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VESI- JA VIEMÄRIVAHINKOJEN SANEERAUS
Vesivahinkoja ei tosiasiassa koskaan pystytä korjaamaan
täysin hygieenisissä olosuhteissa, ei edes silloin kun vahingon
aiheuttaja on rikkoutunut vesijohto talon sisätiloissa.
Veden valuessa matoille ja lattioille niistä irtoaa veteen
epäpuhtauksia kuten lepotilassa olevia bakteereja ja sieniitiöitä, jotka helposti alkavat itää ja kasvaa tällaisissa
olosuhteissa. Kun vesivahingon aiheuttaja on tulva, WC:n
tai viemärin tukkeutuminen epäpuhtauksien määrä on vielä
huomattavasti suurempi. Tästä syystä korjaustyössä on aina korostettava työsuojelullisia
näkökohtia ja vahinkopaikka on aina desinfioitava huolellisesti.
Vesivahinkokorjaustyön päätavoitteena on suojella ihmisten terveyttä, poistaa haitalliset
aineet ja korjata materiaalien vesivahingot. Nämä tavoitteet ovat vielä tärkeämpiä silloin kun
vedessä eläimistä tai ihmisistä peräisin olevia nesteitä tai jätteitä, viemärijätettä tai muita
orgaanisia epäpuhtauksia. Epähygieenisissä olosuhteissa on tärkeintä turvata
työntekijöiden ja asukkaiden terveys.
Terveyttä vaarantavat tekijät lisääntyvät aikaa myöten myös “hygieenisissä” vesivahingoissa
ja kun kyseessä on tulva tai viemäriveden aiheuttama vesivahinko eloperäisten aineiden
aiheuttama saastumisvaara on välitön ja tilanne voi olla joillekin henkilöille jopa
hengenvaarallinen. Mitä kauemmin mikä tahansa vesivahinko on hoitamatta, sitä
suuremmiksi muodostuvat sen aiheuttamat vahingot ja terveydelliset riskit. Kun
vesivahinkojen korjaamiseen ryhdytään nopeasti, säästetään sekä aikaa että rahaa ja
samalla suojellaan parhaiten ihmisten omaisuutta ja terveyttä.

Viemäriveden aiheuttamien vesivahinkojen vakavuusasteet
Viemäriveden aiheuttama vesivahinko muodostaa vakavan uhkan ihmisten terveydelle ja
omaisuudelle. Vakavuusaste riippuu vahingon laajuudesta, viemäriveden määrästä ja siitä
kuinka syvälle se on päässyt tunkeutumaan rakenteisiin. Se, kuinka syvälle vesi tunkeutuu
materiaaleihin riippuu niiden huokoisuudesta, jäteveden määrästä ja siitä kuinka kauan
viemärivesi on kosketuksissa materiaalien kanssa. Viemäriveden aiheuttamat vesivahingot
ovat aina erilaisia, mutta epähygieenisten vesivahinkotapausten luokittelusta niiden
vakavuusasteen mukaan on kuitenkin apua.
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Vaikka ei ole olemassa mitään tieteellistä menetelmää, jolla voitaisiin mitata viemäriveden
mahdollisesti aiheuttamia terveydellisiä riskejä ja saastumisvahinkoja, tässä kappaleessa
selostetaan kolme esimerkkitapausta osoittamaan eri vakavuusasteita. Näistä kolmesta
vahinkotapauksesta selviää eri vakavuusasteilla huomioitavat terveydelliset seikat ja
korjaustyöhön käytettävät menetelmät. Vahinkosaneerausyrityksen ammatillinen vastuu
vaihtelee tapauksesta riippuen. Pienehköön vesivahinkoon liittyviä korjaustoimenpiteitä ei
ole selvitetty kovin yksityiskohtaisesti. Tässä luvussa keskitytään lähinnä selvittämään niitä
vesivahinkokorjausmenetelmiä, jotka tulevat kyseeseen erittäin epähygieenisissä
olosuhteissa kuten vesivahingossa, vakavuusaste III.

Vakavuusaste I
Viemäriveden aiheuttama vesivahinko on vakavuudeltaan luokkaa I kun se rajoittuu pienelle
alueelle. Vesi on peräisin rakennuksen sisältä ja sitä on kertynyt vain vähän viemäreiden
tason yläpuolelle, vettä on vain tietyllä alueella, se ei valu sieltä minnekään eikä tunkeudu
rakennusmateriaaleihin, koska useimmat niistä ovat tiiviitä ja ovat olleet veden kanssa
kosketuksissa vain rajoitetun ajan. Esimerkkinä tällaisesta tilanteessa voisi olla
kylpyhuoneeseen valunut jätevesi, joka on kertynyt ohut kerros sen vinyylilattialla.
Vesi ei ole tunkeutunut edes puolihuokoisiin materiaaleihin, koska lattia on asianmukaisesti
eristetty. Kun jätettä on vain vähän ja se on rajoittunut yhteen paikkaan, jossa ei vettä
imeviä materiaaleja, vesivahinkokorjaustoimenpiteitä ovat paikan käsittely Odoxdesinfektioaineella (vetyperoksidi), pintojen puhdistus painehuuhtelulaitteilla ja Citroxilla
(vetyperoksidi, sitruunahappo) ja lopuksi ULV-sumutus-käsittely Sieni & Bakteeri Desinfektio
aineella (kvatti); lyhenne myöhemmin S&BD. Puhdistus on helppoa ja tehokasta ja
terveydelliset riskit eivät ole kovin suuret, kun työ tehdään kohtuullista huolellisuutta
noudattaen. Useimmiten on tarpeen tehdä hajunpoisto. Siihen käytetään Magnum- tai Alron
Thermofoggeria ja Kuivaa Hapettavaa Hajunpoistoainetta, tarvittaessa Alron
Hajunmuokkausainetta.

