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Oulun yliopisto

Kuhmon Tuupalan puukoulu Rakennustiedot: 

- Rakentamisvuodet 2016-18, 

käyttöönotto helmikuu 2018

- Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy, Alt Arkkitehdit, 

Suunnittelu Laukka Oy, Rakennusliike Kuoma Oy

- Rakennustöihin tutustujia 1700 kuudesta eri 

maasta, valmiiseen kouluun > 1500 vierailijaa

- Pohjois-Suomen paras rakennusteko 2017

- Vuoden 2018 valtakunnallinen Puupalkinto

- Yli 300 koululaista ja noin 60 esikoululaista

- Ensimmäinen massiivipuurakenteinen koulu, 

CLT elementit, liimapuutekniikka 

- CLT-elementit ensimmäistä kertaa koulussa ja 

toista kertaa julkisessa rakentamisessa

- CLT-elementit jätetty näkyviin suurimmassa osassa 

sisäseiniä, pinnassa on vain vahauskäsittely.

- Pinta-ala 5500 m2

- Rakennettu huputettuna
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Puurakentamisen 
terveysvaikutukset –
tutkimuksella 
tietoperusteista tukea 
puurakentamiselle ja puun 
käyttömuotojen 
lisäämiselle

‒ Hankkeen päätavoitteina on tuottaa luotettavaa, 
puolueetonta ja kaikille avointa tietoa puukoulun 
terveysvaikutuksista ja terveydelle todennäköisesti 
hyödyllisistä ominaisuuksista sekä levittää 
tutkimuksen tuloksia mahdollisimman laajasti ja 
siten tehdä tunnetuksi puurakentamisen hyötyjä. 

‒ Tutkimuksen avulla saadaan tietoa puukoulun 
ominaisuuksista sekä oppilaiden stressitasoja ja 
voidaan verrata niitä vastaavanlaisessa 
ympäristössä olevaan, saman arkkitehdin 
suunnittelemaan ”ei-puukouluun”.  

‒ Tutkimuksen toteuttaja on Oulun yliopiston 
Mittaustekniikan yksikkö. Hankkeen toteuttajana 
myös Kuhmon kaupunki (hankehallinto, tiedotus)

‒ Hankkeen budjetti on 250 000 euroa. Rahoittajia 
ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelma (80%) sekä Suomen Metsäsäätiön 
keräyksellä saatu rahoitus (20 %), joka on 
myönnetty Kuhmon kaupungille.

‒ Hanke-aika 1.7.2019 – 31.12.2021.
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Mitä on mitattu? Fysikaaliset ominaisuudet

- Kosteus, lämpötila, melu, pienhiukkaset

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

- Standardimenetelmä, pidennetty keräysaika

- Myös sensorilla, samoin CO2

Mikrobiallinen puhtaus

- Sisäilma & pinnat

Stressi

- Stressin käytetyintä merkkiainetta, kortisolia, 

voidaan mitata luotettavasti syljestä -> kertoo

parhaiten päivittäisestä stressistä.

- Jatkuvaa, mutta epätarkempaa, seurantaa voi

tehdä esimerkiksi älysormuksella

sähkönjohtavuutta seuraamalla. 

- Oppilaiden sairaspoissaolot
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Aikajana

1.7.2019; hanke käynnistyi 

Syksy 2019; menetelmien pystyttämistä, kokeilua 

ja sisäänajoa, suunnitelman esittelyä kouluilla 

opettajille, ensimmäiset tiedotteet ja lehtijutut, 

kilpailutukset 

Joulukuu; sairaanhoitopiirin eettinen lausunto,

tutkimussuunnitelman kuvaus koteihin

Tammikuu 2020; Tutkimushenkilöiden rekrytointi, 

tutkimuksen esittelytilaisuudet kouluilla, 

tutkimuksesta uutisointi paikallislehdissä

Helmikuu; luokittain tutkimuksesta kertominen, 

videonpätkät apuna, sylkinäytteenoton kokeilu

Helmikuu – marraskuu: sensoriseuranta kouluilla
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Helmikuu; ensimmäinen näytteenottoviikko, 

