobeille altistumisen lisäävän erilaisten 

hengitystieoireiden lisäksi astmaan sairastumisen riskiä. (Meklin ym. 2007.) Ast-

maatikkojen määrä kosteusvaurioituneessa kouluissa voi olla jopa 2–3-kertainen 

verrattuna kouluihin, joissa ei ole kosteusvaurioita (Meklin ym. 2007; Järvi ym. 

2018). Kosteusvauriolle altistuminen voi pahentaa myös olemassa olevaa ast-

maa (Casas, Espinosa, Pekkanen, Asikainen, Borras-Santos, Jacobs, Krop, Tä-

ubel, Hyvärinen, Heederick & Zock 2016). Toisaalta Toyinbo ym. (2016) toteavat, 

että rehtoreiden raportoimien kosteusvaurioiden ohella puutteellinen ilmanvaihto 

sekä epämiellyttävä sisälämpötila lämmityskaudella olivat yhteydessä ylempien 

hengitystieoireiden esiintyvyyteen oppilailla (Toyinbo, Matilainen, Turunen, Pu-

tus, Shaugnessy & Haverinen-Shaugnessy 2016). 

Oppilaiden itse raportoimista hengitystieoireista yleisimmät ovat tukkoinen nenä, 

nuha, kuiva tai kipeä kurkku, käheä ääni, kuiva tai limainen yskä ja kuume. Noin 

70 % todetuista oireista voi selittyä koulujen ilmanvaihdon ja luokkahuoneiden 

lämpötilan ongelmilla sekä kosteusvaurioilla. Myös Meklin (2002) toteaa koulura-

kennuksen kosteusvaurion olevan riski erilaisille hengitystieoireille. Hengitystie-

oireiden, äänenkäheyden ja yleisoireiden esiintyminen on yleistä kosteusvaurioi-

tuneissa kouluissa. Oireiden esiintyminen on usein yleisempää keväällä kuin syk-

syllä, mikä johtuu pitkäkestoisesta altistumisesta sisäilman mikrobeille kouluvuo-

den aikana. Tutkimuksissa on havaittu hengitystieoireiden, kuten nuhan, kurkku-

kivun ja limaisen yskän, vähenevän asianmukaisella kosteusvaurion korjaami-

sella. Myös sisäilmasta mitatut mikrobipitoisuudet pienenevät korjauksen myötä. 

Oireiden lievittyminen korjauksen jälkeen voi kestää aikansa, ja osa oppilaista 

saattaa oireilla vielä vuodenkin kuluttua. (Meklin 2002; Meklin, Husman, Pekka-

nen, Hyvärinen, Hirvonen & Nevalainen 2002.) 

Casas ym. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan oppilaiden ylempien hengitystie-

oireiden sekä allergiaoireiden vähenevän koulun lomien ja viikonloppujen aikana, 

etenkin jos koulurakennuksessa oli olemassa oleva kosteusvaurio. Oireiden 
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esiintyvyys väheni, tai ne olivat lievempiä kesälomalla ja viikonloppuisin. Vaikutus 

oli voimakkaampi kesäloman kuin viikonloppujen aikana. Tulokset olivat saman-

kaltaisia kaikissa kolmessa tutkimukseen osallistuneessa maassa: Suomessa, 

Hollannissa ja Espanjassa. Havainto viittaa oireiden yhteyteen koulurakennuksen 

kosteusvaurion ja kosteusvauriomikrobeille altistumisen välillä. (Casas ym. 

2016.) 

Ärsytysoireet 

Homealtistus voi aiheuttaa ihon kutinaa ja urtikariaa eli nokkosrokkoa. Altistumi-

sen homeille ei ole todettu aiheuttavan maitorupea tai taiveihottumaa, mutta se 

voi pahentaa olemassa olevaa atooppista ihottumaa. (Meklin ym. 2007.) Homeal-

lergia on harvinainen lapsilla. Taskisen ym. tekemän tutkimuksen mukaan ho-

meallergian yleisyys oli lapsilla vain noin 5 % ihotesteillä mitattuna ja noin 3 % 

IgE -vasta-aineilla mitattuna. Lapsilla, joilla on ennestään atopiaa tai muita ym-

päristötekijöistä johtuvia allergioita, vaikuttaisi olevan suurempi riski homeallergi-

aan kuin täysin terveillä lapsilla. Etenkin astmaa sairastavat pojat näyttäisivät ole-

van riskiryhmässä homeallergian puhkeamiseen sekä astman pahenemiseen al-

tistuessaan kosteusvauriomikrobeille. Suurin osa lapsista, joiden todettiin tes-

teissä olevan herkistyneitä homeille, sairasti astmaa tai atopiaa. (Taskinen, Laiti-

nen, Hyvärinen, Meklin, Husman, Nevalainen & Korppi 2001.) Järven ym. (2018) 

mukaan, silmätulehdukset ovat yleisempiä kosteusvaurioituneen koulun oppi-

lailla kuin oppilailla, joiden koulussa ei ole home- tai kosteusvaurioita (Järvi ym. 

