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Avointa oppimisympäristöä vertaillaan tutkimuksessa kvantitatiivisesti perinteiseen luokkatilaan 
äänenvoimakkuuden ja sisäilman hiilidioksidipitoisuuden osalta. Lisäksi näiden vertailukohtien 
rinnalla pyritään selvittämään kvalitatiivisesti, miten oppituntien pitäjät arvioivat tunnin melutason 
ja levottomuuden. Tutkimuksessa analysoidaan Telialta saatua mittasensoridataa, jota kerätään 
Tampereen yliopiston normaalikoulun luokkatilasta KAKS10. Tämä luokkatila koostuu avoimesta 
oppimisympäristöstä ja perinteisestä luokkatilasta, ja mainituissa opetustiloissa pidettyjä 
oppitunteja seurattiin tutkimuksessa viikon ajan. Telian sensoridataa analysoitiin siten, että 
analyysi kohdistettiin niihin oppitunteihin, joilta oppitunnin pitäjä antoi myös kvalitatiivisen 
palautteen. Näin ollen kvalitatiivisen analyysin rinnalle voitiin ottaa kvantitatiivista mittausdataa. 
Palautteessa selvitettiin muun muassa oppitunnin pitäjän kokemus tunnin onnistumisesta, 
melutasosta sekä levottomuudesta, joita verrattiin tunnin todelliseen keskimääräiseen 
äänenvoimakkuuteen sekä sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen. 

Tutkimus pohjautuu Future Classroom Lab (FCLab) -oppimisympäristöhankkeeseen, jonka 
tavoitteina on kehittää oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa sekä erityisesti pedagogiikkaa. 
Oppimisympäristöhanke toimii myös resurssikeskuksena, ja sen pohjalta järjestetään erilaisia 
koulutuksia opettajille. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Telian kanssa, ja se oli osa Tampereen 
yliopiston pedagogisten opintojen laajentavaa harjoittelua. 

Äänenvoimakkuuden ja hiilidioksidipitoisuuden analyyseissa Telian sensoridatasta 
määritetään tilastollisia tunnuslukuja. Näistä keskeisimmät ovat keskiarvo ja otoskeskihajonta, 
sillä niiden avulla voidaan perustellusti vertailla avointa oppimisympäristöä ja perinteistä 
luokkatilaa keskenään. Analyysien tuloksena avoin oppimisympäristö näyttäytyi seurannan 
aikana itse asiassa parempana vaihtoehtona perinteiselle luokkatilalle: äänenvoimakkuuden 
arvoissa ei ollut merkittävää eroa opetustilojen välillä, mutta hiilidioksidipitoisuus nousi 
huomattavasti korkeammalle tasolle perinteisessä luokkatilassa. Tulosten analysoinnissa 
oppituntien taustatekijöitä, kuten ajankohta, käytettävät opetusmenetelmät sekä oppituntien 
pitäjät, otettiin huomioon. Seurannan aikana oppitunteja pitivät opettajien lisäksi esimerkiksi 
opetusharjoittelijat ja sijaiset. 

Pieni otoskoko arvioidaan tutkimuksen suurimmaksi yksittäiseksi puutteeksi. Käyttäjäkunnan 
vaihtuvuus tutkimuksen kohteena olevien luokkatilojen välillä olisi myös voinut olla suurempaa, 
sillä seurannan aikana esimerkiksi jotkut opettajat pitivät oppituntinsa vain toisessa opetustilassa. 
Samoin oppilaiden vaihtuvuus jäi vähäiseksi. Tämä kuitenkin huomioitiin tulosten analysoinnissa, 
joten mainituista puutteista huolimatta saatujen tulosten perusteella voidaan perustellusti rajata 
pois se mahdollisuus, että avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä olisi 
merkittäviä eroja niissä pidettyjen oppituntien äänenvoimakkuuksissa.  



   
 

   
 

ABSTRACT 
Jasper Kosonen, Mikko Horila & Tuomo Tammi: A comparison between an open classroom and 
a traditional classroom : An analysis on sound pressure level and concentration of carbon 
dioxide from sensor data provided by Telia 
Tampere University Teacher Training School 
Future Classroom learning environment project 
1.3.2022 
 

In this study, a quantitative comparison between an open classroom and a traditional classroom 
is made, focusing on the sound pressure level and concentration of carbon dioxide within the 
classrooms. Furthermore, a qualitative study of the noise level and restlessness during the lesson 
experienced by the teacher is presented alongside with the quantitative measurements. Here, the 
term “teacher” refers simply to the person giving the lesson. The teacher can also be a substitute 
or a teacher trainee. The sensor data provided by Telia are gathered over one week from the 
classroom KAKS10 of Tampere University Teacher Training School, such that the data collected 
match the lessons from which the qualitative data are obtained. In this way, the open classroom 
and the traditional classroom present in KAKS10 can be analyzed with both quantitative and 
qualitative data. The qualitative data consist of estimates for noise level and restlessness of the 
lesson perceived by the teacher. These estimates are then compared with the actual sound 
pressure level and concentration of carbon dioxide during the lesson. 

This study is based on the Future Classroom Lab (FCLab) project. Objectives of this project 
include developing learning environments, technology used in education and, especially, 
pedagogy. It also provides materials and resources for different kinds of trainings, for example. 
The study is conducted in cooperation with Telia, and it is part of the pedagogical studies in 
Tampere University. 

In the analyses of the sound pressure level and concentration of carbon dioxide, statistics was 
used to represent the sensor data provided by Telia. For example, computing the mean and 
sample standard deviation allowed for a meaningful comparison between the open classroom 
and the traditional classroom to be made. During the one-week monitoring of the lessons, the 
open classroom turned out to outperform the traditional classroom with respect to the 
concentration of carbon dioxide. Whereas the concentration of carbon dioxide in the traditional 
classroom peaked significantly high, the open classroom maintained a steady and low level of 
carbon dioxide in its indoor air. The differences in sound pressure levels between the counterparts 
were insignificant. To better acknowledge the indirect variables affecting the results, some 
background information of the lessons, such as the time of the lesson, the teaching methods used 
and the person giving the lesson, were also recorded. 

The single most impactful deficiency of the study is thought to emanate from small sample 
size. Also, during the monitoring period some teachers only taught in one of the classrooms, not 
in both. The same applies for the students. However, the effects of this were considered when 
analyzing the data. Therefore, despite the aforementioned deficiencies, the possibility for any 
noticeable differences between the open and traditional classroom in sound pressure levels can 
confidently be discarded.  
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1 JOHDANTO 

Avoimet oppimisympäristöt ovat olleet kiistanalainen aihe mediassa. Näitä 

ympäristöjä on väitetty äänekkäiksi ja levottomiksi, ja työrauhan puuttuminen on 

huolestuttanut opettajia sekä vanhempia (Kivinen, 2020; Tammi, 2018). 

Mediassa esillä olevat näkemykset kuitenkin eroavat Tampereen yliopiston 

normaalikoulun KAKS10-opettajien kokemuksista. Avoin oppimisympäristö 

koetaan tilana muiden joukossa, eivätkä siellä pidettävät oppitunnit eroa 

merkitsevästi perinteisessä luokkatilassa pidettävistä oppitunneista. Koska 

median antama kuva avoimista oppimisympäristöistä on ristiriidassa käytännön 

kokemuksen kanssa, halutaan mediassa esitettyjen väitteiden oikeellisuutta 

arvioida kvantitatiivisen mittausdatan valossa. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on siten selvittää, eroaako avoin 

oppimisympäristö perinteisestä luokkatilasta merkittävästi äänenvoimakkuuden 

tai sisäilman hiilidioksidipitoisuuden osalta. Lisäksi oppituntien levottomuutta 

vertaillaan. Äänenvoimakkuuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaamisessa 

hyödynnettiin Telian mittasensoreita, joita on asennettu Tampereen 

normaalikoulun tiloihin. Oppituntien levottomuutta ja muita muuttujia selvitettiin 

kvalitatiivisella kyselyllä, jonka oppituntien pitäjät täyttivät tuntinsa jälkeen. 

Sensoridataa analysoitiin MATLABin avulla. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä 

Telian kanssa, ja se oli osa Tampereen yliopiston pedagogisten opintojen kurssia 

KAS.PED.060 Laajentava harjoittelu (Tampereen yliopisto, n.d.). 

