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Tietoa homekoiralla tehtävästä tutkimuksesta
Homekoira on koulutettu etsimään yleisimpiä maassamme esiintyviä rakennushomeita ja
kosteusvaurioihin liittyviä bakteereja sekä hiivoja. Koira ei kykene kertomaan löytämänsä hajun
lajiketta eikä määrää. Se ei myöskään pysty kertomaan, onko kyseessä aktiivinen vai jo kuivunut
kasvusto. Koira ilmaisee raapimalla kohdan, josta se saa voimakkaimmin sille koulutetun hajun.
Hajujen vahvuuteen ja sijaintiin voivat vaikuttaa rakennuksen ja ulkoilman lämpötila, ilmanpaine,
ilmanvaihto ja sää. Koira ei kykene ilmaisemaan kuivuneita lahovaurioita.
Koiran avulla tehtyjen havaintojen perusteella suositellaan tarpeen vaatiessa jatkotutkimuksia,
joissa home- ja kosteusvaurioihin erikoistunut tutkija selvittää syyn koiran avulla tehdyille
havainnoille ja tarpeellisuuden mahdollisille rakenteellisille tutkimuksille.

Tutkimuksen ja kohteen alkutiedot
Kohteen osoite

Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Tilaajan tiedot

Niina Kinnunen, rakennustarkastaja / Hyrynsalmen kunta
Osoite: Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi
Puhelinnumero: 0447104434
Sähköposti: niina.kinnunen@hyrynsalmi.fi

Toimeksisaajan tiedot

Kainuun Homekoirapalvelu Oy
Ville Heikkinen
Koirat: sileäkarvainen kettuterrieri Kerttu
Osoite: Syrjäläntie 2, 87910 Linnantaus
Puhelinnumero: 044 5400 558
Sähköposti: ville@kainuunhomekoirapalvelu.fi

Sää tarkastuksen aikana

Itätuulta 3 m/s, lämpötila 25 C-astetta.

Tutkimuksen tarkoitus

Käyttäjät ovat saaneet osassa rakennusta terveydellisiä oireita ja
aistineet tilojen sisäilmassa poikkeavia hajuja.
Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä sisäilman laatua heikentäviä
mikrobivaurioita, jotka vaativat lisäselvityksiä.

Yleistiedot kohteesta

Tutkimuksen kohteena oli 1960- luvun lopulla valmistunut ja
vaiheittain peruskorjattu/laajennettu kaksikerroksinen koulurakennus.
Rakennuksessa on osittain loiva harjakatto sekä osittain
pulpettikatto, joissa peltikate. Sadevedet johdetaan alas
syöksytorvilla ja edelleen pois rakennuksen seinustoilta. Osassa
rakennusta räystäät eivät suojaa ulkoseiniä viistosateelta.
Rakennus kuuluu kaukolämpöverkkoon ja lämpö jaetaan
lämpöpattereilla.
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Alapohjarakenteena on maanvarainen laatta. Osa kivirakenteisista
väliseinistä on perustettu omalle anturalle. Salaojitus ja patolevytys
on uusittu viimeisimmän peruskorjauksen yhteydessä. Tällöin myös
osa alapohjarakenteista on uusittu. Tarkat rakennetiedot jäivät
epäselviksi. Keittiön alla on osakellari ja rakennuksen alla kulkee
putkikanaaleita.
Rakennus on kivirunkoinen ja tiiliverhoiltu.
Ilmanvaihtona on koneellinen tulo ja poisto, jota tehostetaan käytön
mukaan. IV-kone oli tutkimuksen aikana normaalilla
käyttövoimakkuudella. Putkikanaali on alipaineistettu koneellisesti.
Käytettävissä olleet
asiakirjat

Pohjapiirustus.

Lähtötiedot saatu

Hannu Kyllöseltä, Niina Kinnuselta ja Raija Moilaselta.

Etsinnällä läsnä

Niina Kinnunen (rakennustarkastaja), Raija Moilanen (TT), Hannu
Kyllönen (kiinteistönhoitaja) ja Joonas Koponen (Sartek Oy).

Raportin jakelu

Lähetetään sähköpostilla tilaajalle ja Joonas Koposelle.

Homekoiratutkimuksen tulokset
Ohjaajan aistinvaraiset havainnot ja huomiot tilasta (haju tms.)
Rakennuksen eri tiloissa oli aistinvaraisesti aistittavissa erityylisiä hajupoikkeamia. Opettajien
taukohuoneessa oli aistittavissa mikrobivauriolle tyypillinen hajupoikkeama, mutta muissa tiloissa
haju vaikutti ns kemialliselta rakennusmateriaaleista lähtöisin olevalta hajulta. Sisäilman
raikkaudessa oli tilakohtaisia eroja. Medialuokassa sekä luokassa nro 2.08 oli aistittavissa
voimakkain hajupoikkeama. Kanaaleissa oli aistittavissa selvä mikrobivauriolle tyypillinen haju,
mutta haju ei päässyt vaikuttamaan rakennuksen sisäilmaan.
Koira ilmaisi home- ja mikrobivauriota sekä niistä aiheutuvaa hajupoikkeamaa seuraavasti
Pohjakerros:
-