2018). 

Oireiden hoito 

Kosteusvauriomikrobeille altistuminen kouluympäristössä vaikuttaisi lisäävän op-

pilaiden lääkärikäyntejä ja lääkärin määräämiä antibioottikuureja. Savilahti ym. 

(2000) tutkivat oppilaiden hengitystieoireiden yhteyttä koulurakennukseen ja kos-

teusvaurion korjaamisen vaikutuksia oireisiin ja niiden esiintyvyyteen. Tutkimuk-

sen mukaan oppilailla, joiden koulussa oli todettu kosteus- ja homevaurio, esiintyi 

useammin flunssaa ja hengitystieoireita kuin vertailukoulussa. Heillä ilmeni myös 

enemmän oireista johtuvia lääkärikäyntejä ja oireiden hoitoon määrättyjä antibi-

oottikuureja kuin oppilailla, joiden koulussa ei ollut kosteus- tai homevauriota. 
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Perusteellisen kosteusvaurioiden korjauksen jälkeen antibioottien käyttö ja hen-

gitystieoireet sekä lääkärikäynnit vähenivät tutkimuksen mukaan oppilailla mer-

kittävästi. (Savilahti, Uitti, Laippala Husman & Roto 2000.) Tulokset osoittavat, 

että homeelle altistuminen kouluympäristössä voi heikentää oppilaiden terveyttä 

merkittävästi ja että kosteusvaurion korjaaminen on tärkeää hengitystieoireiden 

ja niistä johtuvien lääkärikäyntien sekä antibioottikuurien vähentämiseksi. 

6.2 Koulujen sisäilmaongelmien vaikutukset koulunkäyntiin 

Sisällönanalyysin tuloksena saadut koulunkäyntiin ja oppimiseen heijastuvat vai-

kutukset on koottu taulukkoon 3. Yläluokkia muodostui neljä: koulumenestyksen 

heikkeneminen, poissaolot, sosiaaliset ongelmat ja epämukavuuden tunne. 

Oppilaat kokevat huonon sisäilman vuoksi epämukavuutta koulupäivän aikana. 

Luokkahuoneen ilma voi tuntua raskaalta tai ilmanlaatu huonolta (Haverinen-

Shaugnessy ym. 2011; Turunen ym. 2014). Myös sisäilman lämpötila vaikuttaa 

oppilaiden kokemukseen sisäilman laadusta: mikäli sisäilman lämpötila on kor-

kea, oppilaat kokevat sisäilman laadun huonommaksi kuin sisäilman lämpötilan 

ollessa asetuksen mukainen (Toyinbo, 2012). Lisäksi riittämätön ilmanvaihto ja 

korkea hiilidioksidipitoisuus voivat saada luokkahuoneen ilman tuntumaan tunk-

kaiselta ja siten aiheuttaa epämukavuutta. Meklin havaitsi tutkimuksessaan, että 

sisäympäristöstä johtuva epämukavuuden tunne on yleisempää oppilailla, joiden 

koulussa on todettu kosteusvaurio, ja oireilevien oppilaiden todettiin kärsivän eni-

ten sisäilmasta johtuvasta epämukavuudesta. (Meklin 2002; Järvi 2018.) Järvi 

ym. (2018) toteavat tutkimuksessaan, että oppilaat raportoivat opettajia harvem-

min huonosta sisäilman laadusta ja siihen liittyvistä oireista. Oppilaat tosin koke-

vat opettajia useammin, että oireet vähenevät koulupäivän jälkeen. (Järvi ym. 

2018). 

Koulun sisäilmaongelmat ovat tutkimusten mukaan yhteydessä myös koulupois-

saoloihin. Kouluissa, joissa on puutteellinen ilmanvaihto, on havaittu enemmän 

hengitystieinfektioista johtuvia koulupoissaoloja. (Toyinbo ym. 2016.) 

Finell ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että sosioemotionaalisten ongel-

mien (kuten vaikeudet oppilaan ja opettajan välisessä suhteessa) lisääntyminen 

seitsemännen ja yhdeksännen luokan välillä oli yhteydessä huonoksi koettuun 
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sisäilman laatuun ja sisäilmaoireisiin. Jos oppilaat kokivat sisäilman laadun huo-

noksi, myös opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa koettiin useammin haas-

teita. Tutkimus osoittaa, että myös psykososiaaliset ongelmat tulee ottaa huomi-

oon koulun sisäilmaongelmaa arvioitaessa. (Finell, Tolvanen, Pekkanen, Minkki-

nen, Ståhl & Rimpelä 2018.) Tuloksia tukee Finellin ym. (2017) tutkimus, jossa 

tutkittiin koulun sisäilmaongelmien yhteyttä sosiaaliseen ilmapiiriin. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin luokkahenkeä sekä oppilaiden ja opettajien välistä suhdetta. 