Luvussa 2 käydään läpi tutkimuksen taustaa ja tulosten analysoinnissa 

tarvittavaa teoriaa. Lisäksi Future Classroom Lab -oppimisympäristöhanketta 

(FCLab) esitellään tarkemmin. Luvussa 3 kerrotaan mittauslaitteistosta sekä 

varsinaisista koejärjestelyistä. Mittaus koostuu kahdesta osasta: sensoridatan 

keräämisestä ja kyselyiden täyttämisestä. Luku 4 sisältää mittaustulokset ja 

tehdyt havainnot, ja luvussa 5 saatuja tuloksia analysoidaan. Tulosten 

visualisoinnissa on hyödynnetty MATLABia. Lopuksi luvussa 6 kootaan yhteen 

tutkimuksen tärkeimmät havainnot ja pohdinnat. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksen taustaan ja tulosten analysoinnissa 

tarvittavaan teoriaan. Tutkimuksen lähtökohtana on niin kutsuttu FClab–

oppimisympäristöhanke, joka esitellään aluksi tavoitteineen. Tämän jälkeen 

tutkimuksessa käytettävä teoreettinen viitekehys kootaan yhteen. 

2.1 Future Classroom Lab -oppimisympäristöhanke 

Tutkimus suoritetaan osana FCLab-oppimisympärisöhanketta. Kyseessä on iso 

eurooppalainen verkostohanke, joka tekee yritysyhteistyötä tavoitteenaan 

kehittää oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa sekä erityisesti pedagogiikkaa. 

FCLab on jatkumoa European Schoolnetille, ja Suomessa hanke muun muassa 

järjestää alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia, tekee yritysyhteistyötä sekä 

osallistuu erilaisiin opetusalan tutkimustehtäviin ja tapahtumiin. Tampereen 

lisäksi FCLab-oppimisympäristöhanketta toteutetaan Suomessa myös Oulussa 

ja Joensuussa. (Horila ym., 2020) 

Horila ym. (2020) esittelevät julkaisussaan oppimisen vyöhykemallin, jonka 

tunnistaminen ja kehittäminen suomalaisen opetussuunnitelman pohjalta kuuluu 

FCL-oppimisympäristöhankkeen keskeisiin tavoitteisiin. Tämän lisäksi selkeitä 

tavoitteita hankkeelle on kehittää oppimisympäristöjä ja opetusteknologiaa, 

jäntevöittää tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyötä, kehittää ja jakaa 

toimintakulttuuria, toimia resurssikeskuksena sekä järjestää erilaisia koulutuksia 

opettajille. Oppimisympäristöjen kehittäminen tarkoittaa fyysistä kehittämistä 

oppimistilojen, -kalusteiden ja -materiaalien suhteen, ja kehittämistyössä otetaan 

huomioon erityisesti pedagogiset näkökulmat. FCL-oppimisympäristöhanke 

näyttäytyy Tampereen yliopiston normaalikoulussa esimerkiksi luokkatilana 

KAKS10, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 3. 
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2.2 Teoreettinen viitekehys 

Tulosten analysoinnissa tarvitaan ymmärrystä tilastomatematiikan perusteista 

sekä äänenvoimakkuudesta fysikaalisena ilmiönä. Analyysissa tarvittavat kaavat 

on esitetty alla selityksineen. Tulosten esittämisessä hyödynnetään sovitteita, 

yksinkertaisia ympyrädiagrammeja sekä taulukointia. Diskreettiin mittausdataan 

sovitetaan asiankuuluvasti sileä sovite, mikä onnistuu esimerkiksi Akiman 

muokatulla interpolaatiolla (MATLAB, n.d). 

Kerättävästä aineistosta lasketaan tilastollisia tunnuslukuja, joita 

hyödynnetään avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan vertailussa. 

Tutkimuksen aineisto koostuu diskreeteistä mittapisteistä, joten oleellisimmat 

tilastolliset tunnusluvut ovat diskreetin satunnaismuuttujan frekvenssi, keskiarvo, 

keskihajonta sekä mediaani. Koska suoritettavilla mittauksilla saadaan vain otos, 

käytetään keskihajonnan tilalla otoskeskihajontaa. Näin keskihajontaa voidaan 

arvioida harhattomasti (Huutanen & Kallinen, 1992). 

Huutanen & Kallinen (1992) esittelevät teoksessaan tilastollisia 

tunnuslukuja diskreetille satunnaismuuttujalle. Näistä frekvenssi kuvaa 

yksinkertaisesti, montako kertaa jokin havaintoarvo esiintyy aineistossa. 

Havaintoarvojen keskiarvo �̅�𝑥 saadaan puolestaan laskettua kaavalla 

�̅�𝑥 =
1
𝑁𝑁
�𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

, 

missä 𝑁𝑁 on havaintojen lukumäärä ja 𝑥𝑥𝑖𝑖 kuvaa 𝑖𝑖:nnettä havaintoarvoa. Keskiarvo 

lasketaan siis havaintoarvojen summana, joka jaetaan havaintoarvojen 

lukumäärällä. Keskiarvosta ei kuitenkaan voida päätellä, miten aineisto on 

jakautunut. Tätä varten voidaan laskea otoskeskihajonta 𝑠𝑠𝑁𝑁−1 kaavalla 

𝑠𝑠𝑁𝑁−1 = �
1

𝑁𝑁 − 1
�(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

, 

missä käytetyt symbolit vastaavat keskiarvon kaavassa esiintyviä symboleita. 

Otoskeskihajonta kuvaa, kuinka paljon havaintoarvot poikkeavat keskimäärin 

havaintoarvojen keskiarvosta. Mitä suurempi (otos)keskihajonta on, sitä 

kauemmaksi keskiarvosta havaintoarvot keskimäärin sijoittuvat. 

Keskiarvo ja otoskeskihajonta yhdessä kuvaavat aineiston jakaumaa. 

Jakauman avulla voidaan hahmottaa paremmin, miten toistettavissa mittaukset 
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ovat. Esimerkiksi aineiston suuri keskihajonta viestii siitä, että toistokokeen arvot 

voivat vaihdella enemmän kuin pienen keskihajonnan aineistossa. Mediaani 

kertoo jakaumasta arvon, joka jakaa aineiston kahteen osaan: mediaanin 

alapuolelle ja yläpuolelle jäävät havaintoarvot. Tämä johtuu siitä, että mediaani 

lasketaan järjestämällä aineisto ensin suuruusjärjestykseen ja valitsemalla 

keskimmäinen havaintoarvo. Mikäli aineistossa on parillinen määrä havaintoja, 

mediaaniksi muodostuu kahden keskimmäisen havaintoarvon keskiarvo. Toisin 

sanoen noin puolet aineistosta on suurempaa kuin mediaanin arvo. Mediaanin 

tueksi voidaan laskea myös ala- ja yläkvartiileja, mutta niitä ei käytetä tässä 

tutkimuksessa. (Huutanen & Kallinen, 1992) 

Äänenvoimakkuus eli äänenpainetaso on fysikaalinen suure, joka kuvaa, 

miten äänilähteen intensiteetti suhtautuu valitun vertailutason intensiteettiin 

(Pulkki & Karjalainen, 2015). Vertailutasoksi valitaan ihmisen kuulokynnys, joka 

on suuruudeltaan 1 pW m2⁄ . Intensiteetti puolestaan kuvaa, miten äänilähteen 

teho jakautuu pinta-alaa kohti. Tästä syystä äänilähteen intensiteetti pienenee 

lähteen etäisyyden kasvaessa, sillä sen teho jakautuu suuremmalle pinta-alalle. 

Jotta äänilähteen ja vertailutason intensiteettien suhteesta saadaan hyödyllinen 

suure kuvaamaan äänenvoimakkuutta, otetaan suhteesta kymmenkantainen 

logaritmi. Kun logaritmi kerrotaan vielä kymmenellä, saadaan käyttökelpoiseksi 

yksiköksi desibeli (dB). Siispä äänenvoimakkuus lasketaan kaavalla 

𝐿𝐿 = 10 log10 �
𝐼𝐼
𝐼𝐼0
�  dB, 

missä 𝐼𝐼 on äänilähteen intensiteetti ja 𝐼𝐼0 on vertailutason intensiteetti. 