Vakavuusaste II
Viemäriveden aiheuttama vesivahinko on vakavuudeltaan luokkaa II, kun jätevesi on
peräisin rakennuksen sisältä, sitä on kertynyt tai valuu huomattavasti enemmän kuin
viemärit pystyvät imemään ja vettä on vain tietyllä alueella. “Väljän” veden syvyys on alle 5
cm, ja oletetaan, että vesi ei ulotu seinän tasolle ja että vesivahinkokorjaustyöt aloitetaan 72
tunnin sisältä vahingon tapahtumisesta. Tämä tilanne on kuitenkin jo paljon vakavampi kuin
Vakavuusaste I, koska viemärivesi pääsee imeytymään puoli-huokoisiin materiaaleihin
kuten seiniin ja puumateriaaleihin. Jos vesivahinko tapahtuu esimerkiksi
toimistorakennuksen 4. kerroksen miesten WC:ssä ja viemärivettä valuu seinän alta
imeytyen viereisen huoneen kokolattiamattoon, niin kyseessä on suhteellisen pienelle
alueella rajoittunut vahinko, mutta jätevettä on kuitenkin imeytynyt sellaisiin materiaaleihin,
joiden kuivaaminen on vaikeaa.
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Vakavuusaste II:ssa tehokkaita vesivahinkokorjaustoimenpiteitä ovat vahinkopaikan
käsittely Odox- desinfektioaineella, veden poisto painehuuhtelulaitteilla, materiaalien
puhdistaminen, kuivaaminen ja kaikkien veden kastelemien pintojen käsittely Sieni &
Bakteeri Desinfektio aineella (kvatti). Jos huoneessa on kokolattiamatto, se täytyy puhdistaa
ja vaihtaa sen aluspehmuste sekä käsitellä maton molemmat puolet S&BD-llä. Veden
vahingoittamat huokoiset seinämateriaalit ja eristeet on yleensä purettava ja vaihdettava
uusiin. Mikäli ne päätetään säilyttää, ne on käsiteltävä Penetrox S-desinfektioaineella ja
näkyvät jäljet pestävä Citroxilla. Aggressiiviset, laajalle ulotetut vesivahinkokorjaustyöt
tuovat hyvän lopputuloksen, kun viemärivesi ei ole tullut tai sekoittunut pääviemärin
jäteveteen, kun vesivahingosta ei ole kulunut 72 tuntia ja kun viemärivesi on kastellut
lähinnä tiiviitä ja puolihuokoisia materiaaleja kuten seiniä, puuta ja vain pieniä osia
kokolattiamatosta.
Useimmiten on tarpeen tehdä hajunpoisto. Siihen käytetään Magnum- tai Alron
Thermofoggeria ja Kuivaa Hapettavaa Hajunpoistoainetta.
Viimeistely tehdään tarvittaessa ohjeen "Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus
kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen" mukaisesti.

Vakavuusaste III
Viemäriveden aiheuttama vesivahinko on vakavuudeltaan luokkaa III,
kun viemärivesi on tullut ja sekoittunut rakennuksen lähellä olevan
pääviemäriin ja virrannut sieltä takaisin rakennukseen, missä se on
levinnyt laajalle ja tunkeutunut rakennusmateriaaleihin ja kastellut
puoli-huokoiset ja erittäin huokoiset rakennusmateriaalit ja irtaimiston.
Tässä tapauksessa terveydelliset riskit ovat jo erittäin suuret, koska
ihmiset joutuvat alttiiksi vaarallisia taudinaiheuttajia sisältävälle
pääviemärin sekajätteelle, joka on saastuttanut sekä rakennuksen
että huonekalut. Kun kyseessä on tällainen vesivahinko, asukkaat on evakuoitava
rakennuksesta ja vesivahinkokorjaustyöt on aloitettava välittömästi.

Ajan ja materiaalien huokoisuuden merkitys
Kun rakennuksen saastuttanut vesi on peräisin putkista, joissa
on mätänevää likavettä tai kun vesivahingon aiheuttajana on
viemärivesi tai jokivesi, jossa on paljon orgaanista jätettä, tilanne
muodostaa vakavan uhkan ihmisten terveydelle.
Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä mahdollisimman nopeasti,
materiaaliset vahingot joko välittömät tai jälkivahingot nousevat
hyvin suuriksi. Tilanne vain pahenee ajan kuluessa veden
imeytyessä tavallisimpiin vettä sitoviin materiaaleihin saastuttaen.
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Vesi imeytyy ja saastuttaa vähitellen myös huokoiset ja puolihuokoiset materiaalit, joihin se
imeytyy niiden alta tai takaa. Likavesi voi levitä esimerkiksi vinyylilattian alla, josta kosteus
ja vesi eivät pääse haihtumaan tai valumaan pois. Vesi voi imeytyä seinän
pintakäsittelemättömästä osasta ylös ja jäädä loukkuun maalatun
(vähemmän huokoisen) seinäpinnan alle. Se voi virrata myös
jalkalistassa olevien halkeamien läpi ja jäädä loukkuun sen taakse.
Erittäin huokoiset materiaalit kuten paperitavarat, valokuvat, kirjat,
pahvi, eristeet tai kodin tekstiilit kuten kokolattiamatot, matot ja
vaatteet imevät itseensä vettä kaikkein nopeimmin. Puolihuokoiset
materiaalit ovat myös ongelmallisia.
Jätevesi imeytyy myös rappaukseen, seiniin, raakalaudoitukseen,
puuhuonekaluihin ja muuhun käsittelemättömään puuainekseen
sekä betoniin.

Työsuojelulliset näkökohdat
Saastumisen laajuuteen vaikuttavat viemäriveden määrä ja siinä oleva kiinteän aineksen
laatu, rakennustyyppi ja kyllästymisaika. Vesivahingoissa on aina lähdettävä siitä, että
viemärivedessä on taudinaiheuttajia. Tämän takia on myös jäteveden käsittelyyn kehitetty
entistä tehokkaampia menetelmiä. Liitteenä on luettelo käsittelemättömässä jätevedessä
esiintyvistä mikro-organismeista ja taudeista, joita ne voivat aiheuttaa.
Orgaaninen aines ja veden kyllästämät materiaalit voivat toimia kasvualustana mikroorganismeille, jotka puolestaan voivat tuottaa myrkyllisiä aineita. Osa mikrobeista on tullut
vahinkopaikalle viemäriveden mukana, osa on eri kehitysvaiheissa olevia mikrobeita, jotka
ovat olleet siellä jo entuudestaan. Rakennuksen sisällä olevasta ylimääräisestä vedestä voi
aiheutua kosteusongelmia, ellei sitä poisteta oikeilla menetelmillä. Ilmankosteuden ollessa
suuri, jolloin suhteellinen kosteus on yli 60%, mikrobikasvu kiihtyy. Suureena huolenaiheena
on tällöin viemärivedestä peräisin olevat mikro-organismien säilyminen hengissä ja niiden
mahdollinen siirtyminen ihmisiin. Sieniä ja bakteereja voi vahinkopaikalla esiintyä hyvin
vähän, mutta pitkäaikainen altistuminen niille muodostaa kuitenkin terveysriskin kun
vesivahingosta on kulunut hieman aikaa.
Jos siivousta ja desinfiointia ei ole tehty huolellisesti, vahinkopaikalle jää likaa, joka voi
toimia kasvualustana tauteja aiheuttaville mikro-organismeille. Työntekijät voivat saada
tartunnan koskettamalla saastuneita pintoja, jolloin taudinaiheuttajat siirtyvät huomaamatta
kädestä suuhun, avoimista haavoista ja hengitysilman mukana elimistöön pääsevistä
mikrobikasvun tuotoksista. Tartunnansaanti voidaan jäljittää saaduksi jopa rakennuksen
muista osista.
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Terveydelliseltä kannalta merkityksellistä on myös, että märkä, kostea ja saastunut
ympäristö edistää myös sellaisten mikrobien kasvua, jotka eivät ole peräisin viemärivedestä.
Näitä eri kehitysvaiheissa olevia mikrobeja on kaikkialla ja suotuisissa olosuhteissa ne
alkavat räjähdysmäisesti kasvaa. Jotkut niistä kehittävät bioaerosoleja, jotka ovat
mahdollisia taudinlähteitä. Homeallergia on useiden sisäilmasta johtuvien oireiden alkusyy
ja valitusten aihe. Henkilöt, joiden immuunijärjestelmä on jollain lailla häiriintynyt, ovat
herkempiä saamaan vakavan infektion kuin muut. Tähän ryhmään kuuluvat myös
astmaatikot, joille voi kehittyä vakavia sisäsyntyisiä tauteja kuten allerginen alveoliitti.
Krooninen keuhkoputkentulehdus on seurausta toistuneista viemäriveden aiheuttamista
vesivahingoista asumuksessa.

