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Homekoirakartoitusraportti   Länsitie 73 A, Laihia. 
Vekaramänty päiväkoti

Raportin sisältö:

Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. 
Ohjaajana  toimii  Keski-Pohjanmaan  maaseutuopiston  Kannuksen  yksikön 
Homekoiraohjaajan kurssilta v. 2012 valmistunut Maria Jokela. 

Koirat on koulutettu ilmaisemaan n. 20 home- ja mikrobikasvustoa, joita tavataan 
yleisesti kosteus- ja homevaurioituneissa kohteissa. Koira ilmaisee homekasvuston 
siitä  kohtaa  mistä  se  saa  voimakkaimman hajun home- ja/tai  mikrobikasvustosta. 
Koira  ei  kerro  kuinka  paljon  hometta  on,  mistä  homeesta  on  kyse,  tai  missä  se 
tarkalleenottaen  sijaitsee.  Yleisesti  hajun  lähde  sijaitsee  kuitenkin  n.  1m.  säteellä 
ilmaisukohdasta, joten saadaan varsin hyvä arvio siitä missä vaurio/ hajun lähde voi 
sijaita.  Koiran  tekemien  ilmaisujen  perusteella  on  aina  suoritettava  tarvittavat 
jatkotutkimukset  homevaurion  laajuuden  ja  vakavuuden  määrittämiseksi. 
Korjaustoimenpiteiden suunnitteleminen tulee aina jättää rakennusalan ammattilaisen 
tehtäväksi.

Sopijaosapuolet:

Tilaaja: 
Laihian Kunta
Tekninen osasto
Masa Hiipakka
Laihiantie 50, 66500 Laihia
p. 040 4836308
e. masa.hiipakka@laihia.fi

Ohjaaja:
Maria Jokela  
Ilvesjoentie 600, 61760 Ilvesjoki/ Jalasjärvi
Yritys: Lakeuden Homekoirat y: 2462827-3 
Koira 1.  Niki id: 752097800005579
Koira 2. Piitu id: 246098100177282   
Koira 3. Nessa id: 956000008416859 
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Raportin toimitus:

Raportti toimitetaan tilaajalle sähköisesti annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kohteen tiedot, remontti historia, mahdolliset tiedossa olevat kosteusvauriot:

Kartoitettiin  arviolta  1970-  luvulla  rakennetun  rivitalokiinteistön  päiväkotitilat. 
Vekaramänty

Alapohja: Maavarainen laatta rakenne, ei tarkkaa tietoa rakenteesta. 
Kellari, osakellari, lämmin/kylmä: -
Seinärakenne:  Tiili/ betoni runko ja väliseinät. Tiiliverhous. Valesokkeli rakenteella.
Välipohja/ yläpohja: - 
Katto: Harjakatto. 
Sadevesijärjestelmä: - 
Tulisijat: -
Lämmitysjärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys. 
Ilmanvaihtojärjestelmä: -
Tuhohyönteiset: -

Havaitut kosteusvahingot/ vauriot – remontit: 
-

Muut remontit:
-

Tiedot saatu: Tilaajalta.

Syy kartoitukseen:

 Tilauksesta. 

Ohjaajan aistinvaraiset havainnot kiinteistöstä:

Sisätilat  siistit,  hieman  tunkkainen  haju  havaittavissa  sisätiloissa,  erityisesti 
varastohuoneessa. Ilmavuotoa havaittavissa pistorasioista ulkoseinältä. 
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Esitiedot ennen kartoitusta, häiriötekijät ja rajaukset:

Kartoitus suoritettiin yhtenä päivänä Klo 14.00-15.00

Sää kartoitusajankohtana oli pilvinen tyven n. 3C.

Tilat kartoitettiin normaalitilassa. Ikkunoita suljettiin ennen kartoitusta. 

Talossa asuu lemmikkieläimiä? - 

Kaikki  asuintilat  kartoitettiin  niiltä  osin  kuin  niihin  pääsi.  Osalla  seinustoja 
huonekaluja/ tavaraa, kartoitus voi olla vajaa niiltä osin.

Piitu suoritti varsinaisen kartoituksen, Nessa 2. koirana.

Tulokset:

Koira havaitsi kiinteistössä sille koulutettuja home- ja/tai mikrobiperäisiä hajuja.

Ilmaisualueet:
• Eteiseen, viereiseen huoneeseen ja pesuhuonetilaan ulkoseinälle. Olohuone/ 

keittiö  ulkoseinälle  pistorasioiden  viereen.  Joitakin  ilmaisukohtia  myös 
asuntojen väliselle seinälle ja väliseinille sisätiloissa. 

Pohjapiirrokseen  merkitty  ilmaisukohdat  ja  kuvat  ilmaisukohdista  numeroidussa 
järjestyksessä.

Koira ilmaisee kohdan missä se haistaa home- ja/tai mikrobiperäistä hajua. Haju voi 
kulkeutua  kohtaan  rakenteiden  sisällä  pitkiäkin  matkoja  ilmavirtausten  mukana. 
Tämä on huomioitava jatkotutkimuksia tehtäessä.  Pääasiassa hajun lähde sijaitsee 
kuitenkin n. 1m. säteellä ilmaisukohdasta. 

Tyypillisiä home- ja mikrobiperäisen hajun lähteitä ovat: Rakennevauriosta peräisin 
oleva haju, maaperästä tuleva haju, viemäristä tuleva haju, muusta vaurioituneesta 
materiaalista peräisin oleva haju ja pinnallisesta kasvustosta peräisin oleva haju. 
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Pohjakuva hahmotelma, ei mittakaavassa:
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Kuva 1: Eteisen kaappiin. Kuva 2: Naulakon lattiaa, väliseinälle. 

Kuva 3: Ulkoseinälle. Kuva 4: Vh ilmaisu tilaan, ei tarkkaa  
ilmaisukohtaa, paljon tavaraa edessä.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.  6.

 7.

 8.

 9.
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8. Pesuhuoneess ulkoseinälle.
9. Saunassa asuntojen vastaiselle seinälle päin. 
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Kuva 5: Ulkoseinälle, väliseinälle. Kuva 6: Ulkoseinän kulmaan. Väliseinälle.

Kuva 7: Jääkaapin eteen. 
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