-

-

1.57 kotitalousluokka, tuulikaappia vasten olevien vesipisteiden alle. Lattian
pintamateriaalina oleva muovimatto oli kohdasta irronnut.
1.40 ruokasali, koira kiinnostui poikkeavan voimakkaasti keittiön puoleisesta väliseinästä
lattianrajasta ja ilmaisi ko seinälinjalla siivouskomeron oven karmin alle. Koira ilmaisi
ruokasalissa myös tuolivaraston 1.37 puoleisella väliseinällä lämpöputkien läpivientiä.
1.37 tuolivarasto, liikuntasalin 1.36 puoleista väliseinää pilareiden ja oviaukkojen alueilta.
1.36 liikuntasali, lattian sisällä olevia metallisia tukijalkoja. Kohdista oli aistinvaraisesti
aistittavissa selvä ns märän betonin haju. Koira ilmaisi salissa myös pukuhuoneen 1.42
puoleista ulkonurkkaa.
1.39 sähkökeskus, seinän ja lattian rajoja.
1.73 wc, wc-istuimen alle.
1.13 neuvotteluhuone, ikkunaseinällä ylhäältä tulevaa hajua.
1.08 sähkökeskus, seinän ja lattian rajoja.
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-

-

1.07 erityisopetus, käytävän puoleista väliseinää.
käytävällä uuden ja vanhan rakenteen rajakohtaa pilarin juuresta ulkoseinällä.
1.25 opettajien taukotila, opettajien työtilan 1.18 puoleista väliseinää. Välioven karmin alta
oli aistinvaraisesti aistittavissa selvä mikrobivauriolle tyypillinen hajupoikkeama, joka oli
aistittavissa lievänä myös tilan sisäilmassa.
1.28 opetustila, vesipisteen viereistä nurkkausta, käytävän puoleista väliseinää sekä tilan
1.29 puoleisia nurkkia.
1.29 opetustila, tilan 1.28 puoleisia nurkkia, vesipisteen viereistä nurkkausta sekä
sähkökaapin puoleista väliseinää.
1.30 opetustila, tilojen 1.29 ja 1.31 puoleisia väliseiniä sekä niiden nurkkia.
1.31 opetustila, tilojen 1.30 ja 1.32 puoleisia väliseiniä sekä niiden nurkkia.
1.32 opetustila, päätyseinää sekä tilan 1.31 puoleista väliseinää/nurkkia. Ulkonurkasta oli
aistinvaraisesti aistittavissa mikrobivauriolle tyypillinen hajupoikkeama.

Toinen kerros:
-

-

-

-

2.16 opetustila, päätyseinää sekä porraskäytävän puoleista väliseinää.
2.14 opetustila, tilan 2.16 puoleista ulkonurkkaa.
2.13 opetustila, ulkonurkkia lattianrajasta sekä 2.21 sähkökeskuksen puoleista nurkkaa.
2.12 opetustila, ulkonurkkia lattianrajasta sekä 2.21 sähkökeskuksen puoleista väliseinää.
2.21 sähkökeskus, seinän ja lattian rajoja.
2.11 opetustila, ulkonurkkia sekä käytävän puoleisella väliseinällä välipohjasta nousevien
kaapeleiden läpivientiä. Läpiviennistä oli aistinvaraisesti aistittavissa ns märän betonin
haju.
käytävällä ulkoseinällä olevien pilareiden alueita.
2.09 opetustila, ulkoseinällä olevia pilareita.
2.08 erityisluokka, ulkoseinää sekä sillä olevia pilareita. Koira ilmaisi myös käytävän
puoleisessa kulmassa olevaa kotelointia. Tilassa oli aistinvaraisesti aistittavissa selvä
hajupoikkeama.
2.07 erityisopetus, ulkoseinää sekä sillä olevia pilareita. Koira ilmaisi myös varaston 2.05
puoleisessa kulmassa olevaa nurkkaa, jossa kotelointi. Tilassa oli aistinvaraisesti
aistittavissa selvä hajupoikkeama.
2.02 mediateekki, nurkassa välipohjassa olevaa läpivientiä, joka johtaa alla olevaan
sähkökeskukseen.
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Pohjapiirustukset
Pohjapiirustuksiin on merkitty punaisella koiran ilmaisemat kohdat.

Pohjakerros: liikuntasali, ruokala, keittiö ja kotitalousluokka
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Pohjakerros:
tilat 1.02-1.35
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Mediateekki

Toinen kerros:
tilat 2.11-2.16
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Toinen kerros:
tilat 2.04-2.11
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Suositellut jatkotoimenpiteet
Ilmanvaihdon merkitys homekoiran havaintoihin ja niiden sijaintiin on suuri, joka oli nähtävissä
erona homekoiran tekemien havaintojen osalta tilojen ilmanvaihdon mukaan. Esimerkiksi tilasta
nro 2.04 puuttuivat poistoilmaventtiilit eikä koira paikantanut sieltä yhtään hajukohtaan, mutta
viereisessä tilassa nro 2.07/2.08 oli useita poistoilman päätelaitteita ja havaintoja tuli ulkoseinän
alueelle koko tilan alueella. Tämä tarkoittaa osaltaan sitä, että koneellisella ilmanvaihdolla imetään
useissa tiloissa osa korvausilmasta vuotoilmana rakenteiden välistä.
Tutkimus tehtiin kartoitusluontoisena tutkimuksena pääsääntöisesti kalusteita siirtämättä irti
seinustoilta. Tutkimus tehtiin yhdessä Sartek Oy:n RI Joonas Koposen kanssa ja sen tarkoituksena
oli paikantaa rakennuksesta kohdat, joista pääsee sisäilmaan mikrobipitoista hajua. Joonas
Koponen suorittaa homekoiratutkimusta hyödyntäen rakennuksessa jatkotutkimuksia erillisen
suunnitelman mukaisesti.

Tutkimusraportin laati
Kainuun Homekoirapalvelu Oy

Ville Heikkinen
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