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Nollatoleranssi

• Senaatti on lanseerannut sisäolosuhteiden 

nollatoleranssin nykyisellä strategiakaudella. 

• Nollatoleranssi tarkoittaa, että panostamme sisäilmaongelmien 

ennaltaehkäisyyn, ja jos tästä huolimatta ongelmia ilmenee, 

toimimme sisäilmatoimintamallin mukaisesti entistä 

nopeammin ja voimakkaammin. 

• Tähtäimenämme on ongelmien ja niistä asiakkaalle aiheutuvien 

haittojen pikainen poistaminen.
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• Rakennusten katsastukset omissa ja edelleenvuokrauskohteissa -

ennakointi

• Nopea reagointi tiloista tulleisiin poikkeamailmoituksiin

• Tilankäyttäjän on helppo tehdä ilmoituksia

• Tilankäyttäjän huomioiminen – kyselyt käyttäjille

• Siivoojien sisäilmahavainnot - merkitykselliset havainnot palkitaan

• Mittaukset – kohteiden loggerointi ja jatkuva seuranta

• Laaduntarkkailu korjaus- ja uudisrakentamisessa

• Laatuauditoinnit – kiinteistönhoito ja siivous
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Nollatoleranssin toimenpiteitä



• Tehdään omissa kohteissa 

säännöllisesti kolmen vuoden välein

• Tavoitteena löytää viat ennen 

ongelman muodostumista

• Sisältää rakenteiden ja ilmanvaihdon 

kunnon arvioinnin

• K9 mukana katsastustoiminnassa

• Edelleenvuokrakohteet katsastetaan 

aina ennen vuokrausta

• Tilakatsastus, missä osana sisäilmakoirat 

ja muita sisäilmaston mittauksia –

mittalaitepaketti ja mycometer
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Rakennusten katsastukset



Senaatin nopean toiminnan joukot

• Aloittanut toiminnan vuoden 2019 alussa.

• Seitsemän alueellista sisäilma-

asiantuntijaa, jotka sijoittuvat alueittain 

eri puolille Suomea.

• K9-ryhmä, missä neljä alueellista 

asiantuntijaa.

• Nopeaa reagointia sisäilmaan liittyviin 

ilmoituksiin.
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• Koiraryhmä on aloittanut toiminnan 

vuoden 2019 alussa.

• Koostuu neljästä alueellisesta 

asiantuntijasta, joilla on pitkä kokemus 

homekoirayrittäjänä toimimisesta

• Koulutetaan sisäilma-asiantuntijoiksi

• Jokaisella käytössä useita 

mikrobiperäisten hajujen etsimiseen ja 

ilmaisemiseen koulutettuja koiria

• Lisäksi käytössä yksi koira, joka on 

koulutettu etsimään ja ilmaisemaan 

PAH-yhdisteitä.
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Senaatin K9 Ryhmä



• Toimii alueellisen sisäilma-

asiantuntijan alaisuudessa 

• Sijoittuvat eri puolille Suomea

• Nopea reagointi tarpeeseen – 5 vrk

• Ryhmällä käytössä myös muita tukevia 

mittalaitteita, kuten GW-

mittalaitepaketti, Mycometer, 

kosteusmittareita, Dustdetector, 

lämpökamera ja paine-eromittareita
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K9 Ryhmä



• Tunnetaan yleisesti homekoirana, joita on ollut 

käytettävissä jo 1990-luvulta

• Koulutettu etsimään ja ilmaisemaan yleisimpien 

kosteusvaurioindikaattorimikrobien hajuja

• Paikantaa tutkimushetkellä sisäilman laatuun 

vaikuttavia mikrobiperäisiä hajulähteitä

• Ei osaa kertoa löytämänsä hajun laatua tai määrää

• Nopea menetelmä selvittää mikrobiperäisten 

hajujen esiintymistä kiinteistöissä

• HUOM! Paine-erot mitattava aina.
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Sisäilmakoira 



• Katsastukset

• Tilakatsastukset

• Edelleenvuokrauskohteet

• Sisäänostokohteet

• Peruskorjausten suunnittelun tukena

• Sisäilma- ja kuntotutkimusten 

pohjatietona

• Sisäilmailmoitukset

• Ennakoiva toiminta - tilamuutokset

• Korjausten laadunvalvonta

• Radonlähteiden paikantaminen
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Sisäilmakoirien käyttö ”esitutkinnassa”



• Senaatti on lanseerannut uutena tuotteena 

PAH-yhdisteitä etsivän ja ilmaisevan koiran

• Kehitetty yhteistyössä Labroc Oy:n, Kainuun 

Homekoirapalvelu Oy:n ja Kymen Home-

etsinnän kanssa

• Käytettävyyttä on pilotoitu syksyn 2020 

aikana Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa

• Saatu paikannettua rakenteista PAH-

hajulähteitä

10

PAH-koira



• Koira on kaksivuotias suursnautseri ”Fiinu”

• Koulutettavana myös 13 vk ikäinen parsonrusselinterrieri

Selma

• Koira sijaitsee Kajaanissa ja toimii koko Suomen 

alueella

• Pohjakoulutuksena koulutettu PAH16-kirjosta puhtaina 

hajuina naftaleeni, antraseeni ja fenantreeni

• -> siirrytty suuria PAH-pitoisuuksia sisältävien 

referenssinäytteiden koulutuksen kautta oikeisiin 

kohteisiin
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PAH-Koira



• Kreosootti, kivihiiliterva, kreosoottiöljy, kreosoottipiki

• Kreosootti on yleisnimitys useille korkean lämpötilan 

avulla puusta tai kivihiilestä valmistetuille tuotteille

• Tummanruskeaa, öljyistä ja puoliksi nestemäistä tai 

kiinteää ainetta

• Käytetty rakenteissa 1800- luvulta, yleisimmin 1930-1970 

välillä

• Veden ja kosteuden eristeenä - pahvit/paperit, huovat, 

sähkökaapelit, sivelyt, pinnoitteet, kitit, valut (kuva 

Labroc Oy)
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PAH – Polysykliset aromaattisen hiilivedyt



• Puolueeton ja tarkka rakennustekninen mittalaite

• Erittäin tehokas ja nopea suurissakin kiinteistöissä

• Paikantaa sisäilman laatuun vaikuttavat lähteet

• Auttaa kohdistamaan jatkotutkimuksia

• Pintoja rikkomaton menetelmä selvittää piileviä 

vikoja

• Esitutkintakeino, millä saadaan runsaasti tietoa 

rakennuksesta

• Nopea keino laadunvalvonnassa
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Sisäilmakoirat herättävät luottamusta 
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Kiitos!
Ville Heikkinen

ville.heikkinen@senaatti.fi www.senaatti.fi
gsm 040 5411 071

mailto:ville.heikkinen@senaatti.fi

