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1. Sopijaosapuolet

Tilaajan tiedot: Vihdin kunta, Tilapalvelut/ Kjell Gröning

Kirkkoniemen koulu, Kirkkoniementie 8 03400 Vihti

Toimeksisaaja/ohjaajat Homekoirapalvelu MoulDog; Tarja Julku ja  Hanna Maronen

Koirat: Zirnal Ocean Drive " Dexter", Eloisa Wainu ”Iki”,

Yritys: Homekoirapalvelu MoulDog

Y-tunnus: 2940401-7

Puhelin: 0500427717

Sähköposti: info@mouldog.fi

Tutkimusajankohta: 20.8.2021 klo:13-15

Sää tutkimusajankohtana: Puolipilvinen +18C

Kartoituksen syyt: Halu tarkastaa tilat mahdollisten mikrobiperäisten löytöjen varalta.

Raportinjakelu: Raportti toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse annettuun osoitteeseen.
Raporttia saa jakaa eteenpäin ainoastaan asianosaisille.
Raportti tulee aina esittää kokonaisuudessaan.
Raportti on luovuttamisen jälkeen tilaajan omaisuutta, eikä
toimeksisaaja saa käyttää sitä luovuttaa tai käyttää mihinkään

2 Yleistietoa tutkimuskohteesta

Kohde: Kirkkoniemen koulu

Kohteen sisälämpötila

Tutkittu ala: m²

Rakennusvuosi: 1950-luvulla
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Alapohja:

Yläpohja:

Ulkoseinä: Tiili

Ulkoseinä eriste:

Vesikatto:

Sadevedet:

Tulisijat: Ei

Ilmanvaihto: Luokkatiloissa koneellinen tulo/poisto, jälkiasennettu

Lämmitysjärjestelmä:

Käytettävissä olevat
asiakirjat: Pohjapiirrokset

Aiemmat mahdolliset kosteusvauriot ja/tai vesivahingot: Ei tiedossa

Mahdolliset korjaukset ja saneeraukset ennen homekoirakartoitusta: Asiakkaalla tiedossa

3.Koiran käyttö tutkimuksessa

Koira on pintoja rikkomaton työväline. Homekoiran tekemä ilmaisu kertoo mahdollisen
mikrobiperäisen hajun olemassaolon ja paikan tarkastushetkellä. Koira voi ilmaista hyvinkin
pieniäkin pitoisuuksia. Koirat opetetaan ilmaiseen vahvin hajunlähde. Ilmavirtauksista johtuen
koira voi ilmaista kohdan, joka kuitenkaan ei ole todellinen vauriokohta. Jos vauriokohdasta ei tule
koiralle haju esimerkiksi ilmavirran seurauksena, voi kohta jäädä koiralta huomiotta. Asiakkaan
tulee ottaa huomioon, että koiraa ei laiteta työskentelemään tiloihin, jotka voivat olla vaarallisia tai
koiran on hankala sinne päästä (mm. selkeä homekasvusto, vahingollisia esineitä, kellari, yläpohja).
Homekoira ei pysty ilmoittamaan vaurion laajuutta, vakavuutta, homelajiketta eikä syytä siihen.
Homekoiran merkkauksen jälkeen on syytä ryhtyä jatkotoimenpiteisiin ottamalla yhteyttä kosteus-
ja homevaurioita tutkiviin rakennusterveysasiantuntijoihin tai näihin erikoistuneeseen
rakennusasiantuntijaan. Tämä yleensä tarkoittaa sitä, että rakenteisiin on tehtävä avauksia.
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4. Koiran tekemät ilmaisut ja merkkaukset

Kyseiset tutkimuksessa käytetyt koirat on opetettu ilmaisemaan alhaalta olevat vauriot/alhaalta
saadut ilmavuodot maahan menolla. Kohteisiin mihin koira ei ylety, pyrkii se
kiipeämään/nousemaan hajun lähdettä kohden. Katossa olevat mahdolliset vauriot voivat jäädä
kuitenkin huomiotta, jos paikasta ei koiran ole mahdollista saada ilmavainua.

Pohjakuvaan on merkitty koirien ilmaisemia/reagoimia kohteita. Näistä myös erikseen otetut kuvat.

Koirilla ei ollut esteetöntä pääsyä kaikille huoneiden seinäpinnoille. Huoneiden seinustoilla
huonekaluja.

Pohjapiirrokseen on merkitty koirien reagoinnit. Merkkien selitykset. Dexter punainen ympyrä.
Iki sininen ympyrä.

0kerros, tästä kerroksesta ei käyty läpi ampumarataa.

Huone 013 ensimmäinen vessa

Molemmat koirat reagoivat ylös.
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Huoneet 002-004

Iki sekä Dexter ilmaisivat kyseisen seinän. Molemmat ilmaisivat oven vierustan ja Iki teki ilmaisun
myös kaapin toiselle puolelle. Huoneessa oli tunkkainen haju.

Molemmat koirat olivat myös kiinnostuneita seinän vastakkaisesta puolesta
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Iki reagoi huoneen 003-004

Huone 005-006

Dexter ilmaisee vessan. Iki myös kiinnostunut tästä sekä oven
toisesta puolesta.
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Huone 102

Dexter reagoi ylös, iki reagoi myös muttei niin voimakkaasti. Huoneen iv-kone vilkuttaa punaista.

Huone 106

Molemmat koirat jarruttavat voimakkaasti mennessään
huoneen perälle. Molemmat koirat ilmaisevat menemällä
maahan. Huoneessa korotettu lattia. Huoneessa myös hajua.
Tilassa ei ole poistoa.
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Huone 103

Molemmat koirat hakevat hajua voimakkaasti,
pyörien huoneiden välissä.
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Huone 108

Dexter ilmaisee pesutilan lattian

Käytävä 118

Molemmat koirat reagoivat tilaan
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Huone 201 välitila

Molemmat koirat reagoivat tässä. Huoneessa 201 tunkkainen haju