Äänenvoimakkuuden logaritmisesta luonteesta johtuen sen arvoja ei voida 

verrata keskenään lineaarisesti, kuten lämpötilan tai hiilidioksidipitoisuuden 

arvoja. Kahden äänilähteen intensiteettien vertailu onnistuu kaavalla 
𝐼𝐼1
𝐼𝐼2

= 10
1
10(𝐿𝐿1−𝐿𝐿2), 

missä 𝐼𝐼1 ja 𝐼𝐼2 ovat vertailtavien äänilähteiden intensiteetit ja 𝐿𝐿1 ja 𝐿𝐿2 ovat näitä 

vastaavat äänenvoimakkuuden arvot. Kaavassa oletetaan, että kumpikin 

äänilähde on yhtä etäällä mittalaitteesta. Äänenvoimakkuus nimittäin pienenee 

äänilähteen etäisyyden kasvaessa, sillä tällöin äänenvoimakkuuden kaavassa 

esiintyvä intensiteettien suhde 𝐼𝐼
𝐼𝐼0

 pienenee. (Pulkki & Karjalainen, 2015) 
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3 MITTALAITTEISTO JA 
KOEJÄRJESTELYT 

Tutkimuksessa hyödynnetään Telian mittasensoreita, joita on asennettu 

Tampereen yliopiston normaalikoulun tiloihin. Näitä sensoreita ja niiden 

ominaisuuksia esitellään aluksi lyhyesti, ja lopuksi varsinaiset koejärjestelyt 

selvennetään. Koejärjestelyiden osalta luokkatila KAKS10 esitellään tarkemmin, 

ja aineiston keräämiseen liittyviä yksityiskohtia valotetaan. 

3.1 Telian mittasensorit 

Telia tarjoaa erilaisia ratkaisuja sisäilman mittaamiseen. Esimerkiksi Telian 

mittasensoreita käytetään tälläkin hetkellä useiden päiväkotien, koulujen sekä 

toimistojen sisäilman laadun ja meluisuuden sensorointiin. Sisäilman 

mittaaminen ja seuraaminen on olennaista ja tärkeää, sillä suuri osa ihmisistä 

viettää miltei koko päivän sisätiloissa. (Telia, sähköpostikeskustelu, 1. 

maaliskuuta, 2022) Tästä viestii myös Tareqin ym. (2012) tutkimus, jonka 

mukaan osa helsinkiläisistä vietti jopa 90 % ajastaan sisätiloissa. 

Tutkimuksessa käytetyt mittasensorit perustuvat nykyaikaiseen IoT-laite- ja 

-verkkoteknologiaan. Ne on asetettu niitä käyttävän tilan käyttötarkoitukseen 

sopivaksi, eli tässä tapauksessa ne keskittyvät erityisesti äänenvoimakkuuden ja 

hiilidioksidipitoisuuden mittauksiin. (Telia, sähköpostikeskustelu, 1. maaliskuuta, 

2022) Tampereen yliopiston normaalikoululla on käytössään aiemman 

sukupolven sensorit, jotka kuitenkin soveltuvat edelleen tutkimuksen mittauksiin. 

Telian (palaveri, 14. helmikuuta, 2022) mukaan uusimpien laitteistojen sijaan 

tärkeämpää on löytää aina toimivat ja asiakkaan tarpeisiin soveltuvat ratkaisut. 

Mittasensoreiden varsinaiset sijainnit on esitetty kuviossa 1. 

Mittasensoreista ”Katsomo 2” mittaa arvoja avoimessa oppimisympäristössä ja 

”Punainen 2” mittaa arvoja perinteisessä luokkatilassa. Sensorit on asennettu 

tilojen katossa olevan kehikon päälle siten, ettei sensorien välittömässä 
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läheisyydessä ole ilmastointilaitteita. Luvussa 2 mainitaan äänilähteen ja 

mittasensorin välisen etäisyyden vaikuttavan saatavaan mittaustulokseen. Tästä 

syystä avoimen oppimisympäristön sensorin tuloksia analysoitaessa pitää 

huomioida se, että opiskelijat ovat avoimessa oppimisympäristössä hieman 

kauempana mittasensorista kuin perinteisessä luokkatilassa. 

 

KUVIO 1. Tutkimuksessa käytettyjen sensoreiden sijainnit 

Telia (sähköpostikeskustelu, 1. maaliskuuta, 2022) kertoo, että käytettyjen 

sensoreiden mittausalueet ovat äänenvoimakkuudessa 38 dB–90 dB ja 

hiilidioksidipitoisuudessa 400 ppm–5 000 ppm. Mittausalueiden alarajat saattavat 

tulla vastaan mittauksissa, mutta oppituntien aikana käytettävissä oleva 

mittausalue riittää hyvin avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan 

vertailuun. Mittaustarkkuus puolestaan on äänenvoimakkuuden osalta 4 dB:n 

luokkaa taajuusalueella 80 Hz–6 000 Hz ja hiilidioksidipitoisuuden osalta 50 ppm. 
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Äänenvoimakkuuden tarkkuudessa mainittu taajuusalue sisältää puheelle 

tyypillisen taajuusalueen (Terveyskylä, 2021). Nämä mittaustarkkuudet otetaan 

huomioon tulosten analysoinnissa. Käytännössä jos avoimen oppimisympäristön 

ja perinteisen luokkatilan välisten mittaustulosten erot ovat pienempää kuin 

käytetty mittaustarkkuus, ei niiden välistä eroa voida mittaustarkkuuden vuoksi 

todentaa perustellusti. Tulosten analysointi suoritetaan luvussa 5. 

3.2 Avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan vertailu 

Tutkimus suoritetaan Tampereen yliopiston normaalikoulun luokkatilassa 

KAKS10, jonka pohjapiirustus näkyy kuviossa 1. Luokkatila koostuu avoimesta 

oppimisympäristöstä ja perinteisestä luokkatilasta. Horila & Tammi (2022) 

kertovat julkaisussaan, että luokkatilaa käytetään opetuksen järjestämisen lisäksi 

kokouksiin, ohjauksiin ja erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tila tarjoaa myös 

monipuolisia opetus- ja opiskelumuotoja, ja se huomioi teknologisuuden osana 

opetusta. Tästä esimerkkinä ovat Telian mittasensorit, joiden avulla luokkatilasta 

voidaan mitata tämän tutkimuksen tavoitteissa kuvattuja äänenvoimakkuutta ja 

hiilidioksidipitoisuutta. Perimmäisenä tavoitteena KAKS10-luokkatilalla on pyrkiä 

minimoimaan oppimisen esteet. 

Telian mittasensorit lähettävät dataa palvelimelle minuutin välein. Mitattavat 

suureet ovat äänenvoimakkuus, lämpötila, VOC-yhdisteet, hiilidioksidipitoisuus ja 

suhteellinen kosteus. Tässä tutkimuksessa keskitytään äänenvoimakkuuteen ja 

hiilidioksidipitoisuuteen, ja dataa kerätään viikon 50 ajalta maanantaiaamusta 

13.12.2021 perjantai-iltapäivään 17.12.2021. Kerättävä data on käsittelemätöntä. 

Kvantitatiivisen sensoridatan lisäksi kvalitatiivista dataa kerätään kyselyllä, jonka 

oppituntien pitäjät täyttävät tuntinsa jälkeen. Kyselyssä selvitetään oppitunnin 

sijainti, käytetyt opetusmenetelmät sekä oppitunnin pitäjä ja hänen arvionsa 

tunnin melutasosta, levottomuudesta ja onnistumisesta.  

Aineisto kerättiin kuvion 2 mukaisilta tunneilta. Seurattavat oppitunnit 

valikoitiin siten, että tilojen käyttö vastasi normaalia tilannetta ja otos kattoi 

mahdollisimman hyvin molemmat tilat. Kvantitatiivinen analyysi kohdennettiin 

valikoitujen oppituntien kohdalle, jotta todellisia mittatuloksia voidaan verrata 

kyselystä saataviin tuloksiin. Tuloksista lasketaan alaluvun 2.2 mukaan 
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keskiarvo, otoskeskihajonta ja sensoridatasta ilmoitetaan lisäksi mediaani sekä 

havaintoarvojen suurin ja pienin arvo. 