Tutkimuksen mukaan todetut sisäilmaongelmat saattavat heijastua oppilaisiin ja 

heidän kokemukseensa sosiaalisesta ilmapiiristä. Sosiaalinen ilmapiiri koettiin 

huonommaksi kouluissa, joissa oli sisäilmaongelmia, verrattuna kouluihin, joissa 

ei ollut vastaavia ongelmia. Oppilaat raportoivat tällöin enemmän ongelmista op-

pilaiden ja opettajien välillä. Myös luokkahenki koettiin huonommaksi erityisesti 

niiden oppilaiden keskuudessa, joilla oli korkea keskiarvo. Tutkijat toteavat, että 

koulut, joissa ei ole sisäilmaongelmia, ja koulut, joissa niitä on, voivat edustaa 

kahta eri sosiaalista kontekstia. (Finell ym. 2017.) 

6.3 Koulujen sisäilmaongelmien vaikutukset oppimiseen 

Koulujen sisäilmaongelmilla, kuten riittämättömällä ilmanvaihdolla ja korkealla si-

sälämpötilalla voi olla heikentäviä vaikutuksia oppimistuloksiin. Kouluissa, joiden 

ilmanvaihto ei täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön asetusta, matematiikan 

tehtävien ratkaisuprosentti oli neljää prosenttia alhaisempi, kuin kouluissa, joiden 

ilmanvaihto oli asetuksen mukainen eli vähintään 6 litraa sekunnissa oppilasta 

kohden. Myös sisäilman lämpötila vaikuttaa tutkimusten mukaan oppimistulok-

siin. Oppilaat, jotka kokivat päivittäin sisäilman lämpötilan liian korkeaksi, menes-

tyivät matematiikan oppimistestissä neljä prosenttia heikommin kuin oppilaat, 

jotka eivät kokeneet sisäilman lämpötilaa liian korkeaksi. Tutkimuksessa käytet-

tiin Opetushallituksen teettämää 6.-luokkalaisten matematiikan kansallista arvi-

ointia vuodelta 2007. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keräsi samojen koulujen 

oppilailta myös tausta- ja terveystietoja samana keväänä. Oppimistuloksia hei-

kensivät tutkimuksen mukaan myös hengitystieinfektioista johtuvat poissaolot 

sekä viikoittainen päänsärky ja keskittymisvaikeudet. (Haverinen-Shaugnessy 

ym. 2011; THL 2016a.) Havaitut syy- ja seuraussuhteet vaihtelevat kuitenkin hie-

man eri tutkimusten välillä. Toyinbo (2012) ei löytänyt tutkimuksessaan yhteyttä 
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ilmanvaihdon ja sisälämpötilan sekä oppilaiden terveydentilan ja oppimistulosten 

välillä. Hän toteaa, että johtopäätöksiä varten tarvitaan tarkempia analyysejä ai-

heesta. (Toyinbo, 2012.) 

Tutkimuksissa tehtyjen mittausten mukaan luokkahuoneiden ilmanvaihdon todet-

tiin olevan riittämätön yli puolessa kouluista.  Ilmanvaihto todettiin tutkimuksessa 

puutteelliseksi kaikissa kouluissa, joissa oli painovoimainen ilmanvaihto tai 

pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto. Kun oppilaiden määrä lisääntyy, ilman-

vaihto heikkenee. Jotta ilmanvaihto luokkahuoneessa olisi riittävä, oppilaiden 

määrä luokkahuoneessa ei saisi olla liian suuri. (Toyinbo 2012.) Riittävän ilman-

vaihdon takaamiseksi ilmanvaihtonopeus tulisi säätää oppilaiden maksimimää-

rän mukaan. Oikein säädetty ilmanvaihto on yhteydessä kokemukseen muka-

vasta sisäilman lämpötilasta. (Toyinbo ym. 2015.) 

Alaluokka Yläluokka 

heikommat oppimistulokset 
 
suorituskyvyn heikkeneminen 
 
keskittymisvaikeudet 
 

 
 
koulumenestyksen 
heikkeneminen 

lisääntyneet poissaolot 
 

poissaolot 

lisääntyneet ongelmat opettajan ja oppilaan väli-
sessä suhteessa 
 
huonoksi koettu luokkahenki 
 
huonoksi koettu sosiaalinen ilmapiiri 
 
lisääntyneet sosioemotionaaliset haasteet 
 

 
 
 
sosiaaliset ongelmat 

tunkkaisesta tai huonosta sisäilmasta johtuva epä-
mukavuus 
 
Kokemus huonosta sisäilman laadusta 
 
 

 
 
epämukavuuden tunne 

Taulukko 3. Koulun sisäilmaongelmien vaikutukset koulunkäyntiin ja oppimiseen 
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelua 

Koulujen sisäilmaongelmat ovat yleisiä maailmanlaajuisesti ja niistä on muodos-

tunut myös Suomessa melkoinen ongelmavyyhti. Kosteusvauriot piinaavat satoja 

suomalaisia koulurakennuksia. Kosteuden ja homeen lisäksi sisäilman ongelmia 

aiheuttavat puutteellinen ilmanvaihto, epämiellyttävä sisäilman lämpötila, materi-

aalipäästöt ja pölyisyys. Tämä aiheuttaa haasteita sisäilmaongelman aiheuttajan 

tai aiheuttajien selvittämisessä kussakin rakennuksessa. 