sylkinäytteet, mikrobiologiset näytteet, 

sisäilmanäytteet

Huhti-toukokuu; määritykset näytteistä

Syyskuu-lokakuu; älysormusseurannan 

yksityiskohtainen suunnittelu, opettajien ja 

koululaisten “kouluttaminen” etänä sen tekemiseen

Lokakuu; toinen näytteiden keräysviikko 

(sylkinäytteet) ennen syyslomaa, kolmas näytteiden 

keräysviikko syysloman jälkeen (kaikki näytteet), 

Marras-joulukuu; määritykset näytteistä

Tammikuu-huhtikuu; tulosten analysointi, varaus 

täydentäville näytteille (tuskin tarvitaan), raportin ja 

lehtiartikkeleiden kirjoittaminen

Toukokuu; loppuraportin julkaiseminen
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Olosuhdeseurannan
järjestäminen

Mittauskohteet: 

- Opetustila OT1-2.056

- Opetustila OT1-2.057

- Opetustila OT1-2.071

- Ryhmätila 1073 (1 krs, B-osa)

Asennetut anturit:

- Sisätiloissa IAQS-anturit 4 kpl (kuvan punaiset pisteet)

- Ulkoanturit 2 kpl (kuvan oranssit pisteet)

- Lisä-anturit IAQS (3 kpl) äänitasomittauksella opetustilassa 2071 

lokakuussa 2020
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Ilman kosteuden seuranta
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Ilman kosteuden vaihtelu on pienenpää 
puukoulussa kuin viereisessä 
yläkoulussa

- Ero vuorokausittaisessa vaihteluvälissä 

muutamia gramman kymmenyksiä 

ilmakuutiometrissä, mikä vastaa 

huoneenlämmössä noin yhden – kahden 

prosenttiyksikön eroa suhteellisessa ilman 

kosteudessa

- Pylväät ovat viikonloppuja (la-su)

- Puukoulun ja yläkoulun ilmanvaihdon teho on 

sama, mutta lämmöntalteenotto puukoulussa 

on pyöriväkennoinen ja yläkoulussa erillisissä 

tulo- ja poistokanavissa olevien kennojen 

avulla, joissa ja joiden välillä kiertää 

glykolineste

- Pyörivän kennon carry over –ilmiö tuo 

ulosmeno ilmasta 2-4 % takaisin sisälle

- Puuseinät – joissa on vain vahauskäsittely –

saattavat tasata kosteutta ja osa pienemmästä 

vaihtelusta puukoulussa 

voi selittyä tällä
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VOC-kokonaispitoisuus
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Korkeimmat VOC-pitoisuudet 

koulupäivän aikana ovat seurausta 

ihmisten toiminnasta

‒ Syksyllä erityisesti käsien desinfektio-

liuosten käyttö

‒ Korjaustoimenpiteet, liimat



Oulun yliopisto

VOC-kokonaispitoisuus
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Verrattu puukoulun eri luokkia. 

Käsidesin käyttö toukokuussa ja 

syksyllä koulun alettua

‒ Selkeästi eroja eri opettajilla, kuinka 

ovat ohjeistaneet käsidesiä 

käyttämään

Kahden luokan välisen oven karmin 

tiivistäminen silikonilla ja 

polyuretaanilla

‒ Vaikutus VOC-pitoisuuteen selvästi 

nähtävillä 2 viikkoa
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Äänenvoimakkuuden mittaus
usealla olosuhdesensorilla
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‒ Toteutettiin kahdessa opetustilassa, Kuhmossa ja 

Vaalassa

‒ Neljä olosuhdesensoria oli asennettu opetustilaan, 

joista kolmessa oli melumittausominaisuus 

(Sensorit oli sijoitettu eri puolille opetustilaa, kts 

kuva).

‒ Olosuhdesensorin antama äänenvoimakkuus oli 5 

minuutin keskiarvo 2 sekunnin huippuarvoista.

‒ Äänenvoimakkuus mittauksen kesto oli 1 kk.