KUVIO 2. Tutkimukseen valitut oppitunnit 

Seurantaan valikoidut oppitunnit on kuviossa 2 merkitty virheällä ja keltaisella. 

Vihreä väri viittaa siihen, että oppitunnin on pitänyt luokan varsinainen opettaja. 

Keltainen väri tarkoittaa sitä, että joko sijainen tai opetusharjoittelija on pitänyt 

oppitunnin. Tulosten analysointivaiheessa hylätyt oppitunnit on merkitty 

puolestaan punaisella. Hylkäämiskriteereitä on lueteltu tarkemmin luvussa 5, 

mutta aineistot avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä 

haluttiin saada mahdollisimman vertailukelpoisiksi.  
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4 MITTAUSTULOKSET JA HAVAINNOT 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto kerättiin viikolla 50. Sensoridataa ladattiin 

Telian palvelimelta maanantaiaamusta 13.12.2021 kello 7.00 perjantai-

iltapäivään 17.12.2021 kello 15.00 saakka. Raakadataa saatiin kerättyä noin 250 

000 mittapistettä, joista äänenvoimakkuus ja hiilidioksidipitoisuus muodostivat 

yhteensä likimain 70 000 mittapistettä. Kuviossa 3 on esitetty ote Telialta 

saatavasta raportista. 

 

Kuten kuviosta 3 nähdään, osa mittapisteistä ei ole numeerisessa muodossa. 

Telian (palaveri, 14. helmikuuta, 2022) mukaan epänumeeristen arvojen 

suhteellisen suuri määrä johtuu siitä, että sensorit lähettävät mittausdataa eri 

ajanhetkillä, jolloin yhden arvon tallentuessa muut arvot tallentuvat puuttuvien 

arvojen vuoksi epänumeerisiksi. Epänumeeriset arvot (N/A) tulee suodattaa pois 
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ennen tulosten analysointia. Lisäksi raportissa käytetään yleisaikaa UTC, joka on 

Suomen aikaa kaksi tuntia jäljessä (Maailmanaika, n.d.). 

Kvalitatiivisen kyselyn tuloksia on esitetty taulukoissa 1, 2 ja 3.Taulukoihin 

on kerätty vastausten frekvenssit sekä avoimessa oppimisympäristössä että 

perinteisessä luokkatilassa. Taulukon arvot on kerätty suoraan annetuista 

vastauksista, mutta tulosten analysoinnissa hylätyistä mittaustuloksista johtuvat 

muutokset on merkitty yliviivauksin. Alkuperäinen arvo on yliviivauksen lisäksi 

kursivoitu ja muuttunut arvo on lihavoitu. Kyselystä saatiin yhteensä yhdeksän (9) 

vastausta koskien avointa oppimisympäristöä ja neljätoista (14) vastausta 

koskien perinteistä luokkatilaa. Näistä yksi (1) vastaus koski kumpaakin tilaa ja 

se on otettu huomioon molempien tuloksissa. 

TAULUKKO 1. Viikonpäivien ja oppituntien ajankohtien frekvenssit 

 Avoin oppimisympäristö Perinteinen luokkatila 

Maanantai 3 1 1 

Tiistai 6 5 3 

Keskiviikko 2 1 2 1 

Torstai 2 0 

Perjantai 1 3 

8.20–9.05 4 1 3 

9.10–9.55 3 1 0 

10.15–11.00 1 1 

11.00–12.10 1 1 

12.30–13.15 3 2 

13.20–14.05 2 1 1 

 

Taulukosta 1 voidaan havaita, että aineisto ei aivan jakaudu tasaisesti kaikille 

viikonpäiville eikä kaikille ajankohdille. Esimerkiksi tiistain oppitunnit ovat eniten 

edustettuna avoimessa oppimisympäristössä ja samoin aamun ensimmäinen 

tunti on frekvenssiltään suurin kummassakin tilassa. Valitettavasti seurannan 

aikaisena torstaina ei pidetty yhtään oppituntia perinteisessä luokkatilassa. 
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Lisäksi mittaustuloksen hylkääminen hävitti perinteisen luokkatilan ainoan 

mittapisteen ajankohdalta 9.10–9.55. 

Taulukko 2 kuvaa oppituntien pitäjien ja heidän käyttämiensä 

opetusmenetelmien jakautumista. Taulukkoon on merkitty vastauksista poimitut 

frekvenssit. Kukin opetusmenetelmä merkitään käytetyksi vain kerran kutakin 

oppituntia kohden, mikäli se esiintyy vastauksissa. Ainoastaan parityö ja 

pistetyöskentely jäivät edustuksetta avoimessa oppimisympäristössä. 

Taulukosta nähdään myös, että opetusharjoittelijat käyttivät seurannan aikana 

avointa oppimisympäristöä luokanopettajia useammin. Opetusmenetelmistä 

puolestaan opettajajohtoisuus, yksilötyö ja ryhmätyö olivat eniten esillä 

vastauksissa. 

TAULUKKO 2. Oppituntien pitäjien ja oppitunneilla käytettyjen 
opetusmenetelmien frekvenssit 

 Avoin oppimisympäristö Perinteinen luokkatila 

luokanopettaja 4 3 6 5 

opetusharjoittelija 8 5 3 

sijainen 2 3 

opettajajohtoinen 7 6 5 

opetuskeskustelu 4 3 2 1 

yksilötyö 6 5 6 

parityö 2 0 1 

ryhmätyö 6 5 4 3 

pistetyöskentely 0 1 

 

Taulukkoon 3 on koottu oppituntien pitäjien arviot tuntien melutasosta, 

levottomuudesta ja onnistumisesta. Arviot annettiin lineaarisella asteikolla 1–5, ja 

käytetyt asteikot on selitetty auki taulukossa kunkin sarakkeen kohdalla. 

Taulukon 3 perusteella oppituntien on koettu onnistuneen tilasta riippumatta: 

perinteisessä tilassa arviot painottuvat lähemmäs keskitasoa, kun taas 

avoimessa oppimisympäristössä suurin osa vastauksista sijoittuu asteikon 

yläpäähän. Arviot oppitunnin melutasosta ja levottomuudesta ovat vastaavalla 

tavalla korkealla avoimen oppimisympäristön tapauksessa, ja perinteinen 
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luokkatila arvioitiin melutason ja levottomuuden suhteen asteikon puolivälin 

molemmin puolin. Toisin sanoen melutaso ja levottomuus on koettu avoimessa 

oppimisympäristössä hiljaiseksi ja rauhalliseksi, kun taas perinteisessä 

luokkatilassa arviot ovat vaihdelleet meluisan ja levottoman sekä hiljaisen ja 

rauhallisen välillä. 

TAULUKKO 3. Oppituntien pitäjien arvioiden frekvenssit avoimessa 
oppimisympäristössä (A) ja perinteisessä luokkatilassa (P) 

 Melutaso (1 = 

meluisa, 5 = 

hiljainen) 

Levottomuus (1 = 

levoton, 5 = 

rauhallinen) 

Onnistuminen (1 = 

epäonnistunut, 5 = 

erinomainen) 

A P A P A P 

1 0 0 0 0 0 0 

2 1 4 1 3 0 0 

3 2 1 1 2 1 1 2 1 4 

4 5 4 0 4 1 5 2 

5 6 4 4 3 7 4 4 3 7 4 3 2 

 

Seurannan aikana oppituntien sisäisten muuttujien vaihtuvuus oli suurta. Kyselyn 

perusteella oppiaineista opetettiin muun muassa matematiikkaa, suomen kieltä 

ja kirjallisuutta, historiaa sekä elämänkatsomustietoa. Opetusryhmät pysyivät 

pääsääntöisesti luokkina 5A ja 6B, joista luokan 5A opetus suoritettiin avoimessa 

oppimisympäristössä ja luokan 6B perinteisessä luokkatilassa. Näin ollen tuloksia 

analysoitaessa tulee ottaa huomioon se mahdollisuus, että luokat eroavat 

toisistaan huomattavasti. Tämän vaikutus arvioitiin kuitenkin pieneksi. 

Opetusmenetelmien merkitys tulkittiin myös tärkeämpänä selittävänä 

tekijänä oppitunnin melutasossa ja levottomuudessa kuin opetettava aine. 