Lapset viettävät koulussa keskimäärin kuusi tuntia vuorokaudessa viitenä päi-

vänä viikossa, jolloin he altistuvat koulurakennuksen sisäilman epäpuhtauksille 

hengitysilman kautta. Lapset ovat aikuisia herkempiä sisäilman epäpuhtauksille, 

koska he viettävät koulussa vuodet, jolloin fyysinen kasvu ja kehitys on runsasta. 

Lapset voivat harvoin myöskään itse vaikuttaa kouluympäristöönsä, ja useimmi-

ten koulu määräytyy asuinpaikan sijainnin mukaan. Koulurakennuksen kosteus- 

ja homevauriot tuottavat sisäilmaan epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat oppilaille 

erilaisia haittoja. Tavallisimmat oireet ovat epäspesifejä, eli niitä voi ilmetä myös 

muiden syiden vuoksi yleisesti. Tällaisia oireita ovat muun muassa päänsärky, 

väsymys ja kuumeilu. Kosteusvauriomikrobit aiheuttavat lisäksi hengitysteiden 

ärsytysoireita, kuten yskää, nuhaa ja astmaoireita. Pahimmillaan kosteusvaurio-

mikrobeille altistuminen voi johtaa astman puhkeamiseen tai olemassa olevan 

astman pahenemiseen. 

Terveyshaittojen ilmenemiseen vaikuttaa lasten iän lisäksi altistuksen pituus ja 

opetusryhmien koko. Ilmanvaihdon puutteellisuus yhdistettynä suureen opetus-

ryhmään edesauttaa infektiosairauksien leviämistä lapsesta toiseen. Oireiden yh-

distäminen varmuudella epäiltyyn koulun sisäilmaongelmaan voi olla haasteel-

lista. Oireiden ja koulurakennukseen ajallisen yhteyden havaitsemista vaikeutta-

vat mahdolliset kotien sisäilmaongelmat. Kosteusvaurioiden ohella myös puut-

teellinen ilmanvaihto voi olla oireilun taustalla. Koulujen sisäilmaongelmat lisää-

vät sairastavuutta oppilaiden keskuudessa, mikä johtaa lisääntyneisiin poissa-

oloihin. Lisääntyneet poissaolot taas heikentävät oppimistuloksia. Tästä voi syn-

tyä joillekin oppilaille koulumenestystä heikentävä kierre. 
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Sisäilmaa ja sen terveydellisiä vaikutuksia on tutkittu paljon ja kirjallisuuskatsauk-

sen tulokset vahvistivat käsitystä sisäilmaongelmien terveyshaitoista. Kosteus- ja 

homevauriot voidaan kiistatta yhdistää etenkin oppilaiden hengitystieoireisiin. Oi-

reiden lisäksi tunkkainen ja huonoksi koettu sisäilman laatu aiheuttavat epämu-

kavuutta ja viihtyvyyshaittoja etenkin oireileville oppilaille. Uutena näkökulmana 

aineistosta nousivat esiin huonoksi koetun sisäilman vaikutukset sosiaaliseen il-

mapiiriin. Huonoksi koettu sisäilman laatu voi heikentää koettua luokkahenkeä tai 

opettajan ja oppilaan välistä suhdetta. Voisiko koulun sisäilmaongelmilla olla yh-

teys myös mielialaan henkilökunnan ja oppilaiden keskuudessa? 

Tutkimusten mukaan paras hoito homesairauksiin ja koettuihin oireisiin on lisäal-

tistuksen välttäminen, eli toisin sanoen vaurion korjaus tai opetuksen siirtäminen 

toisiin tiloihin. Kosteusvaurion korjaamisella voidaan vähentää merkittävästi op-

pilaiden terveyshaittoja ja parantaa hyvinvointia. Korjaus täytyy kuitenkin tehdä 

asianmukaisesti, sillä riittämättömällä tai väärin tehdyllä korjauksella ei saada ai-

kaan yhtä hyvää lopputulosta kuin rakennuksen perusteellisella kunnostuksella. 

Pahimmassa tapauksessa vaurio jää korjaamatta ja oireilu jatkuu remontin jäl-

keen entisenlaisena. Perusteellisen korjauksen jälkeen ilman mikrobipitoisuudet 

pienenevät ja koulun sisäilman laatu paranee. Oireiden häviäminen voi tosin 

viedä useita kuukausia varsinkin pitkän altistumisajan jälkeen. 

