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1 TEHTÄVÄ JA LÄHTÖTIEDOT

1.1 Tehtävä
Tehtävänä oli kartoittaa olevan Hiekkaharjun paloaseman rakenteiden 
läpivientien tiiveyksiä. Tämä selvitystyö on kohteen ensimmäinen 
alustatilan kuntoselvitys.

Kenttätyö suoritettiin Aaro Kohonen Oy:n toimesta 30.6.2006. 

Tämä selvitysraportti kuvaa kohteen tilaa kenttätyön suoritushetkellä. 

1.2 Lähtötiedot

Tilaaja
Vantaan kaupungin tilakeskus
Talonsuunnittelu
Arto Alanko
Kielotie 13
01300 Vantaa

Yhteyshenkilö

Vantaan Kaupungin tilakeskus
Talonsuunnittelu
Mikko Krohn
Kielotie 13
01300 Vantaa
p. 09-8392 2377
gsm. 040-749 2594

Suorittaja
Aaro Kohonen Oy
Teemu Männistö
Koronakatu 2
02210  ESPOO
gsm 040 843 02 88

Kohteen kuvaus

Nykyinen rakennus on valmistunut arviolta -50 luvulla, kohteeseen on 
tehty muutos 1979, jonka jälkeen rakennus on toiminut paloasema-
na. Kohde sijaitsee Vantaan Hiekkaharjun kaupunginosassa. Selvityk-
set koskevat koko rakennuksen rakenteiden läpivientejä.
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2 RAKENTEET
Rakennuksen länsipäädyssä oleva IV konehuone. Konehuone on te-
räsrakenteinen profiilipeltipintainen osa korjaamotilan ylänurkassa.

Rakenteet on pääosin tiilirakenteita, osa väliseinistä on puurunkoisia 
levyrakenteita tai paikallavalettua betonia.

3 SELVITYSMENETELMÄT

3.1 Aistinvaraiset menetelmät
Kartoituksessa keskityttiin lähinnä rakenteiden ilmavuotokohtien kar-
toittamiseen,  rakenteiden aistinvaraisesti tehtävien vaurio- tai puute-
havaintojen tekoon. Rakenteita ei avattu. Havaintoja valokuvattiin.

Koulun  käytävien  lattiassa  olevia  luukkuja  avattiin  ja  havainnoitiin 
merkkisavulla niiden ilmatiiviyttä.

Ilmavirtauksia selvitettiin Dräger CH 216-merkkisavulla. 

4 HAVAINNOT

4.1 Yleistä 
Seuraavassa on esitetty rakenteiden tiivistyksissä havaittuja vaurioi-
ta, puutteita tai virheitä. Havaintoihin liittyviä valokuvia ja lisää ha-
vaintoja on liitteen 2 valokuvissa. 

4.2 Sisätilat
Seuraavassa havaintoja tehdystä tarkastuksesta:

1.kerros

Tarkastus aloitettiin rakennuksen länsipäädyssä olevasta korjaamon 
yläosassa sijaitsevasta IV- konehuoneesta.

IV-konehuone on molemmin puolin pellillä verhoiltu tila korjaamohuo-
neen ylätilassa. IV-konehuoneen etuylänurkassa on käyntiluukku ylä-
tilaan, jossa on aikaisemmin kuivatettu palokunnan käyttämiä sam-
mutusvesiletkuja.  Rakennuksen päätyyn rakennettu kuivatuskuilu on 
molemminpuolin peltiverhoiltu tila. Kuilun seinässä on tuloilmakoneen 
raittiinilmaritilät.

Käyntiluukku on puurakenteinen sekä kehykseltään että karmiltaan. 
Tiivistyksiä ei luukussa ollut. Näin ollen ilma virtasi luukun reunoista 
ulospäin. LVI-kuntotarkastuksen yhteydessä kahteen ilmanvaihtoka-
navaan on tehty kaksi halkaisijaltaan noin 8 mm reikää, joista puhal-
taa IV-konehuoneen tilaan ilmaa huomattavan paljon.

Valokuvaliitteen, kuvan 3 vesiputkiläpivienti IV-konehuonetilaan on 
tiivistämättä, tästä puhaltaa ilmaa runsaasti sisäänpäin. Huoltomie-
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hen mukaan IV konehuoneen tuloilmakone ottaa ilmaa ohi suodatti-
mien.