Istumajärjestyksen merkitystä ei huomioida tutkimuksessa, vaikka sillä voi olla 

vaikutusta oppituntien levottomuuteen. Istumajärjestyksen merkitystä koulussa 

on selvitetty esimerkiksi Wannarka & Ruhlin (2008) ja Norazman ym. (2019) 

artikkeleissa. 
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5 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Tulosten analysoinnissa kiinnitetään huomiota tulosten vertailukelpoisuuteen. 

Telian sensoridatan tarkastelu kohdennettiin tutkimukseen valikoitujen 

oppituntien kohdalle, jotta kyselystä saatavaa kvalitatiivista dataa voidaan 

perustellusti verrata kvantitatiiviseen dataan. Seurannan aikana viidellä (5) 

oppitunnilla oli tavallisuudesta poikkeava oppilasmäärä: esimerkiksi vain puolet 

luokan oppilasta oli paikalla. Jotta oppilasmäärän vaihtuvuudesta johtuvat 

muutokset eivät korostu tuloksissa, mittaustuloksista hylättiin neljä (4) avoimen 

tilan mittausta ja yksi (1) perinteisen luokkatilan mittaus. Näin ollen otoskoiksi 

muodostuu kymmenen (10) avoimelle oppimisympäristölle ja kahdeksan (8) 

perinteiselle luokalle. 

Telian sensoridataa käsitellään aluksi. Käsiteltyä dataa tiistain 14.12. osalta 

on esitetty kuviossa 4. Myös seurattujen oppituntien taustatekijöitä selvitetään, ja 

saatuja tuloksia on visualisoitu kuvioissa 5 ja 6. Taustatekijöiden selvityksen 

jälkeen analysoidaan äänenvoimakkuuden tuloksia, jotka ovat nähtävissä 

taulukoissa 4 ja 5. Analyysin rinnalle on koottu melun aiheuttamia terveyshaittoja 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021) sekä taulukkoarvoja (Seppänen ym., 

2014) äänenvoimakkuuksien suuruuden hahmottamiseksi. Lopuksi perehdytään 

hiilidioksidipitoisuuden mittaustuloksiin kuvion 7 ja taulukon 6 muodossa. 

Hiilidioksidipitoisuuden analyysissa on hyödynnetty Sisäilmayhdistys ry:n (2020) 

ja Entos Oy:n (2020) sisäilmastoluokituksia ja tietoja hiilidioksidin vaikutuksista 

muun muassa keskittymiskykyyn. 

5.1 Telialta saadun sensoridatan käsittely 

Äänenvoimakkuuden ja hiilidioksidin 70 000 mittapisteestä jäi sensoreiden 

valinnan ja mittasensoreiden eriävistä aikaleimoista johtuvan epänumeerisen 

datan suodatuksen jälkeen jäljelle noin 6 000 varsinaista mittapistettä. 

Sensoreista katsomo 2 mittaa äänenvoimakkuutta ja hiilidioksidipitoisuutta 
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avoimessa oppimisympäristössä ja punainen 2 perinteisessä luokkatilassa 

kuvion 1 mukaisesti. Äänenvoimakkuus on piirretty ajan funktiona seurannan 

aikaisen tiistain 14.12. osalta kuvioon 4 ja hiilidioksidipitoisuus kuvioon 7. Dataa 

ei ole käsitelty epänumeerisen datan suodatuksen lisäksi mitenkään muuten 

ennen sen piirtämistä tai analysointia. Diskreetteihin datapisteisiin on sovitettu 

sileä kuvaaja muokatulla Akiman interpolaatiolla (MATLAB, n.d.).  

 

KUVIO 4. Äänenvoimakkuus ajan funktiona avoimessa oppimisympäristössä 
(katsomo 2) ja perinteisessä luokkatilassa (punainen 2) 

Telian sensorit mittaavat suureita aina minuutin välein, joten kaikki muutokset 

äänenvoimakkuudesta eivät tallennu mittausdataan. Mittaustulokset kuvaavat 

kuitenkin riittävän hyvin oppitunneilla vallitsevaa äänenvoimakkuutta, vaikka 

hetkittäiset kovat äänet eivät välttämättä näy tuloksissa. Kuviosta 4 nähdään 

kuitenkin, että äänenvoimakkuuden vaihtelut noudattavat hyvin kuviossa 2 

näkyviä oppituntien aikatauluja. Esimerkiksi aikavälillä 9.10–12.30 perinteisessä 

luokkatilassa ei ollut oppituntia, jolloin äänenvoimakkuuden lukemat ovat samalla 

tasolla tyhjän luokkatilan kanssa. Koska avoin oppimisympäristö ja perinteinen 
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luokkatila sijaitsevat vierekkäin, kovimmat äänet näkyvät kummankin tuloksissa, 

kuten välitunnille tai ruokailuun siirtymisessä syntyvä melske. Tämä näkyy 

kuviossa 4 perinteisen luokkatilan kuvaajassa edellä mainitulla aikavälillä 

piikkeinä, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti avoimen oppimisympäristön 

äänenvoimakkuuden huippuarvoihin. 

5.2 Seurattujen oppituntien taustatekijöiden selvitys 

Seurattujen oppituntien taustatekijöitä on selvitetty kuvioissa 5 ja 6. Kuvio 5 

esittää, minä viikonpäivinä ja minä ajankohtina seuratut oppitunnit on pidetty. 

Saadut tulokset perustuvat taulukkoon 1, jonka sisältö on esitetty visuaalisesti 

piirakkakuvioiden muodossa. 

 

KUVIO 5. Viikonpäivien ja oppitunnin ajankohtien jakaumat (avoin 
oppimisympäristö N = 10 ja perinteinen luokkatila N = 8) 
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Kuviosta 5 voidaan päätellä, että seuratut oppitunnit eivät jakaudu avoimen 

oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä tasaisesti. Esimerkiksi 

perinteisessä luokkatilassa ei pidetty seurannan aikana ollenkaan oppitunteja 

torstaina, kun taas avoimessa oppimisympäristössä pidettiin tiistaina peräti viisi 

oppituntia. Ajankohdista aamupäivän tunnit ovat eniten edustettuina aineistossa. 

Oletettavasti aamupäivän tunnit ovat iltapäivän tunteja rauhallisempia. 

Merkittävimmäksi eroksi seurattujen tuntien ajallisista taustatekijöistä arvioidaan 

viikonpäivien jakauma. Loppuviikon oppitunnit voivat erota merkittävästi 

alkuviikon oppitunneista esimerkiksi levottomuuden suhteen, sillä esimerkiksi 

perjantaina lähestyvä viikonloppu voi häiritä erityisesti iltapäivän tunteja. 

 

KUVIO 6. Oppituntien pitäjien ja oppitunneilla käytettyjen opetusmenetelmien 
jakaumat (avoin oppimisympäristö N = 10 ja perinteinen luokkatila N 
= 8) 

Seurattujen oppituntien pitäjät ja heidän käyttämänsä opetusmenetelmät on 

esitetty kuviossa 6, jonka piirakkakuviot on luotu taulukon 2 pohjalta. Kuvion 6 
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perusteella seurannan aikana käytetyt opetusmenetelmät ovat jakautuneet 

avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä melko tasaisesti. 

Painopiste kummassakin tilassa on ollut opettajajohtoisella opetuksella, 

opetuskeskustelulla ja ryhmätöillä. Seurattujen oppituntien pitäjät painottuvat 

luokanopettajiin perinteisessä luokkatilassa ja opetusharjoittelijoihin avoimessa 

oppimisympäristössä. Vertailukelpoisuuden kannalta käytetyt opetusmenetelmät 

arvioidaan oppituntien pitäjiä merkittävimmiksi. Vaikka oppitunnin pitäjällä onkin 

iso rooli oppitunnin rauhallisuudesta, käytetyt opetusmenetelmät nähdään 

vaikuttavan enemmän luokan melutasoon. Esimerkiksi keskustelusta syntyy aina 

enemmän ääntä kuin hiljaisesta yksilötyöstä. 