‒ Verrataan vielä äänen tasoa stressimittaustuloksiin

1430
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Kuva. Olosuhdesensorien sijoittelu luokkatilassa
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Äänien voimakkuuden seuranta
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Puukoulun luokassa on selvästi 

hiljaisempaa

- Koulun käyttäjät kiitelleet käytävämelun 

vähenemistä

- Luokkien välisijat sen sijaan päästävät 

ääntä läpi

- Hiljaisuus ei siis selity hyvällä eristyksellä

- Lattiamatto, ei kenkiä

- Hyvä akustiikka?

- Syy- ja seuraussuhteet?
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Koululaisten 
stressi

Syljen kortisoli

‒ Sylkinäytteitä kerättiin yhdellä viikolla helmikuussa ja 

kahdella lokakuussa, toinen ennen syyslomaa, toinen 

jälkeen (alkuperäisestä suunnitelmasta elokuun alun 

keräysviikko jäi pois)

‒ Eettinen lausunto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

eettiseltä toimikunnalta

‒ Lääketieteellisenä asiantuntijana Itä-Suomen yliopistosta 

lastentautien professori Marjo Renko

‒ Osallistujien rekrytointi tammikuun alussa

‒ Sylkinäytteitä kerättiin kaikkiaan noin 1300 kpl 

‒ Osallistujien lukumäärä Kuhmossa 52 ja Vaalassa 37

‒ Kuhmossa 4. (ja nyt 5.) luokkalaisia

‒ Vaalassa 3.- 5. luokkalaisia
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viikonloppuna

Raskas harjoitus, 

sairastumassa

Aikaisemman urheilijatutkimuksen kuvaaja
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Stressihormoni kortisoli
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Koulujen välillä tilastollisesti 

merkittävä ero syyslomaa edeltävänä 

viikkona

- Huom. ensimmäinen viikko on 

keskiviikosta tiistaihin

- Mielenkiintoista, että kortisolin keskiarvot 

ovat kaikkein korkeimmat syysloman 

jälkeisenä viikkona 

- Ero syyslomaa edeltäneeseen viikkoon on 

tilastollisesti merkittävä

- Puukoulussa korkeita yksittäisiä 

kortisoliarvoja 1. viikon torstaina ja 

perjantaina (tutkimuksen kaikkein 

korkeimmat)

- Yksittäiset isot arvot eivät kuitenkaan 

aiheita tilastollista merkittävyyttä
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Koulumatkan pituuden vaikutus stressiin
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Tilastollisesti merkittävä ero syyslomaa 
edeltävänä kahtena päivänä

- Vertailtu yksittäisten päivien ero ja 

kokonaisten viikkojen ero

- Pidempimatkalaisten kortisoliarvot olivat 

toisen ja kolmannen viikon lopussa 

korkeampia kuin alkuviikosta

- Syyslomaa edeltäneenä kahtena päivänä 

pidempimatkalaisten ero lyhempi-

matkalaisiin tilastollisesti merkittävä

- Huom. ensimmäinen viikko keskiviikosta 

tiistaihin

Viikkojen eroista

- Onko niin, että syyslomaa edeltävä viikko 

sellainen, että koululaisiin ei vaikuttanut 

mikään erityinen ulkoinen tapahtuma?

- Mielenkiintoista, että kortisolin keskiarvot 

ovat kaikkein korkeimmat syysloman 

jälkeisenä viikkona
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Älysormusseuranta Väline

- Moodmetric-sormus, suomalainen tuote

- Mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutoksia

- Laskee tunnusluvun, kalibrointi ensimmäisen yön yli -> 

henkilöiden tulokset pitäisi olla vertailtavissa

Toteutus

- Älysormusseurantaan rekrytoitu yhdeltä luokalta sekä 

Tuupalassa että Vaalassa 13 koululaista

- Kuhmossa 5. ja Vaalassa 6. luokkalaisia 

- Mittaus vain koulupäivän aikana

- Halutaan katsoa virittyneisyyden muutoksia koulupäivän 

aikana, viikon aikana ja eri oppitunteina

- Onko kouluympäristössä vaikutusta palautumiseen
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Älysormusseuranta
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Tilastollisesti suuntaa antava ero 