Koulujen sisäilmaongelmien syitä voivat olla rakentamisen heikko laatu, kunnos-

sapidon puutteet ja suhteellisen vanha rakennuskanta. Myös Suomen sääolosuh-

teet altistavat rakennukset suurelle kosteusrasitukselle etenkin runsaiden sade-

päivien ja sulamisvesien vuoksi. Kunnat omistavat suurimman osan kouluista, 

joten korjausvastuu on lähes aina kunnilla. Koulujen korjausta riittäisikin aina Ete-

läisestä-Suomesta Lappiin saakka. Koulurakennusten korjaaminen ja uusien 

koulujen rakentaminen on kallista, minkä vuoksi tutkimuksia, väistötilojen hankin-

taa sekä korjaustöiden aloitusta saatetaan viivytellä. Myös oireita voidaan vähä-

tellä, tai niitä ei osata liittää koulun sisäilmaongelmaan. Koulun henkilökunta pys-

tyy harvoin vaikuttamaan korjauspäätökseen tai korjaustöiden aloittamiseen, jo-

ten oppilaat ja henkilökunta voivat joutua työskentelemään pitkiäkin aikoja ter-

veydelle haitallisessa ympäristössä. Oppimisympäristön laatu vaihtelee paljon eri 

oppilaitosten välillä, eivätkä kaikki koulut valitettavasti tarjoa lapsille tasavertaista 

oppimisympäristöä, vaan erot näkyvät oppilaiden oireilussa, oppimistuloksissa ja 
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poissaoloissa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi kuitenkin olla oikeus terveelli-

seen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Mielestäni jatkossa on kiinnitettävä en-

tistä paremmin huomiota koulurakennusten kunnossapitoon ja panostettava ra-

kentamisen laatuun sekä valvontaan. Rakennusaikaisia virheitä välttämällä sääs-

tetään tulevaisuudessa rakennusten korjauskustannuksissa. Laadukkaaseen ra-

kentamiseen kannattaisikin satsata äärimmilleen viedyn kilpailutuksen ja tiukan 

rakentamisaikataulun sijaan. Valitettavan usein kunnat valitsevat urakoitsijan hal-

vimman tarjouksen perusteella, joka ei välttämättä takaa parasta rakentamisen 

laatua. 

7.2 Eettiset näkökohdat ja luotettavuuden arviointi 

Eettisyyden toteutumiseksi on osoitettava aitoa kiinnostusta uuden tiedon aikaan-

saamiseksi ja oltava ehdottoman rehellinen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkit-

tavaan tietoon tulee perehtyä huolellisesti, jotta välitettävä informaatio olisi mah-

dollisimman luotettavaa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172.) Tätä 

kirjallisuuskatsausta tehdessä aiheeseen perehdyttiin lukemalla alan kirjallisuutta 

ja julkaisuja sekä etsimällä aiheesta tietoa monipuolisesti. Aiheen ajankohtaisuu-

den ja tekijän oman aiheeseen kohdistuvan mielenkiinnon vuoksi työn tekeminen 

oli alusta loppuun mielekästä. Muiden tutkijoiden tekemää työtä kunnioitettiin ja 

viitattiin lähteinä käytettyihin julkaisuihin asianmukaisesti. Kirjallisuuskatsausta 

tehdessä noudatettiin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja tulokset esitet-

tiin ja niitä arvioitiin rehellisesti ja tarkasti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012.) Kirjallisuuskatsauksen eettisyydessä on huomioitu, että koulujen sisäilma-

ongelmia ja niiden vaikutuksia tarkastellaan valtakunnallisena ilmiönä, eikä tutki-

musta kohdistettu tiettyyn kuntaan tai koulurakennukseen. 

Alkuperäisenä suunnitelmana oli tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus, mutta 

eri kirjallisuuskatsaustyyppeihin perehtymisen jälkeen päädyttiin integroituun kir-

jallisuuskatsaukseen. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus vaatii vähintään kahden 

tutkijan tiivistä yhteistyötä, jotta aiemmista tutkimuksista kerätty aineisto ja sen 

käsittely voidaan tulkita paikkaansa pitäväksi (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 46). 

Vaikka Integroidulla kirjallisuuskatsauksella on monia yhteneväisyyksiä syste-

maattiseen kirjallisuuskatsauksen kanssa, koettiin, että sen avulla saadaan sys-

temaattiseen katsaukseen verrattuna laajempi kuva aihetta käsittelevästä 



35 

kirjallisuudesta (Sulosaari & Kajander-Unkuri 2016, 107). Tämän kirjallisuuskat-

sauksen luotettavuutta olisi voinut lisätä työn tekeminen yhteistyössä toisen tut-

kijan kanssa. 