Oppituntien taustatekijöiden selvitys on tärkeää, sillä tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, eroaako avoin oppimisympäristö merkittävästi 

perinteisestä luokkatilasta. Äänenvoimakkuudesta ja hiilidioksidipitoisuudesta 

näiden kahden tilan välillä ei voida tehdä perusteltuja johtopäätöksiä, mikäli 

mitattavat oppitunnit ovat eri tiloissa esimerkiksi käytetyiltä opetusmenetelmiltään 

täysin erilaisia. Lisäksi aineistojen kokoihin tulee kiinnittää huomiota. Saaduista 

mittaustuloksista hylättiin viisi oppituntia, jolloin otoskoot jäivät kymmeniseen 

oppituntiin kummassakin tilassa. Koska aineistosta lasketaan tilastollisia 

tunnuslukuja, otoskoot arvioitiin kuitenkin riittäviksi paljastamaan mahdolliset 

selkeät erot avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä. Mitä 

yhtenäisemmäksi ja runsaslukuisemmaksi aineisto saadaan vertailukohtien 

välillä, sitä perustellumpia siitä tehdyt johtopäätökset ovat (Erätuuli ym., 2011). 

5.3 Äänenvoimakkuuden analyysi 

Luvussa 2 käytiin läpi äänenvoimakkuuden fysikaalisia perusteita. Ääni voidaan 

kuitenkin kokea hyvin yksilöllisesti, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021) 

määrittelee äänen meluksi, jos se on ei-toivottua, epämiellyttävää, häiritsevää tai 

kuulolle haitallista. Melun kokemiseen vaikuttavat altistumisajan ja -paikan sekä 

äänen taajuussisällön lisäksi yksilöllinen meluherkkyys ja asenne äänilähdettä 

kohtaan. Ihmisen korva havaitsee parhaiten äänen taajuusalueelta 200 Hz–

10 000 Hz. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021) Puheessa taajuussisältö 

sijoittuu muun muassa taajuusalueelle 500 Hz–4 000 Hz (Terveyskylä, 2021). 
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Telian sensoridatasta on äänenvoimakkuuden analyysissa käytetty kuvion 

2 mukaisten oppituntien ajalta kerättyä dataa. Datasta on laskettu keskiarvo, 

otoskeskihajonta, mediaani sekä suurin ja pienin arvo. Tilastolliset tunnusluvut 

otoskokoineen on koottu taulukkoon 4. 

TAULUKKO 4. Telian sensoridatasta lasketut suureet äänenvoimakkuudelle 

 Avoin oppimisympäristö Perinteinen luokkatila 

Keskiarvo (dB) 49,10 47,09 

Otoskeskihajonta (dB) 6,78 6,05 

Mediaani (dB) 48,28 46,49 

Suurin arvo (dB) 66,75 67,81 

Pienin arvo (dB) 38,08 38,00 

N 284 243 

 

Taulukosta 4 nähdään, että seurannan aikana Telian sensoridatassa ei ollut 

merkittävää eroa avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä. 

Avoin oppimisympäristö on äänenvoimakkuuden keskiarvoltaan pari desibeliä 

voimakkaampi, mutta perinteisessä luokkatilassa tallentui puolestaan seurannan 

suurin arvo 67,81 dB. Mediaanista ja otoskeskihajonnasta päätellen 

äänenvoimakkuuden arvot ovat pääosin alueella 50 dB–70 dB, ja tämä vastaa 

tavallisen keskustelun äänenvoimakkuutta (Seppänen ym., 2014). 

Luvussa 2 selvitetään, että äänenvoimakkuuden asteikko on lineaarisen 

asteikon sijaan logaritminen. Kahden desibelin eroa vastaava äänten 

intensiteettien suhde voidaan laskea alaluvussa 2.2 johdetulla kaavalla, jos 

äänilähteiden oletetaan olevan yhtä etäällä mittauslaitteesta. Tällöin suurempaa 

desibelilukemaa vastaava intensiteetti on noin 1,6-kertainen toiseen 

intensiteettiin verrattuna. Kolmen desibelin ero vastaa intensiteetin 

kaksinkertaistumista. Kun desibelilukema kasvaa 10 dB, äänenvoimakkuus 

koetaan kaksinkertaistuvan (Pulkki & Karjalainen, 2015). 

Kahden desibelin ero mittaustuloksissa on mahdollisesti selitettävissä 

kuvion 6 perusteella. Avoimessa oppimisympäristössä tehtiin seurannan aikana 

enemmän ryhmätöitä kuin perinteisessä luokkatilassa, kun taas yksilötyöskentely 
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jäi vähemmälle. Ryhmätöissä syntyy todennäköisesti keskustelua, jolloin luokan 

yleinen melutaso nousee. Yksilötyöt ovat puolestaan luonteeltaan hiljaisia. Myös 

kuviossa 1 näkyvillä sensoreiden sijainneilla on vaikutusta mittaustuloksiin. Parin 

desibelin ero tuloksissa voi myös johtua yksinkertaisesti mittaustarkkuudesta, 

jonka Telia (sähköpostikeskustelu, 1. maaliskuuta, 2022) arvioi olevan noin 4 dB. 

Telian sensoridatan rinnalla analysoidaan taulukon 3 mittaustuloksia, jotka 

koostuvat oppituntien pitäjien arvioista tuntien melutasosta, levottomuudesta 

sekä onnistumisesta. Analyysin tulokset on koottu taulukkoon 5 siten, että 

avoimen oppimisympäristön tulokset on lihavoitu ja perinteisen luokkatilan 

kursivoitu. Otoskoot on esitetty vastaavasti. 

TAULUKKO 5. Keskiarvot ja otoskeskihajonnat oppituntien pitäjien arvioista 
avoimessa oppimisympäristössä (lihavoitu) ja perinteisessä luokkatilassa 
(kursivoitu) 

N = 10 ja N = 8 Keskiarvo Otoskeskihajonta 

Melutaso (1 = meluisa, 5 = 

hiljainen) 

4,10 
3,25 

0,99 
1,49 

Levottomuus (1 = levoton, 5 = 

rauhallinen) 

4,10 
3,50 

0,99 
1,41 

Onnistuminen (1 = epäonnistunut, 

5 = erinomainen) 

4,30 
3,75 

0,67 
0,89 

 

Taulukon 5 perusteella oppitunnit arvioitiin seurannan aikana keskimäärin 

korkeasti kullakin osa-alueella. Keskiarvojen ja otoskeskihajontojen avulla 

voidaan päätellä, että avoimessa oppimisympäristössä oppitunnit koettiin 

johdonmukaisemmin hiljaisiksi, rauhallisiksi ja onnistuneiksi, kun taas 

perinteisessä luokkatilassa oli sekä hiljaisia ja rauhallisia että meluisia ja 

levottomia oppitunteja. Tulokset eivät kuitenkaan ole johdonmukaisia taulukon 4 

tuloksiin verrattuna. Avoimen oppimisympäristön olisi taulukon 4 perusteella 

pitänyt saada ainakin matalampi keskiarvo melutasoltaan. Tämä ei selity 

yksinkertaisesti hylätyillä mittaustuloksilla, sillä ne olisivat saaneet keskiarvosta 

entistä suuremman. Sen sijaan oppituntien pitäjien yksilölliset erot arvioida 

tuntien melutasoa arvioidaan vaikuttaneen merkittävimmin saatuihin tuloksiin. 
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Tilojen akustiikalla on todennäköisesti myös vaikutusta, sillä suljettu tila 

koettaneen avointa tilaa helpommin meluisaksi. Lisäksi yksilöiden väliset 

etäisyydet ovat tiloissa erilaisia, mikä vaikuttanee kokemukseen äänimaisemasta 

ja mahdollisesta häiritsevyydestä. 

Äänenvoimakkuuden analyysi antaa syyn epäillä mediassa (Kivinen, 2020; 

Tammi, 2018) avoimista oppimisympäristöistä käytävää keskustelua. Tulosten 

perusteella avoin oppimisympäristö ei äänenvoimakkuudeltaan eroa 

merkittävästi perinteisestä luokkatilasta, ja siellä seurannan aikana pidetyt 

oppitunnit itse asiassa arvioitiin keskimäärin perinteistä luokkatilaa hiljaisemmiksi 

ja rauhallisemmiksi. Äänenvoimakkuuden perusteella ei voida kuitenkaan sanoa 

suoraan, että äänekkäämpi tila on kaikille oppilaille automaattisesti huonompi 

ratkaisu, sillä oppituntien melutasolla on yksilöllisiä vaikutuksia. Esimerkiksi pieni 

taustamelu parantaa ekstroverttien suoriutumista, kun taas introverteilla 

suoritustaso laskee metelin seurauksena (Standing ym., 1990). 