Alkutarkastuksen yhteydessä esitettävät kysymykset
Viemäriveden aiheuttamien vesivahinkojen korjaamisessa vahinkopaikan alkutarkastuksella
ja jatkuvalla seurannalla on erittäin suuri merkitys. Tilannetta arvioitaessa on otettava
huomioon monia asioita. Alla olevassa listassa on esitetty joukko tärkeimpiä kysymyksiä,
joihin tulisi löytää vastaus.
o Mistä likavesi on peräisin ja kuinka kauan materiaalit ovat olleet sille alttiina?
o Mitkä ovat saastumisen välittömät vaikutukset asukkaiden terveyteen ja
hyvinvointiin?
o Täytyykö koko rakennus tai osa siitä evakuoida ja kuinka pitkäksi aikaa?
o Mitä materiaaleja vahinkopaikalla on ja mikä on niiden huokoisuusaste?
o Onko viemärivesi kastellut vain rakenteita vain onko vesi vahingoittanut myös
irtaimistoa?
o Kuinka laajalle fyysisesti viemärivesi on levinnyt vaaka- ja pystysuunnassa.
o Kuinka syvälle vesi on tunkeutunut rakennusmateriaaleihin kuten lattianpäällysteeseen, seiniin ja kattoon?
o Kannattaako rakennusmateriaalit puhdistaa ja kuivata vai revitäänkö ne pois ja
vaihdetaan uusiin?
o Voidaanko huokoiset ja puolihuokoiset materiaalit puhdistaa ja kuivata vai
vaihdetaanko ne uusiin?
o Puretaanko kiinteät kalusteet ja rakennetaan uudet tilalle vai kannattaako niiden
vesivahingot korjata?
o Onko viemärivesi tunkeutunut tiiviiden päällystemateriaalien alle tai taakse?
o Miten vesivahinko on vaikuttanut asuinympäristön LVI-järjestelmään?
o Mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta vahinkoalue saadaan täysin puhdistettua ja
vesivahingot korjattua?
o Mitä seuraa siitä, että vahinkoja ei korjata tarpeeksi tehokkailla toimenpiteillä?
o Mistä merkeistä voidaan päätellä, että rakennus on tai ei ole vielä turvallinen asua?
Mistä saastunut vesi on peräisin? Yleensä pääviemäristä peräisin olevaa jätevettä pidetään
vaarallisempana kuin rakennuksen sisältä tullutta viemärivettä.
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Tämä asia on usein pääteltävissä paikalla olevasta orgaanisen jätteen määrästä. Jos
orgaanista jätettä ei ole näkyvissä, voidaan olettaa, että viemärivesi peräisin rakennuksesta.
Kuinka kauan viemärivesi on saastuttanut vahinkopaikkaa? Mitä kauemmin rakennus on
märkä, sitä syvemmälle vesi on päässyt siellä tunkeutumaan ja sitä nopeammin mikrobit
alkavat kasvaa. Mitään tarkkaa menetelmää ei ole käytettävissä, jonka avulla voitaisiin
todetta, mikä vesivahinko on kaikkein vaarallisinta lajia. Kaikkien muiden vesivahinkoon
vaikuttavien tekijöiden ollessa kuitenkin yhtäläisiä, niin rakennus, joka on ollut veden
vallassa yli 72 tuntia muodostaa suuremman riskin kuin rakennus, joka on ollut märkänä 12
tuntia. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä paremmin mikrobit pääsevät itämään, lisääntymään
ja leviämään. Jos vahinkopaikalla on näkyvää mikrobikasvustoa, on ehdottomasti vältettävä
voimakkaan kuivauspuhalluksen käyttämistä, joka vain kiihdyttäisi mikrobien leviämistä.
Minkälaisia materiaaleja viemärivesi on kastellut?
Rakenteet ja irtaimisto imevät itseensä vettä eri tavoin.
Imeytyvän veden määrä riippuu materiaalien huokoisuudesta,
koska erittäin imukykyinen huokoinen materiaali imee suuria
määriä vettä nopeasti. Tällaisia erittäin imukykyisiä materiaaleja
ovat mm. kokolattiamatot, alushuovat, eristeet, matot, verhot,
verhoillut huonekalut ja kangastapetit. Lisäksi tämän tyyppisten
materiaalien kuitujen väliin joutuu veden mukana eri kokoisia
kiinteitä orgaanisia ainesosia. On erittäin vaikeaa tai jopa
mahdotonta poistaa kaikkea tätä orgaanista ainetta näistä
materiaaleista. Voidaan olettaa, että mikäli orgaanisia ainesosia ei pystytä materiaaleista
poistamaan, niin niiden saaminen täysin puhtaaksi ei ole mahdollista.

Menetelmät viemäriveden aiheuttamien vesivahinkojen
korjaamiseksi
1. Aloitetaan työt nopeasti
Vesivahinkokorjaustyöt on aloitettava mahdollisimman pian vesivahingon tapahtumisen
jälkeen. Viemärivesi valuu vaakatasossa alkulähteestään joka suuntaan ja imeytyy
pystysuorille pinnoille kuten seiniin, listoihin ja eristeisiin.
Vesi peittää yhä suuremmat alueet tunkeutuen seinän
alaosasta viereisiin huoneisiin. Viemärivesi saastuttaa katot,
kellarit ja ryömintätilat. Aikaa myöten vesi tunkeutuu entistä
syvemmälle huokoisiin ja puolihuokoisiin materiaaleihin
virratessaan lattioissa olevien reikien ja halkeamien läpi ja
seinien välistä alempiin kerroksiin. Mitä kauemmin viemärivesi
saastuttaa rakennusta, sitä suuremmaksi kasvavat terveysriskit
ja mikrobikasvun aiheuttamat vahingot. Hätätoimenpiteet
saastumisen vähentämiseksi ja vahinkojen pienentämiseksi on
aloitettava mahdollisimman pian.
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2. Jos tarpeen, evakuoidaan rakennus
Suojavarusteita vailla olevat asukkaat ja työntekijät evakuoidaan veden kastelemista tiloista
ja he saavat palata sinne vasta sitten kun paikka on puhdistettu eli kun jäte on poistettu,
alkusiivous tehty ja paikka on desinfioitu. Vesivahinkokorjausyrityksen vastuulla on
viemäriveden aiheuttamissa vesivahingoissa ilmoittaa asianomaisille mahdollisista riskeistä,
vaikka sillä varsinaisesti ei ole valtaa suorittaa evakuointia. Yritys voi ainoastaan varoittaa
asianosaisia havaitsemistaan vaaroista.
Kun kyseessä on asuinrakennus, mahdollisista terveysriskeistä tiedotetaan vakuutetulle ja
vakuutusyhtiölle ja kun kyseessä on liikerakennus, niin vakuutetulle, yrityksen johdolle ja
vakuutusyhtiölle.
Jos asukkaat eivät ole suostuvaisia poistumaan väliaikaisesti rakennuksesta, evakuointia ei
saa kuitenkaan yrittää toteuttaa pelottelemalla heitä. Jos vesivahinkokorjausyritys on
ilmoittanut mahdollisista vaaroista asianosaisille ja merkinnyt muistiin, että näin on tehty, se
on todennäköisimmin täyttänyt ammatilliset velvollisuutensa. Vesivahinkokorjausyritys ei
myöskään ole velvollinen ilmoittamaan mahdollisista vaaratekijöistä erikseen jokaiselle
rakennuksessa työskentelevälle, koska yrityksen johto voi tehdä oman päätöksensä
evakuoinnin suhteen neuvoteltuaan vesivahinkokorjausyrityksen kanssa.