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, koska kouluterveydenhoitajat olivat toivo-

neet opinnäytetyötä koulujen sisäilmaongelmista. Kirjallisuuskatsaus on tutki-

musmenetelmänä perusteltu, koska koulujen sisäilmaongelmista ja niiden ter-

veyshaitoista on tehty aiemmin useita tutkimuksia, jotka haluttiin yhdistää ja tii-

vistää helposti luettavaan muotoon. Kirjallisuuskatsauksen laatuun vaikuttaa te-

kijöiden kokemus. Opinnäytetyön tekijälle kirjallisuuskatsaus oli ensimmäinen, jo-

ten jokaiseen vaiheeseen oli keskityttävä huolellisesti virheiden välttämiseksi. 

Katsauksen etukäteissuunnitteluun varattiin riittävästi aikaa, ja jokainen vaihe kir-

jattiin tarkasti katsauksen luotettavuuden varmistamiseksi ja tulosten relevanttiu-

den osoittamiseksi. Tarkka kirjaaminen mahdollistaa myös katsauksen toistetta-

vuuden (Leino-Kilpi 2007, 5–6), ja siitä todettiin olevan hyötyä kirjallisuuskatsauk-

sen eri vaiheissa. Kirjallisuuskatsauksen teossa edettiin yleisten kirjallisuuskat-

sauksen vaiheiden mukaan ja tulokset pyrittiin esittämään johdonmukaisesti, ja 

saatuja tuloksia havainnollistettiin taulukoiden avulla. Tulokset tarkistettiin uudel-

leen niiden raporttiin kirjoittamisen jälkeen luotettavuuden varmistamiseksi. 

Katsauksessa on tuotettava tietoa objektiivisesti, jolloin on tärkeää tunnistaa tut-

kimukseen liittyvät ennakko-oletukset, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin ja vääristää 

todellista kuvaa aiheesta (Niela-Vilen & Hamari 2016, 24). Koska aihe on ollut 

ajoittain esillä uutisissa ja keskusteluissa, on mahdollista, että aiheeseen liittyviä 

ennakko-oletuksia on muodostunut. Mahdolliset ennakko-oletukset pyrittiin tun-

nistamaan ja jättämään aktiivisesti huomiotta tätä kirjallisuuskatsausta tehdessä. 

Luotettavuuden lisäämiseksi informaatikon kokemusta ja ammattitaitoa hyödyn-

nettiin alkuperäistutkimusten hakuvaiheessa. Informaatikon opastuksella valittiin 

osa hakukannoista ennen tiedonhaun aloittamista. Ennen kirjallisuushakujen 

suorittamista laadittiin sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joilla rajattiin mukaan otet-

tavia alkuperäistutkimuksia ja pyrittiin lisäämään aineiston luotettavuutta. Myös 

lähdekritiikki huomioitiin siten, että aineistoa haettiin ainoastaan tieteellisistä tie-

tokannoista. Ihanteellisessa tapauksessa kaikki katsauksen kannalta oleelliset 

tutkimukset saadaan mukaan, mutta käytännössä tähän lopputulokseen ei 
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välttämättä päästä (Flinkman & Salanterä 2007). On mahdollista, että sähköisellä 

haulla ei löydetty kaikkia katsauksen kannalta oleellisia alkuperäistutkimuksia, jo-

ten tiedonhakua pyrittiin täydentämään useilla tiedonhaun menetelmillä. Aineis-

toa etsittiin sähköisen haun lisäksi manuaalisesti lehdistä, asiantuntijalaitosten 

julkaisuista. Kolme tutkimusta saatiin sähköpostiin ResearchGate-palvelun 

kautta. Aineiston riittävän määrän varmistamiseksi mukaan päätettiin ottaa julkai-

suja vuosilta 2000–2018, koska huomattiin, että 2000-luvun alussa on tehty 

useita tutkimuksia koulujen sisäilmaongelmien terveysvaikutuksista. Kaikkia mu-

kaan otettuja tutkimuksia voitiin pitää työn kannalta relevantteina ja edelleen paik-

kaansa pitävinä. Näin ollen mukaan saatiin kirjallisuuskatsauksen kannalta riittä-

västi aineistoa, ja katsauksella saatiin vastaus kaikkiin tutkimuskysymyksiin. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineisto on kahta julkaisua lukuun ottamatta eng-

lanninkielinen. Se voi heikentää osittain tutkimuksen laatua mahdollisten kään-

nösvirheiden vuoksi. Aineisto luettiin läpi huolellisesti useita kertoja ja suomen-

nettiin MOT-sanakirjan avulla. Sisältö pyrittiin suomentamaan mahdollisimman 

tarkasti asiasisältöä vastaavaksi ja oikeita sanakäännöksiä mietittiin tarkkaan. 

Muun kuin suomen- ja englanninkieliset julkaisut jätettiin pois aineistosta koko-

naan kielitaidon puutteen vuoksi. 