Seuraava tarkastuskohde oli korjaamotilan ja hälytysajoneuvotilan 
välinen palo-ovi. Ovi oli tarkastushetkellä auki, ovessa ei ole tiivistei-
tä, joten ilma virtasi korjaamotilasta tähän tilaan. Muut huoneiden 
väliset läpiviennit oli tiivistetty.

Tila 012, metallityöt (tilojen nimet on otettu pohjapiirustuksesta). Tä-
män tilan itäpäässä on läpivientejä öljysäiliötilaan; tässä havaittiin il-
mavuotoa ilmasäiliötilaan päin. Tästä läpivientikohdasta on valokuva 
valokuvaliitteen kuva 7.

Sähkökeskuksesta lähtevä kaapeliarina (valokuva 6) on tiivistämättä, 
betoniseinään on vain piikattu läpivientireikä sähköjohdoille.

1. kerroksen käytävän 107 kohdalla, kuvat 9 ja 10, yläpohjaraken-
teessa on ilmeinen ilmavuoto, betonipalkissa on ilmavuodon jälkiä 
(tummentumia palkin pinnassa. Merkkisavulla tarkistettuna tässä 
kohtaa on hyvin merkittävä ilmavuoto. Yläpohjarakenteesta vuotaa il-
maa todella runsaasti. Myös oven kohdalla, josta on kulku autotallista 
tähän käytävään, on yläpohjarakenteessa jälkiä ilmavuodoista. 

Käytävän 112 yläpuolella olevissa ilmastointiputkissa oli LVI-kunto-
tarkastuksen jäljiltä mittausantureille poratut reiät tiivistämättä, tä-
mä aikaansaa ilmavuotoa tilaan ja vuotava ilma on pukuhuonetilasta 
ja koulutustilasta pois. Kuvassa 11 näkyvät läpiviennit eivät ole tiivis-
tetty seinärakenteen pintaan.

Rakennuksen 1. kerroksen itäpääty, huoneet 142 ja 149, huoneessa 
142 on oireiltu huonosta sisäilmasta. Huoneessa oli tarkastuksen yh-
teydessä lievästi tunkkainen ilma, vaikka tilassa onkin poistoilma-
venttiili. Korvausilmaventtiilit on porattu ikkunankarmeihin. Nämä 
korvausilmaventtiilit olivat tarkastushetkellä suljettuina. Venttiilien 
avaamisen jälkeen korvausilma alkoi virrata huonetilaan. Muuta poik-
keuksellista ilmavuotoa ei huoneessa havaittu.

Huoneen 142 läpiviennit välipohjasta yläkertaan sekä seinästä puku-
huonetilaan on myös tiivistämättä. Kyseiset läpiviennit ovat piikkaus-
jäljellä, kaikkinainen viimeistelytyö ovat tekemättä. Yläkertaan mene-
västä läpiviennistä merkkisavulla katsottuna oli ilmavirtaa.

2. kerros
Toisenkerroksen toimistohuoneessa 213, on kuvan 12 mukaisesti 
poistoilmanvaihtoventtiili irti seinänpinnasta, tästä poistoilmaa menee 
osittain myös rakenteen sisään.

Samaisen huoneen ikkunakarmista on porattu sähköjohto karmin lä-
pi, tämä läpivienti on tiivistettävä.

Kellari 
Kellarissa olevan väestönsuojan sulkuhuone, seinän läpi on piikattu 
putkille ja sähköjohdoille läpivienti. Sulkutilan tiiveys on näin pilattu. 

Kellarin  käytävässä oleva tuloilmakanava puhaltaa ilmaa, seinäpin-
nassa  näkyvissä  selvä  jälki  ilmanvaihtokanavista  tulevista  epäpuh-
tauksista. Tuloilmakoneen suodattimet eivät suodata kaikkea raken-
nukseen tulevaa ilmaa, todennäköisesti tulokoneen suodattimien ke-
hykset päästävät epäpuhtaudet kanavistoon.
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Kellarissa olevat sähkökaapeleiden läpiviennit  ovat  pääosin tiivistä-
mättömiä, kuten valokuvaliitteen kuvista 6, 20 ja 22 näkyy.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KORJAUSSUOSITUKSET

Kohteessa on  paljon tiivistämättömiä läpivientejä, näistä suurin 
osa on varsin helposti tiivistettävissä akryyli- ja silikonimassoin.