3. Käytetään suojavarusteita
Vesivahinkokorjausyrityksen työntekijöiden, jotka ensi vaiheessa puhdistavat viemäriveden
saastuttamaa vahinkopaikka täytyy olla varustautuneita kokonaamarilla, suojalaseilla,
kumikäsineillä ja -saappailla. Jos on olemassa vaara, että viemärivettä voi tippua myös
yläpuolelta, on käytettävä myös suojakypärää ja suojahaalaria. Jokaisen, joka purkaa tai
siirtää saastuneita materiaaleja täytyy käyttää suojahaalaria, jotta jäte ei saastuta
normaalivaatetusta.
Liikuttaessa rakennuksessa ja materiaaleja käsiteltäessä on varottava, ettei saastuteta
samalla myös rakennuksen puhtaaksi jääneitä alueita. Teräviä esineitä tai rikkoutunutta
lasia käsiteltäessä käytetään kumikäsineiden päällä nahkakäsineitä, jotta saastuneista
materiaaleista ei saada haavoja. Jos joku työntekijöistä kuitenkin saa haavan, siitä on
ilmoitettava välittömästi esimiehelle ja mentävä lääkäriin.

4. Käsitellään vahinkopaikka desinfektioaineilla
Ennen vesivahinkokorjaustyöhön ryhtymistä ja sen jälkeen kaikki veden
kastelemat materiaalit käsitellään läpikotaisin Odox- desinfektioliuoksella
joko suihkuttamalla liuosta niihin tai upottamalla ne siihen.
Tämän käsittelyn tarkoituksena ei ole tehdä materiaaleista täysin steriilejä,
koska niissä oleva kiinteä orgaaninen aines tekee käsittelyn kuitenkin
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osittain tehottomaksi. Ensimmäisen käsittelyn tarkoituksena on vähentää
ja rajoittaa mahdollisimman nopeasti mikro-organismien leviämistä.
Vaikka vesivahinkokorjausyrityksellä ei ole valtuuksia evakuoida rakennusta viemäriveden
aiheuttaman saastumisen takia, se voi kuitenkin joutua vastuuseen käyttäessään
desinfektioaineita rakennuksessa, jota ei ole evakuoitu. Tältä kannalta katsoen yrityksen
kannattaisi ehkä kuitenkin harkita rakennuksen evakuointia ja jos desinfektioaineiden
käytöstä tuntuu aiheutuvan taloudellista riskiä, kannattaa harkita töiden lopettamista
työkohteessa, jos asiakas ei katso voivansa suostua vesivahinkokorjausyrityksen esittämiin
tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Desinfektioaineiden kirjo on hyvin laaja, niitä voidaan käyttää hyvin monilla tavoilla, ja
ihmisten reaktiot (todelliset tai kuvitellut) niihin ovat hyvin erilaisia, joten tämän oppaan
kirjoittaja ei halua ottaa tähän asiaan tiukkaa kantaa. Yrityksen on kaiken osaamisensa ja
kokemuksensa perusteella tehtävä päätöksensä ja muistettava samalla, että sitä voidaan
pitää vastuullisena kaikesta mikä liittyy desinfektioaineiden käyttöön.

5. Tarkastetaan materiaalien huokoisuusaste
Kaikkien veden kastelemien materiaalien huokoisuusaste määritetään. Viemärivesi imeytyy
erittäin huokoisiin materiaaleihin syvemmälle ja nopeammin kuin tiiviimpiin materiaaleihin.
Materiaalien huokoisuusasteesta siis riippuu kuinka hyvin ne saadaan puhdistettua. Jotta
voitaisiin päättää, voidaanko materiaalien vesivahingot korjata vai täytyykö ne vaihtaa
uusiin, on tiedettävä kuinka syvälle likavesi on tunkeutunut huokoisissa materiaaleissa.
Tarkastuksen perusteella materiaalit jaetaan erittäin huokoisiin ja jotka siis ovat läpimärkiä,
puolihuokoisiin ja tiiviisiin. Joidenkin materiaalein huokoisuus vaihtelee riippuen niiden
pitkäkäsittelystä. Esimerkiksi maalatun seinän huokoisuus on hyvin pieni, mutta seinän
alaosa saattaa olla maalaamaton tai siinä on käytetty kipsilevyä, joka on erittäin huokoista.
Erittäin huokoiset materiaalit jotka ovat olleet alttiina viemärivedelle ja joiden arvo on
suurempi kuin vesivahinkojen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset (esim. arvokkaat
matot) täytyy siirtää pois rakennuksesta kuivattavaksi muualla. Vähemmän arvokkaat
huokoiset materiaalit tai joiden hinta uutena ei ole korkea (esim. alushuopa, kokolattiamatto,
eriste, kangaspehmusteiset huonekalut, patjat, pahvi, koripaju, olki) poistetaan ja hävitetään
mahdollisimman nopeasti.
Tähän päivään mennessä ei ole pystytty osoittamaan, että erittäin huokoisten materiaalien
desinfiointi olisi kustannustehokasta. Jos materiaalit on hävitettävä, ne desinfioidaan,
puhdistetaan ja pakataan sitten muovipusseihin kuljetettavaksi sopivaan
loppusijoituspaikkaan. (Jos epäilet, heitä menemään!). Jos vesivahinkokorjausyrityksen
edustaja on sitä mieltä, että viemäriveden vahingoittama kokolattiamatto on hävitettävä ja
omistaja on eri mieltä, työt tässä kohteessa kannattaa lopettaa, jotta yritys ei joudu
vastuuseen asiakkaan päätöksestä aiheutuvista seuraamuksista.
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Puolihuokoisia materiaaleja ovat jotkut seinäpäällysteet, vinyylipäällysteiset huonekalut,
kovalevystä valmistetut huonekalut ja rakennusmateriaalit kuten puu, panelointi ja vaneri.
Puolihuokoiset materiaalit puhdistetaan ja desinfioidaan kuten muutkin materiaalit heti
vesivahinkokorjaustyön alkuvaiheessa tai vaihdetaan uusiin. Jos näitä materiaaleja ei
poisteta tai desinfioida huolellisesti, niihin jääneet mikro-organismit voivat myöhemmin
sopivissa olosuhteissa yltyä kasvamaan.
Tiiviistä materiaaleista kuten linoleumi, vinyyli, muovi, pintakäsitelty marmori, käsitelty puu
ja pintakäsitelty tiili tarkastetaan pintakosteusmittarille kuinka syvälle pinnan alle jätevesi on
tunkeutunut. Kun materiaalien pinnalla oleva vesi on poistetaan ja kosteusmittarin lukema ei
osoita tavallisuudesta poikkeavia lukemia, materiaaleja voidaan pitää tiiviinä. Ennen kuin
materiaali luokitellaan tiiviiksi, se on kuitenkin tarkastettava huolellisesti koska likavesi voi
imeytyä materiaaliin myös sen reunoilta ja jäädä piiloon pinnan alle. Jos vettä ei ole
imeytynyt materiaalin pinnan alle, vesivahingot voidaan korjata täysin.