7.3 Oppimisprosessi ja jatkotutkimusaihe 

Tämän opinnäytetyön aihetta toivottiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 

kouluterveydenhuollosta, ja ehdotus oli esillä Saimaan ammattikorkeakoulun 

Moodlessa. Opinnäytetyön aihe valikoitui, koska se kiinnosti työn tekijää ja kou-

lujen sisäilmaongelmiin haluttiin perehtyä tarkemmin. Koulujen sisäilmaongel-

mista ja niiden haitoista on tehty aiemmin useita tutkimuksia, jotka ovat pääosin 

julkaistu englanninkielellä, joten opinnäytetyön toteuttaminen kirjallisuuskatsauk-

sena oli perusteltua. Opinnäytetyön aineisto koostui 15 julkaisusta, joista vain 

kaksi oli suomenkielisiä. Varsinaisesti uutta tutkimustietoa kirjallisuuskatsauk-

sella ei saatu aikaan, vaan sen tuloksena syntyi tiivistelmä eri tutkimuksia ja nii-

den keskeisistä tuloksista. Aineistonkeruu koettiin työläimmäksi vaiheeksi kat-

sauksen teossa, koska opinnäytetyön kannalta oleellisten tutkimusten löytäminen 

oli haastavaa. Aineiston keruu vei paljon aikaa ja hakuja piti tehdä monilla eri 

menetelmillä. Systemaattisen tiedonhaun tuloksena saatiin kuitenkin riittävä 
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aineisto kirjallisuuskatsausta varten. Induktiivisen sisällönanalyysin tuloksena 

syntyneet taulukot selkeyttivät kokonaiskuvaa ja helpottivat tulosten yhdistelyä. 

Katsauksella saatiin vastaus jokaiseen tutkimuskysymykseen. 

Opinnäytetyön tekeminen lisäsi tietoutta peruskoulujen sisäilmaongelmista ja nii-

den aiheuttamista oireista sekä kehitti ammatillisesti ymmärrystä kouluterveyden-

hoitajan roolista osana moniammatillista työyhteisöä kouluympäristön terveelli-

syyden ja turvallisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi opinnäytetyöpro-

sessi opetti tekijälleen työn aikatauluttamista sekä keskeneräisyyden sietokykyä. 

Myös tiedonhankinta- sekä jäsentelytaidot kehittyivät. Kirjallisuuskatsauksen tu-

lokset ovat hyödyllisiä, koska koulujen sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja ne kos-

kettavat suurta osaa lapsista ja nuorista päivittäin. Koulun henkilökunnalla ja van-

hemmilla on hyvä olla tietoa sisäilmaongelmien vaikutuksista, jotta he osaavat 

epäillä oireiden yhteyttä koulun sisäilmaan ja tietävät raportoida oireista eteen-

päin kouluterveydenhoitoon. Lisäksi kouluterveydenhuollossa tulee osata tunnis-

taa sisäilmaoireet ja hallita koulun sisäilmaongelman selvitysprosessi. Toivotta-

vasti valmiista opinnäytetyöstä on hyötyä koulujen henkilökunnalle ja oppilaiden 

vanhemmille sekä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita koulujen sisäilmaongel-

mista ja niiden vaikutuksista peruskouluikäisen lapsen terveyteen, oppimiseen ja 

koulunkäyntiin. 

Jatkotutkimusaiheena voisi selvittää esimerkiksi haastattelemalla, onko perus-

koulujen opettajilla ja kouluterveydenhoitajilla riittävästi tietoa sisäilmaongelmien, 

kuten kosteus- ja homevaurioiden, aiheuttamista oireista ja niiden tunnistami-

sesta. Lisäksi voisi ottaa selvää, onko peruskouluissa olemassa toimintaohje si-

säilmaongelmaa epäiltäessä. 
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mista koskeviin tietoi-

hin suhteessa 

Ihotesti-menetelmällä tes-

tattu homeallergia on harvi-

nainen lapsilla. 
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Husman, T., Nevalai-

nen, A. & Korppi, M. 

2001. 

Mold-specific IgE an-

tibodies in relation to 

exposure and skin 

test data in school-

children 

mikrobiologi-

nen status ja 

verikokeet. 

astmaan ja muihin al-

lergioihin. 

Homealtistuminen näyttäisi 

olevan yhteydessä etenkin 

kouluikäisten poikien ast-

man pahenemisen ja he 

voivat olla riskiryhmä ho-

meallergian puhkeamiselle. 

Toyionbo, O., Shaug-

nessy, R., Turunen, 

M., Putus, T., Metsä-

muuronen, J., Kur-

nitski, J. & Haveri-

nen- Shaugnessy, U. 

2016. 