Kellarin sulkutilan putkiläpivientiin on rakennettava kauluksellinen lä-
pivientiosa joka mahdollistaa vesiputken sulkemisen. Läpivientiosa on 
tiivistettävä palonkestävällä tiivistysmassalla. Sulkutilan läpivientien 
tiiveys on mahdollista toteuttaa Temet Oy:n läpivientikomponentein. 
Läpiviennissä on käytettävä paineen kestävää putkea.

Myös tiilirakenteissa ja betoniseinissä sekä välipohjiin tehtäviin läpi-
vientitiivistyksissä  on  käytettävä  palonkestäviä  akryylimassoja  tai 
tarvittaessa palokatkopusseja.

Käytävällä 107 (valokuvaliitteen kuvat 9. ja 10.), yläpohjarakentees-
sa oleva ilmavuotokohta on selvitettävä purkamalla alakattoa ja tii-
vistämällä seinä- ja kattorakenteen rajapinta polyuretaanilla. Huolto-
miehen mukaan vesikattorakenteisiin on tehty yksi käyntiluukku, jos-
ta yläpohjarakenteeseen pääsee. Yläpohjarakenne on jaettu osastoi-
hin, joten yhdestä käyntiluukusta ei koko yläpohjarakennetta voi tar-
kastaa.

Kuvien 9 ja 10 ottopaikkojen yläpuolelle vesikattorakenteisiin on kui-
tenkin tehtävä käyntiluukku, jotta rakenteen vuotosyy saadaan selvi-
tettyä.

AARO KOHONEN OY
Os. 05, Asiantuntijapalvelut 
Korjausrakennus

Teemu Männistö, RI

Raportin hyväksyjä:

Aki Meuronen, tekn.lis.
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6 LIITTEET

LIITE 1: Pohjapiirustukset, havaintoja 
LIITE 2: Valokuvat
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 1. kerros, osa 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 11. 
Ilmastoitiputket käytävästä 
pukuhuonetiloihin, läpivientikohta 
tiivistämättä, ilmastointi putkiin on 
jätetty mittausreiät peittämättä. 

Kuvat 15 ja 16. 
Läpiviennit välipohjassa sekä 
väliseinässä on tiivistämättä. 
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1. kerros, osa 2 

 

Kuva 3 
Läpivienneistä 
Puhaltaa tilaan 
sisään 

Kuvat 1 ja 2 
Kuva 1 vanhan kuivatuskuilun 
käyntiluukusta, Luukku 
puurakenteinen ja varustettu 
puutteellisella tiivistyksellä 

Kuva 9
Yläpohja rakenteessa runsasta 
ilmavuotoa. Betonirakenteessa on 
hyvin selvä ilmavuotojälki 

Kuvat 18 
Lepohuoneen IV-kanavat ovat 
tiivistämättä seinäpintaan, käytävän 
ilmaa siirtyy tästä huonetilaan. 



VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3.
 

Kuva 4.

Kuva 1. IV-konehuoneen nurkassa oleva käyntiluukku vanhaan letkujen kuivatustilaan. Luuk-
ku on puurakenteinen, sekä luukun karmi että kehykset ovat puuta. Tilan yläpohjan 
tiivistäminen käyntiluukun osalta vaatii luukkurakenteen uudelleenrakentamista tai jos 
luukku on tarpeeton, on paras ratkaisu rakentaa yläpohja kokonaisuudessaan umpeen.

Kuva 2. IV-konehuoneen katon läpivienti vuotaa ulospäin.

Kuva 3. IV-konehuoneen seinän läpi tulevat vesiputket ovat tiivistämättä, tästä ilma vuotaa si-
säänpäin. 

Kuva 4. Yleiskuvaa IV-konehuoneesta.
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Kuva 5.

 

Kuva 6.

Kuva 7. Kuva 8.

Kuva 5. Autohallin ja korjaamotilan välinen palo-ovi, tiivisteet puuttuvat . Tarkastushetkellä 
lähes kaikki palo-ovet olivat auki. Korjaamotila on autohalliin nähden alipaineinen ja 
näin ollen ovitiivisteiden kohdalta ilma virtasi oven rakosista korjaamohalliin.