6. Arvioidaan kosteuspitoisuus
Sen lisäksi, että vahinkopaikalla tutkitaan materiaalien huokoisuus, tutkimaan myös
pelastettavissa olevien materiaalien kosteuspitoisuus. Jos vain on mahdollista, niin
mittaukset tehdään määrällisinä käyttäen joko anturi- tai pintakosteusmittaria. Kaikkien
materiaalien sekä niiden, joiden vesivahingot korjataan paikalla että niiden, jotka kuljetetaan
muualle kuivattavaksi, kosteuspitoisuus mitataan ja merkitään muistiin. Materiaaleista, jotka
on jo siirretty sivuun hävitettäväksi ei tarvitse mitata kosteuspitoisuutta.
Vesivahinkokorjaustyön alussa mitatut kosteuslukemat helpottavat kyllästymisasteen ja näin
myös saastumisasteen määrittelyä. Niitä voidaan käyttää myös kuivumisnopeuden
seurantaan kun kuivaussuunnitelmaa aletaan toteuttaa. Kosteuspitoisuudet mitataan
päivittäin ja niitä verrataan työn alussa otettuihin mittauslukemiin. Huomattavasti alemmat
lukemat ovat merkkinä toimivasta kuivausjärjestelmästä. Jos kosteuspitoisuus laskee
hitaasti, kuivausjärjestelmässä on todennäköisesti jotain vialla ja siihen on tehtävä
korjauksia joko lisäämällä tehoa, ottamalla käyttöön uusia kuivausmenetelmiä tai
kuivauslaitteita, sillä kuivumisnopeus on tärkeä kriteeri arvioitaessa vesivahinkokorjaustyön
onnistumista.

7. Päätetään toimenpiteistä
Päätökset tehdään perustuen mittaustuloksiin, jotka on saatu materiaalien
huokoisuusasteesta, saastumisasteesta ja kosteuspitoisuudesta. Päätetään, mitkä
materiaalit poistetaan ja vaihdetaan uusiin, mitkä materiaalit käsitellään
vesivahinkokorjausmenetelmin ja mitkä siirretään kuivattaviksi muualla. On muistettava, että
alushuopaa on mahdotonta desinfioida riittävästi ja siksi se on aina vaihdettava uuteen.
Vesivahinkokorjaustyön ja desinfioinnin täytyy olla kustannustehokasta verrattuna
materiaalien vaihtamiseen uusiin. Usein on viisaampaa vaihtaa materiaalit uusiin, jos
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näyttää siltä, että vesivahinkokorjaustyö kokonaisuudessaan maksaa enemmän kuin 60%
uusien materiaalien ostohinnasta.
Tärkein toimenpide on tässä vaiheessa varautuminen biologisiin riskeihin ja työntekijöiden
suojaaminen.

8. Tutkitaan rakennuksen LVI-järjestelmä
Tutkitaan, onko vesi vahingoittanut LVI-järjestelmään kuuluvia säätölaitteita ja putkia.
Päätetään putkiston puhdistamisesta esim. purkamalla, painepesulla tai imuroimalla.
Tarvittaessa kannattaa pyytää putkistojen puhdistamiseen erikoistunutta yritystä tekemään
putkiston läpikotaisen tarkastuksen, puhdistuksen ja desinfioinnin. Jos asianosaisten piirissä
syntyy epäilyjä desinfioinnin tarpeellisuudesta, niin mahdollisista vaaroista on keskusteltava
vakuutetun ja vakuutusyhtiön kanssa. Neuvotteluun kannattaa pyytää mukaan myös
alihankkijan edustaja, joka voi vastata tehtyihin kysymyksiin.

9. Poistetaan saasteet
Kiinteä orgaaninen aines kuten viemärijäte ja muta täytyy poistaa fyysisesti keinolla millä
hyvänsä kunhan se tapahtuu turvallisesti. Tähän voidaan käyttää lapioita, imusuuttimia,
lokatankkiautoja, vesi-imureita ja mattojen pesuun käytettäviä painehuuhtelukoneita.
Kokolattiamattojen ja muiden mattojen puhdistamisessa käytetään
kuumavesipainehuuhtelua. Kun kyseessä on viemäriveden aiheuttama vesivahinko,
laitteella on tehtävä useita edestakaisia vetoja, jotta kaikki kiinteä aines saadaan varmasti
pois maton kuiduista. Vaikka matto olisi päätetty hävittää, se on kuitenkin puhdistettava
ensin painehuuhtelulaitteella. Kaikki työvälineet ja koneet (vedenkeruusäiliöt, suuttimet ja
letkut) täytyy puhdistaa ja desinfioida käytön jälkeen.

10. Pestään materiaalit painehuuhtelukoneella tai höyrypesurilla
Orgaanisten materiaalien jäämät halkeamissa ja raoissa on usein
helpointa poistaa painehuuhtelemalla materiaalit käyttäen MCF
Saneerauspesu- ainetta, joka imetään pois painehuuhtelulaitteella,
jotta likavesi ei pääse imeytymään syvemmälle huokoisiin materiaaleihin.
Turvallisuus ja puhtaus paranevat entisestään, jos pesun jälkeen pinnat
käsitellään desinfektioaineella, esim. S&BD.
Vaihtoehtoinen menetelmä on höyrypesu ammattikäyttöön tarkoitetulla
laitteella, johon on yhdistetty vedenimuri ja kemikaalin annostelumahdollisuus.
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11. Puhdistetaan materiaalit tarkasti
Kun kiinteä jäte on poistettu, materiaalit on puhdistettava huolellisesti ennen kuin ne
käsitellään toistamiseen desinfektioaineella. Suurin osa taudinaiheuttajista saadaan
hävitettyä puhdistusainetta käyttämällä, koska ne poistavat orgaanista aineista
materiaaleista, jolloin taudinaiheuttajien aktivoituminen estyy. Viemärivedessä oleva
orgaaninen aines estää kemiallisten aineiden tunkeutumista materiaaleihin, joten jos
materiaaleja ei puhdisteta hyvin huolellisesti, desinfektioaineiden teho häviää.

