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1. YLEISTIEDOT 

 
1.1. Kohde 

 
Vantaankosken yläaste 
Isontammentie 15, Vantaa 
 

 
1.2. Tutkimuksen tilaaja 

 
ISS Palvelut Oy 
Mari Järvenpää 
 
 

1.3. Tutkimussuunnitelman laatija 
 
Sisäilmainsinöörit Oy 
Luoteisrinne 4 C 
02270 Espoo 
 
Vesa Nordström 
projektipäällikkö 
040-358 7401 

 
 
2. Tiivistelmä tutkimuksista 
 

• Merkkisavukokeen perusteella ryömintätilasta ei kulkeudu epäpuhtauksia 
sisätiloihin. 

• Kotitalousluokissa aistitut viemärin hajut johtuvat allaskaappien puutteellisista 
viemäriliitoksista. Kotitalousluokkien ja niiden välitilojen katto on paikoin 
vesimärkä lisäksi alakattorakenteita on vaurioitunut. Vauriot on aiheuttanut 
yläpuolisen IV –konehuoneen seinäpellitysten vuodot. Yksi seinusta on joutunut 
ilkivallan kohteeksi. Konehuoneen alta puuttuu katon bitumikermi tai muu 
vesieriste ja sadevedet pääsevät suoraan rakenteeseen. Kotitalousluokkien 
käytävällä on lattialuukku, josta puhaltaa sisätiloihin mikrobiperäistä ilmaa. 

• Tekstiilityöluokan varastossa ja perimmäisessä allaskaapissa on mikrobiperäistä 
hajua. Luokan käytävällä aistittiin mikrobiperäistä hajua, joka tulee luokan 
puoleisten jalkalistojen juuresta. 

• Luokassa 206 ei todettu merkittävää. 
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• Alaopettajainhuoneen eteisen ja naisten vessan mikrobiperäinen haju tulee 

eteisen kotelorakenteesta. Monistushuoneessa aistittiin myös samaa hajua 
takaseinän kotelosta. Eteisen kotelosta hajut siirtyvät alakattotilan kautta naisten 
vessaan. Opettajainhuoneen hiilidioksidimittausten tulokset olivat viikon ajalta 
erinomaista tasoa kolmessa mittauspisteessä, alle 600 ppm. 

• Pääportaikon ylätasanteen katossa oli vesivuotojälkiä. Vaurio on aiheutunut 
portaikon huippuimurin reunavuodoista. Kouluisännän mukaan vuotokohta on 
korjattu. Vuoto on vaurioittanut katon kotelorakenteen, lisäksi portaikon seinässä 
ylätasanteella todettiin kohonneita kosteuden arvoja pintakosteuden 
tunnistimella katosta lattiaan. 

• Kemian luokkien varaston allaskaapin poikkeava haju johtuu puutteellisesta 
viemäriliitoksesta ja ehkä osin vesilukon päästöistä. Viemärissä on hieman 
takakaatoa vesilukon kohdalla. 

• Liikuntasalin katsomon kattovuoto johtui kattokaivon poistoputken vuodosta, 
kouluisännän ja havaintojen mukaan vuoto on paikattu. Seinän kotelo on 
mikrobivaurioitunut ja katon eristevillat tulee uusia riittävän laajalta alueelta. 
Katon puuritilöihin riittää hionta ja maalaus. 

 
3. Jatkotoimenpiteet 
 

• Kotitalous- ja tekstiilityöluokan käytäville kaasutiiviit lattialuukut. 
• Katolla IV –konehuoneen seinäpellitysten kunnostus ja konehuoneen 

alapuolisen tilan lattian vesieristäminen kuivatusten jälkeen. 
• Kotitalousluokkien katon kuivattaminen ja vaurioituneiden alakattorakenteiden 

uusiminen. Työ tulee tehdä RATU 82-0239 mukaisin menetelmin. Tilojen käyttö 
on rajoitettua / mahdotonta korjaustyön aikana. Luokan 131 sisäänkäynnin katon 
kipsilevyt ovat vesimärkiä. Purkutöiden laajuus selviää rakenneavausten 
yhteydessä. 

• Tekstiilityöluokan käytävällä luokan puoleisen seinän alareunan mekaaninen 
hionta / jyrsintä puhtaaseen pintaan asti (vähintään 40 cm korkeuteen), 
jalkalistat poistetaan. Uusiksi pinnoiksi kosteuden läpipäästävä maali ja 
propattavat muoviset jalkalistat, ei liimattavia eikä puisia. 

• Viemärin hajuhaittatiloihin allaskaappien viemäriliitosten, pysty – vaakaliitosten 
uusiminen / tiivistäminen. Allaskaapeissa olevat viemäriliitokset ovat 
todennäköisesti samanlaisia koko rakennuksessa, joten hajuhaittaa voi esiintyä 
muuallakin. 

• Luokan 206 lattiamaton uusiminen perusparannusten ja kotitalousluokkien katon 
kuivattamisen jälkeen. 
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• Alaopettajainhuoneen eteisen, monistushuoneen ja keittiön viemärikotelon 
purkaminen ja poikkeavan hajulänteen poistaminen. Haju voi aiheutua 
putkivuodon vaurioittamista materiaaleista tai ilmavuodosta ryömintätilasta 
(epätodennäköinen). Eteisessä lattian läpäisevä putkiläpimeno voi olla myös 
hajulähteenä. 

• Pääportaikon ylätasanteen kotelon ja runkopuiden uusiminen sekä seinustan 
jalkalistan poisto molemmin puolin seinää. Seinässä todettiin poikkeavaa 
kosteutta, mutta ei pintavaurioita. Seinän hionta on tässä vaiheessa 
ylikorjaamista, rakennekosteus tasaantuu aikanaan. Mikäli tasanteella tai 
viereisessä tilassa (serverihuone tms.) esiintyy hajuhaittaa, tulee seinäpinnat 
kunnostaa. 

• Kemianluokkien varaston allaskaapin viemäriliitoksen kunnostaminen. 
• Liikuntasalin katsomon kotelon uusiminen, kattovillojen uusiminen riittävässä 

laajuudessa ja katon puuritilöiden hionta ja maalaus. 
 
 
 
 
Raportissa esitetyt jatkotoimenpidesuositukset perustuvat kohteessa tehtyihin 
havaintoihin sekä kohteesta saatuihin tutkimustuloksiin. Lausunnon osittainen 
esittäminen on kiellettyä. 

 
 
 

SISÄILMAINSINÖÖRIT  OY 
 

13 / 10 / 2011 Espoossa   
 
 
 
 
 
____________________     
Vesa Nordström 
projektipäällikkö 