Kuva 6. Sähköjohtojen läpiviennit seinän läpi on tiivistämättä.

Kuva 7. Tilan 012, metallityöt, päädyssä olevien putkiläpiviennit tiivistämättä, myös sähköjoh-
dot kulkevat öljysäiliötilaan avonaisessa, tiivistämättömässä reiässä.

Kuva 8. Sähköarinan läpivienti tiivistämättä.
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Kuva 9.

 

Kuva 10.

Kuva 11. Kuva 12.

Kuva 9. Käytävän 107 päässä yläosassa oleva betoniseinäkkeessä on selviä jälkiä runsaasta 
ilmavuodosta. Merkkisavulla katsottuna ilmaa virtasi runsaasti käytävään päin. Tässä 
yläpohjasta virtaa todella runsaasti sisätiloihin. Rakennuksen yläpohjan tiivistys beto-
niseinään on puutteellinen.

Kuva 10. Samaisen käytävän pää, putkiläpivienti seinän läpi tiivistetty puutteellisesti.

Kuva 11. Käytävä 112, jossa ilmastointi pukuhuonetilaan 123 ja oleskelu ja koulutustilaan 
125, ilmanvaihtoputkiin on tehty LVI kuntoarvion yhteydessä mittausreikiä. Nämä 
reiät on paikattava, että ilmastointi toimisi hallitummin.

Kuva 12. Toisenkerroksen huoneen 213 poistoilmaventtiili on irti seinäpinnasta, ilma virtaa sei-
närakenteen sisään. Seinän toiselta puolelta tulee kaksi putkea seinään. Onko put-
kenpää suljettu tiiviisti ?
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Kuva 13.

 

Kuva 14.

Kuva 15. Kuva 16.

Kuva 13. 2. kerros, huone 212, ikkunankarmin läpi on porattu reikä, jossa kulkee sähköjohto. 
Tämä kaapeliläpivienti pitää tiivistää.

Kuva 14. Rakennuksen päädyssä olevassa tilassa 149 on toiseen kerrokseen tehty läpivienti 
nurkkaan. Tämä läpivienti on tiivistämättä, sähköjohdot kulkevat suoraan rakentee-
seen. Merkkisavulla katsottuna tässä oli imua ylöspäin.

Kuva 15. Samaisen huonetilan toisen ikkunaseinän nurkka, läpivienti pukuhuonetilan on tiivis-
tämättä.

Kuva 16. Kellarissa sijaitseva väestönsuojan sulkuhuoneen seinä. Seinään on porattu läpivien-
ti, jolla on pilattu sulkuhuoneen tiiveys. Tämän korjaaminen on mahdollista vain ra-
kentamalla läpivientiin kauluksellinen tiivistetty läpivientiosa, joka mahdollistaa put-
ken sulkeutumisen erillisellä sulkulaipalla.
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Kuva 17.

 

Kuva 18.

Kuva 19 Kuva 20.

Kuva 17. Rakennuksen päädyssä oleva, jo käytöstä poistettu ”kuivatustorni”, tässä on myös 
tuloilmakoneen raitisilmanottoritilä.

Kuva 18. Lepohuoneeseen meneviä IV putkia ei ole tiivistetty seinärakenteisiin.

Kuva 19. Portaiden päässä sähköjohtojen läpiviennit ovat tiivistämättä.

Kuva 20. Kellarin seinän tyypillinen sähkökaapelien läpivienti.
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Kuva 21.

 

Kuva 22.

Kuva 23 Kuva 24.

Kuva 21. Tuloilmakanava, seinässä jälkiä tuloilmakanavistoon pääsevistä epäpuhtauksista.

Kuva 22. Autohallin ja korjaamotilan välisen tiiliseinän läpiviennistä puuttuu tiivistys kokonaan, 
tiiliseinässä on vain reikä sähkökaapeleita varten.

Kuva 23. Pukuhuone 148 (naiset) tilan sähköläpivientien ja lämpöputkien läpiviennit ovat tii-
vistämättä.

Kuva 24. Samaisen tilan putkiläpivienti toiseen kerrokseen on tiivistämättä.
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