12. Materiaalien viimeistelykäsittely hajunpoistotarkoituksessa
Viimeistelynä huolellisen siivouksen jälkeen, kakki saastuneet materiaalit käsitellään
sumuttamalla ULV-kuivasavu menetelmällä Magnum ThermoFogger, aineena Kuiva
Hapettava Hajunpoistoaine.
Kemikaalit, jotka on luokiteltu desinfektioaineiksi sopivat käytettäviksi viemäriveden
aiheuttamissa vesivahingoissa alentamaan niiden hajukuormaa. Nämä kemikaalit pystyvät
inaktivoimaan neutraalilta kasvualustalta mahdolliset tauteja aiheuttavia mikrobeja, kun
desinfektioliuos pääsee vaikuttamaan mikrobeihin suorassa fyysisessä kontaktissa.
Desinfektioaineen tehoon vaikuttavat orgaanisen aineksen määrä, käsittelyä edeltäneen
puhdistuksen perusteellisuus, mikrobikasvuston tyyppi ja määrä, desinfektioaineen
koostumus, aineen vaikutusaika ja puhdistettavien materiaalien laatu.
Koska hajunpoisto-/desinfektioaineista haihtuu erilaisia aineita (alkoholia) ja niitä levitetään
sumuttamalla, niin niitä levitettäessä tulee ehdottomasti käyttää asianmukaisia
suojavarusteita ja hengityksensuojaimia, jotka valitaan käytettävän desinfektioaineen, sen
koostumuksen ja levittämismenetelmän mukaan.

13. Puretaan ja hävitetään poistettaviksi luokitellut materiaalit
Puolihuokoiset ja erittäin huokoiset materiaalit, jotka on luokiteltu poistettaviksi, puretaan ja
hävitetään. Kaikki viemäriveden kastelemat alushuovat ja useimmissa tapauksissa myös
kokolattiamatot revitään irti ja hävitetään. Läpikotaisin kastuneen kokolattiamaton
kuivaaminen ei todennäköisesti olisi kustannustehokasta. Mitään sellaista aineistoa ei ole
käytettävissä, joka tukisi sitä käsitystä, että kokolattiamaton desinfiointi olisi
kustannustehokasta. Tiedemiespiireissä ollaan sitä mieltä, että kokolattiamattoa ei voi
desinfioida. Parasta on varmuuden vuoksi poistaa viemäriveden kastelema kokolattiamatto
ja aluspehmuste, hävittää ne asianmukaisesti ja asentaa tilalle uudet.
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Ennen kokolattiamaton ja aluspehmusteen hävittämistä, ne täytyy käsitellä Odoxdesinfektioaineella, puhdistaa painehuuhtelukoneella ja käsitellä toistamiseen
desinfektioaineella. Lattianpäällys ja aluslattia käsitellään myös Odox- desinfektioaineella,
puhdistetaan, käsitellään toistamiseen S&BD:lla, kuivataan ja päälle levitetään eristyskerros
jos tarpeen ennen uuden kokolattiamaton ja aluspehmusteen asentamista.
Viemäriveden läpikotaisin kastelemien kokolattiamattojen ja mattojen kuivaaminen paikan
päällä on uhkayritys, johon ei pidä koskaan lähteä. Jos matot yritetään kuivata muualla, ne
täytyy huolellisesti puhdistaa ja desinfioida. Kaikki orgaaninen materiaali täytyy poistaa
niistä ja ne on desinfioitava perusteellisesti. Ennen kuin matto asennetaan uudelleen
paikoilleen, se on tarkastettava huolellisesti.
Jos matossa on puhdistamisen jälkeen kiinteää ainesta, niin puhdistamisessa ja sitä myöten
desinfioinnissa ei ole onnistuttu. Maton nukkapuoli käännetään muovialustaa vasten ja
hakataan maton pohjaa. Kaikki orgaaninen materiaali mitä nukkapuolelta irtoaa muoville, on
selvä osoitus puhdistamisen epäonnistumisesta. Jos kiinteää ainesta ei putoa muoville, niin
mikään varma merkki puhdistumisen onnistumisesta tämäkään ei kuitenkaan ole, vaan vain
todennäköisyys on suurempi. Jos kuitenkin katsotaan, että viemäriveden kastelemien
mattojen puhdistamiseen kannattaa ryhtyä, maton kaikki pinnat on puhdistettava
painehuuhtelukoneilla kuumalla vettä käyttäen. Muut matonpesumenetelmät kuten pesu
shampoolla tai kuivapesujauheella eivät ole riittäviä, sillä ne vain levittävät viemäriveden
aiheuttamaa saastumista.

14. Nopeutetaan kuivumista
Kuivumisnopeuden lisäämiseksi kannattaa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja.
Ilmankosteutta alennetaan mahdollisimman paljon käyttämällä ilmankuivaimia, tuuletusta ja
rakennuksen omaa lämmitys- ja ilmastointijärjestelmää jos vain mahdollista.

15. Käynnistetään ilmankuivaimet
Kondenssi- tai adsorptiokuivaimet käynnistetään mahdollisimman
pian, jotta suhteellinen kosteus saadaan laskettua 25-50% välille
tai vieläkin alemmaksi. Jos rakennusmateriaalit ovat hyvin märkiä,
käytetään adsorptiokuivaimia suhteellisen kosteuden laskemiseen
vieläkin alemmaksi. Ympäröivän ilman lämpötila pitäisi pysyttää
alle 22 asteessa mikrobikasvun estämiseksi. Tätä korkeammaksi
lämpötila ei saa vahinkopaikalla nousta, koska se vain lisää
mikrobikasvua. Jos vesivahinko on hyvin laaja, materiaalien
kuivaksi saaminen voi kestää useita päiviä ja jopa kauemminkin.
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16. Käynnistetään kuivauspuhaltimet
Kun ilmankuivaimet ovat toiminnassa, käynnistetään suurnopeuksiset kuivauspuhaltimet
lisäämään haihtumisnopeutta. On muistettava, että kaikki materiaalit täytyy läpikotaisin
puhdistaa ja desinfioida ennen kuivauspuhaltimien käynnistämistä. Muussa tapauksessa ne
vain levittävät saasteita kaikkialle rakennukseen.

17. Seurataan työn edistymistä
Kastuneiden materiaalien ja ympäristön kuivumista seurataan pikemminkin
kosteusmittausten avulla kuin ottamalla näytteitä vahinkopaikalta mikrobikasvun
toteamiseksi. Vähintään kerran päivässä mitataan ja merkitään muistiin sisätilojen
ilmankosteus. Ilmankuivaimien tehoa lisätään tarpeen mukaan, jotta suhteellinen kosteus
saadaan pysymään alle 40 prosentissa lämpötilan pysyessä kuitenkin asumismukavuuden
kannalta miellyttävissä lukemissa.
Kastuneen irtaimiston ja rakennusmateriaalien kosteuspitoisuus mitataan ja merkitään
muistiin päivittäin. Kuivumisnopeutta tarkkaillaan huolellisesti. Jos joidenkin materiaalien
kuivumisnopeuden havaitaan hidastuvan, ryhdytään lisätoimenpiteisiin haihtumisnopeuden
lisäämiseksi. Mikrobikasvua vähennetään pysyttämällä lämpötila alle 22 asteessa.
Ilmankosteus pysytetään 25-40 prosentissa tai sen alle. Vesivahinkojen korjaustyön voidaan
katsoa valmistuneen kun on saavutettu asetetut kosteuspitoisuusstandardit. Jäljellä on
loppusiivous ja hajunpoisto.