koulujen välillä syyslomaa edeltävällä 

viikolla

- Toisen viikon torstai- ja perjantai: Kuhmosta 

vain vähän dataa

- Vertailu myös ”stressirajan” yli menevän 

ajan ja rentouttavan rajan alle menevän 

ajan osuuksia
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Älysormustulosten ja kortisolimittauksien vertaaminen toisiinsa
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Kaksi eri stressin seurantatapaa 

antoivat hyvin samankaltaisen 

tuloksen

- Toisen viikon torstai- ja perjantai: 

Kuhmosta vain vähän dataa

- Menetelmien vertailemisen 

kannalta silti pienelläkin 

henkilömäärällä kortisolin ja 

älysormuksen käyttäytyminen 

yhtäläistä
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Stressimittaukset -
haasteita ja opittua

‒ Opettajien motivointi ja perehdytys etukäteen 

erittäin tärkeää

‒ Älysormusmittaus vaatii oppilailta uudehkot 

älypuhelimet tai koululta älylaitteet lainaksi

‒ Pienimpiä koululaisia lukuun ottamatta 

oppilaat antoivat sylkinäytteet mielellään

‒ Sormuksen koon vuoksi käyttö välitunneilla 

ja liikuntatunneilla keskusteltava erikseen

‒ Mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa?
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Tiedottaminen ja muu 
tulosten hyödyntäminen

‒ Loppuraportti valmistuu toukokuussa

‒ Tuloksista kirjoitetaan ammattilehtiartikkeli 

sekä opetus- että rakennusalan lehteen

‒ Tuloksia esitellään useissa puu- ja 

rakentamisalan tapahtumissa

‒ Tavoitteena julkaista myös 1-2 tieteellistä 

artikkelia

‒ Mittaustekniikan yksikkö on mukana yhdessä 

kuuden muun maanlaisen partnerin kanssa 

hakemassa rahoitusta ERA-Net ForestValue

haussa puurakentamisaiheelle

‒ Kotimaiset tutkimuskonsortiot kiinnostavat 

myös
Tuupalan tilaa viljeli 1600-luvulla Tuupaisten suku, 

jonka mukaan talo ja alue on saanut nimensä.
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Kertaus – pääviesti ‒ Yhdellä kolmesta tutkimusviikosta puukoulun 

ja vertailukoulun oppilaiden stressissä oli 

selvä ero: stressihormoni kortisolin mittaus-

tuloksissa ero oli tilastollisesti merkittävä, 

älysormusseurannassa suuntaa antava

‒ Kyseessä oli viikko, jolloin korkeita kortisoli-

arvoja oli vähemmän kuin muina viikkoina

‒ Ero saattaa selittyä oppimisympäristöllä, 

mutta tätä emme tiedä varmasti

‒ Oppimisympäristössä puukoulu on yksi iso 

tekijä. Isoin ero puukoulun ja vertailukoulun 

ominaisuuksissa oli Tuupalan ”hiljaisuus”



Oulun yliopisto

Professori Vesa Virtanen

• Vastuullinen johtaja

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen

• MITY:n osuuden projektipäällikkö, yleinen suunnittelu, 

yhteyshenkilö ”ulkomaailmaan” päin, tiedottaminen ja 

raportointi

• pekka.t.kilpelainen@oulu.fi, 0294 488 111

Laboratorioinsinööri Veijo Sutinen

• Sensoritöiden suunnittelu, niiden toteutuksen valvonta, 

työnjohto ja raportointi

• veijo.sutinen@oulu.fi, 0294 488 364

Projektitutkija Elina Jokinen

• Fysiologisten mittauksien ja poissaoloseurannan 

käytännön suunnittelu & järjestely, käytännön toteutus 

osin itse ja osin työn ohjaajana, raportointi

Hankehenkilöstö

Mukana on myös projekti-insinöörejä ja laborantteja 

käytännön osuuksia tekemässä !
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