Building Characteris-

tics, indoor environ-

mental quality, and 

mathematics ac-

hievement in Finnish 

elementary school 

Määrällinen 

tutkimus 

Sisäilman läm-

pötilan ja il-

manvaihdon 

mittaukset, 

koulujen taus-

tatiedot 

VTJ:stä, ter-

veyskyselyt 

oppilaille ja 

rehtoreille. 

Tavoitteena tutkia 

peruskoulun sisäil-

manlaatua ja sen yh-

teyttä oppilaiden op-

pimistuloksiin. 

Riittämättömän ilmanvaih-

don ja heikomman mate-

maattisen suoriutumisen 

välillä havaittiin yhteyksiä. 

Kouluissa, joissa rehtorit ra-

portoivat olevan riittämätön 

ilmanvaihto havaittiin 

enemmän hengitystieinfek-

tioista johtuva poissaoloja. 

Finell, E., Tolvanen, 

A., Pekkanen, J., 

Minkkinen, J., Ståhl, 

T. & Rimpelä, A. 

2018. 

Psychosocial prob-

lems, indoor air- rela-

ted symptoms and 

perceived indoor air 

quality among stu-

dents in schools wit-

hout indoor air prob-

lems: a longitunal 

study. 

Määrällinen 

tutkimus 

Kyselyt oppi-

laille, THL:n ti-

lastotieto. 

Tavoitteena analy-

soida onko oppilai-

den sosioemotionaa-

lisilla vaikeuksilla ja 

käsityksellä oppilai-

den ja opettajan väli-

sestä suhteesta yh-

teyttä koettuun sisäil-

man laatuun ja sisäil-

maan liittyviin oirei-

siin. 

Lisääntyneet sosioemotio-

naaliset vaikeudet seitse-

männen ja yhdeksännen 

luokan välillä olivat yhtey-

dessä kokemukseen alen-

tuneesta sisäilman laadusta 

yhdeksännellä luokalla. 

Myös oppilaiden ja opetta-

jien välisten ongelmien ja 

huonona koetun sisäilman 

laadun väliltä löydettiin yh-

teyksiä. 
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Meklin,T. 2002 

Microbial exposure 

and health in 

schools- effects of 

moisture damage 

and renovation 

Määrällinen 

tutkimus 

mikrobinäyt-

teet, oirekysely 

Tavoitteena tutkia 

kosteusvaurion kor-

jauksen vaikutusta 

mikrobiologiseen al-

tistumiseen ja oirei-

den esiintymiseen 

kouluissa. 

Kosteusvaurion todettiin 

olevan riski hengitystie in-

fektioille. Perusteellisen 

korjauksen jälkeen mikrobi-

tasot normalisoituivat, ja 12 

oireesta 10 esiintyvyys vä-

heni merkittävästi. 

Järvi, K., Vornanen-

Windqvist, C., Mik-

kola, R., Kurnitski, J. 

& Salonen, H. 2018. 

Online questionnaire 

as a tool to assess 

symptoms and per-

ceived indoor air 

quality in a school 

environment 

Määrällinen 

tutkimus 

Terveyskysely. 

Tavoitteena kehittää 

lyhyt ja helppo säh-

köinen kysely perus-

koulun oppilaille oi-

reiden ja koetun si-

säilman määrittä-

miseksi. 

Opettajat kokivat kyselyn 

mukaan enemmän sisäil-

mahaittoja kuin oppilaat. Si-

säilmassa koettiin olevan 

eroja eri luokkahuoneiden 

välillä mm. oireilun suhteen. 

Kysely osoittautui käyttökel-

poiseksi aikuisilla ja vähin-

tään 12-vuotiailla lapsilla. 

Meklin, T., Husman, 

T., Pekkanen, J., Hy-

värinen, A.,Hirvonen, 

M-R. & Nevalainen, 

A. 2002. 

Effects of moisture 

damage repair on 

microbial exposure 

and health effects in 

schools. 

Määrällinen 

tutkimus 

Terveyskysely, 

sisäilman mik-

robinäytteet 

ennen ja jäl-

keen korjauk-

sen. 

Tavoitteena osoittaa 

kosteusvauriotunei-

den koulujen korjauk-

sen vaikutukset kou-

lulaisten terveydenti-

laan. 

Koetut oireet, kuten yskä, 

kurkkukipu, nuha ja nenän 

tukkoisuus olivat yhtey-

dessä koulun kosteusvauri-

oon, ja ne vähenivät merkit-

tävästi kosteusvaurion kor-

jauksen jälkeen. 

THL 2016. 

Koulujen huono si-

säilma heikentää op-

pimistuloksia ja lisää 

poissaoloja. 

Terveyden ja 

hyvinvoinnin 

laitoksen jul-

kaisu. 
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Hyvärinen, A., Have-

rinen-Shaugnessy, 

U., Lingnell, U. & Ne-
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Koulurakennusten 

kosteus- ja home-

vauriot. Opas ongel-

mien selvittämiseen. 

Kansanter-

veyslaitoksen 

julkaisu. 

  