5.4 Hiilidioksidipitoisuuden analyysi 

Sisäilman korkea hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa tyypillisesti väsymystä, 

päänsärkyä sekä keskittymisvaikeuksia. Jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta, 

merkitsee se usein korkeaa hiilidioksidipitoisuutta. Hiilidioksidipitoisuuteen 

vaikuttaa pääosin ihmisen uloshengityksessä vapautuva hiilidioksidi, minkä 

vuoksi esimerkiksi luokkahuoneiden hiilidioksidipitoisuus kasvaa oppituntien 

aikana. Hiilidioksidia esiintyy luonnostaan myös ulkoilmassa, jossa sen pitoisuus 

on keskimäärin 400 ppm. (Entos Oy, 2020)  

Hiilidioksidipitoisuutta käytetään yhtenä sisäilman laadun mittarina. 

Sisäilmastoluokitus (2018, Sisäilmayhdistys ry, 2020 mukaan) jakaa sisäilman 

hiilidioksidipitoisuuden perusteella sisäilmastoluokkiin S1, S2 ja S3, joista luokka 

S1 on sisäilmaltaan paras ja luokka S3 huonoin. Sisäilmastoluokkia S1, S2 ja S3 

vastaavat ylärajat hiilidioksidipitoisuudelle ovat 350 ppm, 550 ppm ja 800 ppm 

suurempia kuin vallitsevan ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (Sisäilmayhdistys, 

2020). Luokista S3 vastaa Terveysministeriön (1997, Sisäilmayhdistys ry, 2020 

mukaan) asettamaa ylärajaa käytössä olevan tilan hiilidioksidipitoisuudelle. Näitä 

sisäilmastoluokkia hyödynnetään hiilidioksidipitoisuuden analyysisissa, sillä ne 
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antavat konkreettisen vertailukohdan, johon avoimen oppimisympäristön ja 

perinteisen luokkatilan hiilidioksidipitoisuuksia voidaan verrata. 

Kuviossa 7 on esitetty avoimen oppimisympäristön ja perinteisen 

luokkatilan hiilidioksidipitoisuudet ajan funktiona seurannan aikaisen tiistain 

14.12. osalta. Hiilidioksidipitoisuuden kuvaajien lisäksi kuvioon on piirretty myös 

edellä mainitut sisäilmastoluokat S1 ja S2. Kuviosta 7 voidaan muun muassa 

havaita, että hiilidioksidipitoisuudet kohoavat huomattavasti korkeampiin lukemiin 

perinteisessä luokkatilassa verrattuna avoimeen oppimisympäristöön. Vaikka 

avointa oppimisympäristöä käytettiin seurannan aikaisena tiistaina koko päivän, 

pysyivät sen hiilidioksidipitoisuuden lukemat selvästi alle sisäilmastoluokan S1. 

Sen sijaan perinteistä luokkatilaa käytettiin vain aamu- ja iltapäivällä, mutta sen 

lukemat nousivat jopa yli sisäilmastoluokan S2. 

 

KUVIO 7. Hiilidioksidipitoisuus ajan funktiona avoimessa oppimisympäristössä 
(katsomo 2) ja perinteisessä luokkatilassa (punainen 2) sekä 
sisäilmastoluokat S1 ja S2 (Sisäilmastoluokitus, 2018, 
Sisäilmayhdistys ry, 2020 mukaan)  
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Seurannan aikana hiilidioksidipitoisuus nousi perinteisessä luokkatilassa 

kahdesti yli sisäilmastoluokan S2 ylärajan. Muutoin hiilidioksidipitoisuus pysyi 

oppituntien aikana pääosin sisäilmastoluokassa S2. Kuten äänenvoimakkuuden 

analyysissa, hiilidioksidipitoisuuden analysointiin on käytetty kuvion 2 mukaisten 

oppituntien ajalta kerättyä Telian sensoridataa. Datasta on laskettu keskiarvo, 

otoskeskihajonta, mediaani sekä suurin ja pienin arvo. Tilastolliset tunnusluvut 

otoskokoineen on koottu taulukkoon 6. 

Taulukon 6 perusteella voidaan sanoa, että hiilidioksidipitoisuus oli 

seurannan aikana merkittävästi alhaisempi avoimessa oppimisympäristössä 

perinteiseen luokkatilaan verrattuna. Kun hiilidioksidipitoisuutta verrataan 

sisäilmastoluokkiin, avoimen oppimisympäristön sisäilma on huonoimmillaankin 

luokan S1 rajoissa. Perinteisen luokkatilan sisäilma on keskimäärin luokan S1 

rajalla, mutta mediaanin ja otoskeskihajonnan perusteella se kuuluu luokkaan S2 

noin puolilla aineistossa huomioiduista oppitunneista. 

TAULUKKO 6. Telian sensoridatasta lasketut suureet hiilidioksidipitoisuudelle 

 Avoin oppimisympäristö Perinteinen luokkatila 

Keskiarvo (ppm) 506,01 704,54 

Otoskeskihajonta (ppm) 47,58 177,65 

Mediaani (ppm) 496,50 744,00 

Suurin arvo (ppm) 664,00 993,00 

Pienin arvo (ppm) 421,00 400,00 

N 284 243 

 

Avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välinen kokoero selittänee 

hiilidioksidipitoisuuksien eroavuuden. Erot eivät selity hylätyillä mittaustuloksilla, 

sillä hiilidioksidin pitoisuus avoimessa oppimisympäristössä ei seurannan aikana 

noussut kertaakaan yli sisäilmastoluokituksen S1 ylärajan. Taulukon 6 

hiilidioksidipitoisuuksissa näkyvät erot ovat selkeät myös silloin, kun otetaan 

huomioon Telian (sähköpostikeskustelu, 1. maaliskuuta, 2022) ilmoittama 50 

ppm:n mittaustarkkuus. Pienen kokonsa vuoksi perinteisessä luokkatilassa 

hiilidioksidipitoisuus kasvaa oppitunnin aikana herkemmin, mikä näkyy 
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taulukossa 6 suurena otoskeskihajontana. Avoimen oppimisympäristön 

hiilidioksidipitoisuuslukemiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti. Isossa 

avoimessa tilassa sensorin sijainnilla ja sillä, miten sisäilma saadaan oppitunnin 

aikana sekoittumaan, on merkitystä lukemaan. 

Hiilidioksidin analyysissa saadut tulokset tukevat taulukossa 5 esitettyjä 

tuloksia äänenvoimakkuuden analyysista. Sisäilman korkea hiilidioksidipitoisuus 

voi aiheuttaa muun muassa keskittymisvaikeuksia, jolloin oppilaat saattavat alkaa 

käyttäytyä levottomasti. Levottomuus puolestaan voi aiheuttaa oppitunnin 

melutason nousua. Oppilaiden lisäksi oppitunnin pitäjä altistuu myös samalle 

hiilidioksidipitoisuudelle, eli tunnilla vallinneella hiilidioksidipitoisuudella saattaa 

olla vaikutusta oppitunnin pitäjän antamaan arvioon. Analyysin tulokset eivät 

kuitenkaan tue median (Kivinen, 2020; Tammi, 2018) herättämiä huolia avoimista 

oppimisympäristöistä, sillä tulosten perusteella avoin oppimisympäristö näyttäytyi 

seurannan aikana itse asiassa parempana vaihtoehtona perinteiseen 

luokkatilaan verrattuna. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Äänenvoimakkuuden ja hiilidioksidipitoisuuden analyysien perusteella saadut 

tulokset eivät täysin anna perusteluja mediassa (Kivinen, 2020; Tammi, 2018) 

avoimesta oppimisympäristöstä esitettyihin huoliin. Avoin oppimisympäristö ei 

seurannan aikana näyttäytynyt sen meluisampana tai levottomampana 

opetustilana kuin perinteinen luokkatilakaan. Ainoa selkeä ero näiden kahden 

opetustilan välillä oli se, että hiilidioksidipitoisuus perinteisessä luokkatilassa 

nousi huomattavasti korkeammalle tasolle avoimeen oppimisympäristöön 

verrattuna. Hiilidioksidin määrä perinteisen luokkatilan sisäilmassa ylitti hetkittäin 

sisäilmastoluokituksen (2018, Sisäilmayhdistys ry, 2020 mukaan) sisäilmaluokan 

S2 ylärajan, kun taas avoimessa oppimisympäristössä hiilidioksidipitoisuus säilyi 

selkeästi sisäilmaluokassa S1. Tämä on selitettävissä opetustilojen selkeällä 

kokoerolla: suuressa tilassa hiilidioksidin pitoisuus ei pääse kasvamaan yhtä 

korkeaksi kuin pienessä tilassa. 

Pienestä otoskoosta johtuen saadut tulokset eivät välttämättä yleisty 

suureen mittakaavaan. Tärkeintä on kuitenkin huomioida, että mittausten 

taustatekijöiden samankaltaisuus vertailtavissa opetustiloissa on edellytys 

perusteltujen johtopäätösten tekemiselle. Tutkimuksen suurimmiksi puutteiksi 

arvioidaan otoskoon vähyys sekä opetushenkilökunnan ja opetettavien ryhmien 

pieni vaihtuvuus avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan välillä. 

Seurannan aikana opetustiloja käytettiin melko jakautuneesti ilman, että 

avoimessa oppimisympäristössä opettaneet henkilöt tai siellä olleet oppilaat 

olisivat myös työskennelleet perinteisessä luokkatilassa tai päinvastoin. 

Puutteista huolimatta tutkimuksen tulokset sulkevat pois ainakin sen 

mahdollisuuden, että avoin oppimisympäristö eroaisi merkittävästi perinteisestä 

luokkatilasta oppituntien äänenvoimakkuuden osalta. 
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LIITTEET 

Liite 1: MATLAB-koodipohja tulosten analysointiin 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
% Learning Environment Project with FCLab 
% MATLAB code for analyzing sensor data 
% Jasper Kosonen 
% 9.11.2021 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%% Reading Excel files containing data 
% Excel files are provided by Telia. Note that the 
files must not be open 
% while reading. The data is stored in a cell array 
the elements of which 
% correspond to the files in fileNames. 
  
fileNames = {'maanantai.xlsx', 'tiistai.xlsx', 
'keskiviikko.xlsx', ... 
    'torstai.xlsx', 'perjantai.xlsx'}; 
  
rawData = readData(fileNames); 
  
%% Organizing data by sensor name 
% The data is stored in a table the variables of which 
are the names of the 
% corresponding sensors. Each variable stores a 1 x N 
cell array containing 
% data of interest in a M x 2 matrix. The first column 
represents time 
% stamps and second column represents corresponding 
data. The quantities in 
% the cell arrays are enumerated as follows: 
% 
% 1 - Sound Pressure (dB) 
% 2 - CO2 (ppm) 
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% 3 - Temperature (degC) 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
sensorNames = {'katsomo 1', 'katsomo 2', 'punainen 1', 
'punainen 2', ... 
    'valkoinen 1', 'valkoinen 2'}; 
  
%sensorNames = {'ruokala 1', 'ruokala 2', 'ruokala 3', 
'opehuone'}; 
  
Data = sortBySensorName(rawData, sensorNames, 
fileNames); 
  
%% Analysis 
  
timeStamps1 = {{{'9.10','9.55'}}, ... 
    
{{'9.10','9.55'},{'10.15','11.00'},{'11.00','12.10'},{
'12.30','13.15'},{'13.20','14.10'}}, ... 
    {{'9.10','9.55'}}, ... 
    {{'8.20','9.05'},{'12.30','13.15'}}, ... 
    {{'12.30','13.15'}}}; 
  
timeStamps2 = {{{'8.20','9.05'}}, ... 
    
{{'8.20','9.05'},{'12.30','13.15'},{'13.20','14.10'}}, 
... 
    {{'8.20','9.05'}}, ... 
    {}, ... 
    
{{'10.15','11.00'},{'11.00','12.10'},{'12.30','13.15'}
}}; 
  
index = [2 2]; 
analyzeData(Data, index, fileNames, timeStamps1) 
  
index = [4 2]; 
analyzeData(Data, index, fileNames, timeStamps2) 
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function D = readData(fileNames) 
% Read data from excel files. 
% 
% The names of the files are provided in fileNames. 
Any unnecessary data 
% are stripped away. 
  
    fileCount = length(fileNames); 
    D = {}; 
  
    for i = 1:fileCount 
        [~,~,RAW] = xlsread(fileNames{i}); 
        D{i} = RAW(7:end,1:7); 
    end 
  
end 
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function D = sortBySensorName(Data, sensorNames, 
fileNames) 
% Sort data into tables using sensor names. 
% 
% Each table contains the names of the sensors as 
variables and they are 
% paired with measurement data of selected quantities. 
Any N/A data is 
% removed and the amount deleted is printed to command 
line. 
  
    sensorCount = length(sensorNames); 
    fileCount = length(fileNames); 
  
    for i = 1:fileCount 
  
        data = Data{i}; 
        T = table; 
  
        disp([fileNames{i},':']) 
  
        for j = 1:sensorCount 
            disp([' ', sensorNames{j},':']) 
            index = strcmp(data(:,2), sensorNames{j}); 
            time = data(index,1); 
            soundPressure = 
createDataPair(time,data(index,3)); 
            CO2 = createDataPair(time,data(index,6)); 
            temperature = 
createDataPair(time,data(index,4)); 
            T = [T, {{soundPressure, CO2, 
temperature}}]; 
            disp(' ') 
        end 
  
        disp(' ') 
        T.Properties.VariableNames = sensorNames; 
        Data{i} = T; 
  
    end 
     
    D = Data; 
     
end 
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function M = createDataPair(Time,Data) 
% Create a M x 2 matrix containing time stamps and 
corresponding data. 
% Any non-numeric and non-unique data is removed. 
% 
% Arguments should be N x 1 cell arrays with the same 
number of rows. The 
% return value is a M x 2 matrix of type double. 
  
    index = find(strcmp(Data, 'N/A')); 
    Data(index) = []; 
    Time(index) = []; 
    disp(['  Removed ', num2str(length(index)), ' N/A 
values.']) 
    M = 
unique([timeStamps2num(Time),cell2mat(Data)],'rows'); 
    if numel(unique(M(:,1))) ~= length(M(:,1)) 
        disp('Warning: Non-unique data') 
    end 
end 
function M = timeStamps2num(Times) 
% Convert time stamps in Excel to numeric values using 
datenum. 
% The time stamps should be in the format 'YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS'. 
  
    timeCount = length(Times); 
    M = zeros(timeCount,1); 
  
    for i = 1:timeCount 
        time = split(Times{i},' '); 
        date = split(time{1},'-'); 
        clock = split(time{2},':'); 
        date = cellfun(@str2num, date); 
        clock = cellfun(@str2num, clock); 
        M(i) = datenum(date(1),date(2),date(3),... 
            clock(1)+2,clock(2),clock(3)); 
    end 
  
end 
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function D = analyzeData(Data, index, 
fileNames,timeStamps) 
  
    fileCount = length(fileNames); 
    filteredData = []; 
    D = zeros(6,1); 
  
    for i = 1:fileCount 
        data = Data{i}.(index(1)){index(2)}; 
        indices = zeros(size(data,1),1); 
        timeFilters = timeStamps{i}; 
        timeFilterCount = length(timeFilters); 
         
        for j = 1:timeFilterCount 
            timeFilter = timeFilters{j}; 
            start = createXTick(timeFilter(1),i); 
            stop = createXTick(timeFilter(2),i); 
            indices = indices + (data(:,1) >= start & 
data(:,1) <= stop); 
        end 
         
        indices = logical(indices); 
        filteredData = [filteredData; 
data(indices,2)]; 
         
    end 
  
        D(1) = mean(filteredData); 
        D(2) = std(filteredData); 
        D(3) = median(filteredData); 
        D(4) = max(filteredData); 
        D(5) = min(filteredData); 
        D(6) = length(filteredData); 
         
        mean(10.^(1/10*filteredData)) 
end 
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