18. Loppusiivous ja hajunpoisto

Yleistä tietoa mikrobipölystä, bioaerosoleista ja hajusta
Tässä jaksossa on aineistoa Työterveyslaitoksen ohjeesta "Homeettomaksi siivous ja
irtaimiston puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen". Tuossa ohjeessa
käytetään sana home, jolla viitataan kuitenkin rakennuksessa esiintyvään
kosteusvauriomikrobistoon kokonaisuutena.
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Vaurion loppusiivous ja irtaimiston puhdistus ovat vesivahinko- ja kosteusvauriokorjauksen
viimeinen vaihe ja se suoritetaan varsinaisen korjaustyömaan siivouksen jälkeen.
Tehtävänä on varmistaa tilojen käyttäjien onnistuneen paluun korjattuihin tiloihin.
Vahinkokohteissa sisäilmaan kulkeutuu pölyä ja bioaerosoleja, joista osa koetaan hajuina.
Haju koostuu kymmenistä erilaisista kaasumaisista
kemiallisista yhdisteistä. Biologinen pöly koostuu
pilaantuneista materiaaleista, bioaerosoleista, itiöistä ja
rihmaston kappaleista. Pölyhiukkasten koko on alle 0,01
mm (10 µm), joten yksittäisiä hiukkasia ei voi nähdä
paljain silmin.
Hajun ja pölyn määrä sisäilmassa riippuu monista
tekijöistä, kuten vaurioiden laajuudesta ja sijainnista,
vuotoilmareiteistä, ilmanvaihdosta ja rakennuksen painesuhteista. Vaurioituneitten
rakenteiden purkamisen ja korjaamisen aikana pölyn määrä ilmassa kasvaa merkittävästi..
Epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmavirtausten mukana rakenteista ja tiloista toiseen sieltä, mistä
ilmakin kulkee. Hajua vapautuu myös rakenteiden ja materiaalien huokosista diffuusion
vaikutuksesta. Diffuusio on ilmiö, jossa kemialliset molekyylit pyrkivät siirtymään
väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan tasoittaen mahdolliset pitoisuuserot ajan
mittaan. Haju tarttuu kaikille mahdollisille pinnoille, samoin pöly ja aerosolit, erilaisin
adheesiovoimin. Pölyhiukkaset ovat niin pieniä, että ne pysyvät kiinni myös pystypinnoilla.
Kaasumaiset yhdisteet imeytyvät huokoisiin materiaaleihin. Pinnoilla havaittavat tummat
pilkut ovat usein merkki homekasvusta.
Pölyn leviämisen estäminen vaurioiden purku- ja korjaustöissä
Purku- ja korjaustöiden aikana tulee estää pölyn leviäminen korjauskohteesta ympäröiviin
tiloihin. Näin suojellaan puhtaiden alueiden käyttäjien terveyttä. Suojaukset myös
vähentävät ja helpottavat korjausten jälkeen tarvittavaa siivousta.
·

·
·
·
·

Korjattavasta tilasta tulee mahdollisuuksien mukaan siirtää kaikki irtonaiset kalusteet,
materiaalit ja helposti irrotettava sisustus sellaisiin tiloihin, joissa ei ole vaurioita.
Siellä tavarat puhdistetaan. Puhdistetut tavarat tuodaan takaisin tilaan vasta
korjausten ja loppusiivouksen jälkeen. Tavaroiden puhdistustila tulee myös
säännöllisesti puhdistaa
Suojamattojen tai tarramattojen avulla voidaan estää lilan kulkeutuminen jalkineissa
puhtaille alueille
Niissä tiloissa, joissa mikrobialtistumisella voi olla erittäin vakavia seurauksia, kuten
esim. sairaaloissa, tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Työvaatteet ja varusteet
tulee vaihtaa erillisissä sulkuhuoneissa
Ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä
suljetaan korjausalueelta. Ilmanvaihtokanavien venttiilit ja päätelaitteet peitetään
muovikalvolla ja teipataan niin, ettei pölyä pääse ilmanvaihtokanaviin.
Purkualue osastoidaan erilleen muista tiloista esimerkiksi muoviseinillä ja
alipaineistetaan siihen tarkoitetuilla laitteilla. Tällä estetään epäpuhtauksien
kulkeutuminen ilmavirran mukana viereisiin huonetiloihin.
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·
·

Osastointi pidetään voimassa purkutöiden aloittamisesta homesiivouksen
lopettamiseen asti. Näin toimien kallista homesiivousta ei jouduta ulottamaan koko
rakennukseen
Osastoidulta alueelta poistuttaessa (esim. tauot) huolehditaan, ettei vaatteiden ja
jalkineiden mukana kulkeudu likaa/epäpuhtauksia puhtaisiin tiloihin

Siivouksen ajoitus
Siivouksen, ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten ajoitus on sovitettava keskenään
ylimääräisen työn välttämiseksi.
·
·
·
·
·
·
·

Korjausten lopettamisen jälkeen tiloissa tehdään ensimmäiseksi normaali
rakennussiivous. Tutkimusten mukaan tavanomaisella rakennussiivouksella ei saada
mikrobipölyä ja hajuja poistettua riittävän hyvin.
Tämän jälkeen tehdään ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien puhdistus tarvittaessa.
Ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat puhdistetaan jos niihin on päässyt vauriokohteen
epäpuhtauksia tai edellisestä puhdistuksesta on kulunut yli viisi vuotta
Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet vaihdetaan ja päätelaitteet puhdistetaan joka
tapauksessa.
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten jälkeen tehdään tilojen siivous.
Tilojen ilmanvaihto käynnistetään vasta ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten,
suodattimien vaihdon ja homeettomaksi siivouksen jälkeen.
Siivouksen yhteydessä pöly saattaa”karta” puutteellisten välineiden tai koneiden
vuoksi ilmaan leijuen pitkiä aikoja ja laskeutuen pinnoille. Epäpuhtauksien
postamiseen voidaan käyttää H13 HEPA-suodattimella varustettua tai vastaavan
erotusasteen omaavaa ilmanpuhdistajaa Haisevien yhdisteiden laimentamiseksi
ilmanpuhdistaja voidaan tarvittaessa varustaa aktiivihiili- tai nanosuodattimella.

Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen siivouksen
aikana
Myös mikrobivauriokohteen siivouksen aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia
suojaimia, joilla estetään biologisten haitta-aineiden pääsy työntekijöiden hengitysteihin ja
iholle. Hengityksensuojaimeksi suositellaan puhaltimella varustettua suodatinsuojainta esim.
A2/P3 Se suodattaa sekä orgaaniset kaasumaiset yhdisteet että hiukkaset ja kuidut.
Puhaltimella varustetussa hengityksensuojaimessa ei ole hengitysvastusta, joten sitä
voidaan käyttää koko päivän ajan. Kasvot peittävä visiiriosa tai kokonaamari suojaa myös
silmät ja kasvojen ihon.
·
·
·
·
·
·

Alle 2 tuntia kestävissä siivouksissa, joissa pölyä ja homeenhajua on vähän, voidaan
käyttää kokonaamaria, joka on varustettu P3- luokan suodattimella.
Hengityksensuojaimen suodatin tulee vaihtaa hyvin pölyisissä kohteissa päivittäin ja
muuten aina kun siirrytään työkohteesta seuraavaan.
Hupullinen kertakäyttöhaalari, suojakäsineet ja kengänsuojukset estävät
ihoaltistumisen. (Käsineiden tulee suojata ihoa myös käytettäviltä pesuaineilta).
Suojavaatteet tulee vaihtaa puhtaisiin siirryttäessä tiloista toiseen, jotta homepöly ei
leviä vaatteiden mukana muihin tiloihin.
Suojainten tulee olla järjestelmähyväksyttyjä ja CE- merkinnöin varustettuja.
Henkilön, joka on herkistynyt homeelle, ei tule ryhtyä homepölyisen irtaimiston
puhdistukseen.
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Töissä on huomioitava myös yleiset työ- ja käyttäjäturvallisuuden vaatimukset.

5. Siivousmenetelmät
Siivouksen tavoitteena on päästä eroon sekä pölystä että hajusta.
Erona normaaliin perusteelliseen siivoukseen on siivoojan suojaaminen
hengityksensuojaimella ja HEPA- suodattimilla varustettujen pölynimureiden käyttö.
Tavanomaista pölynimuria ei saa käyttää, koska mikrobipöly pääsee sen läpi, leviten
sisäilmaan. Tärkeä tekijä suodatinluokan lisäksi on koko imurin erotusaste, joka riippuu
imurin rakenteesta. Rakennus- ja teollisuusimurit on luokiteltu L, M ja H- luokkiin, joista M(Medium risk) ja H- (High risk) luokan imurit soveltuvat parhaiten vaativiin rakennus- ja
homepölysiivouksiin. Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN 60335-269 standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä.

H

VAROITUS: Tämä kone sisältää terveydelle vaarallista pölyä.
Tyhjennyksen, huollon ja suodatinten vaihdon saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu käyttäjä, joka on suojautunut
asianmukaisin henkilökohtaisin suojaimin.
Kaikkien suodattimien tulee olla asennettuina paikoilleen
ennen koneen käyttöönottoa.

H

PÖLYNIMURIEN LUOKITUS EN 60335-2-69 MUKAAN
Vuodesta 1997 voimassaolevat pölyluokat L, M ja H on määritelty eurooppalaisessa
harmonisoidussa standardissa EN 60335-2-69 Tämä standardi määrittelee
”Erityisvaatimukset teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetuille pölyn- ja vedenimureille,
moottoroitu harjasuutin mukaan luettuna”
Pölyluokka

Läpäisyaste

Sopivuus vaaralliselle pölylle ja
työperäisen altistumisen rajaarvot

Suodattimen
kuormitus (m³/m²/t)

L (lievästi vaarallinen)

<5%

> 1 mg m²

< 500

M
M puupöly
(melko vaarallinen)

< 0,5 %
0,10 %

> 0,1 mg/ m²

< 200

H (hyvin vaarallinen)

< 0,005 %

< 0,1 mg/m²
mukaan lukien syöpää
aiheuttavat ja karsinogeenien
ja/tai patogeenien saastuttamat
pölyt

< 200
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Läpäisyasteella tarkoitetaan sitä osaa imetystä pölystä, jota imuri ei pysty erottamaan
(pidättämään). Esim. H-luokan imurin tulee erottaa 99,995 % imuroidusta pölystä.
Valvonta
Siivouksen onnistumisen valvonta on tärkeää. Valvonnasta tulisi laatia kirjallinen raportti,
joka liitetään vauriokorjausta koskevaan dokumentointiin.
Pohjoismainen siivouslaadun mittaamisen standardi INSTA800 antaa viitekehyksen
puhtaustason visuaaliselle ja objektiivisille tarkastuksille.
Siivousjärjestys
Oikealla siivousjärjestyksellä estetään epäpuhtauksien siirtyminen tiloista toisiin.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Siivous etenee huone kerrallaan ja käytävä siivotaan viimeiseksi
Siivous tehdään aina puhtaammasta tilasta likaisempaan päin
Siivoaminen tehdään ylhäältä alaspäin
Jos alueella on alalaskettuja tiloja, puhdistetaan niiden yläpuoleiset tilat ensin:
alaslaskettujen kattojen yläpinnat ja yläpuolinen tekniikka (sähköjohdot yms.),
kotelorakenteiden taustat ja seinäpinnat imuroidaan
Suositeltavin menetelmä on ns. vedetön siivous, joka suoritetaan valmiiksi sopivaan
kosteus-/nihkeysasteeseen valmistetuilla mikrokuitupyyhkeillä. Mikäli käytetään
puhdistusaineliuosta sangossa, se on vaihdettava riittävän usein
Kun siirrytään huoneesta tai tilasta toiseen, vaihdetaan puhtaat siivousvälineet lian
siirtymisen estämiseksi
Kalusteiden ja sisusteiden pyyhkimisessä käytetään joko kertakäyttöisiä tai helposti
huollettavia mikrokuituisia pyyhkeitä. (Siivousvälineiden on oltava puhtaita ja
puhdistusliinat tulee vaihtaa tilojen välillä)
Siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti pusseihin ja hävitetään
Siivouksen aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä siivottujen ja
siivoamattomien tilojen välillä, ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin
Siivouksen tarkastus tehdään aistinvaraisesti kaikkien työvaiheiden aikana
Siivotut tilat ”sinetöidään” (ovi teipataan, huone korttiin tehdään merkintä siivouksen
valmistumisesta)

Irtaimiston ja pintojen puhdistus
Aina kun muutetaan eri kiinteistöön, on hyvä puhdistaa irtaimisto edellisen kiinteistön
epäpuhtauksista. Erityisen tärkeää tämä on kun siirrytään pois homevaurioituneesta
rakennuksesta.
Irtaimisto siirretään pois homevaurioituneista tiloista jo ennen purku- ja korjaustöiden
aloittamista ja lajitellaan tarpeellisuuden ja mahdollisen puhdistettavuuden mukaan.
Irtaimiston puhdistamiseen käytettävä alue on kokonaisuudessaan eristettävä muista tiloista
väliaikaisilla osastoivilla suojaseinillä (tai muuten varmistutaan riittävästä osastoinnista).
Puhdistustilan ilmanvaihto järjestetään koneellisesti siten, että puhdistustila on alipaineinen
ja puhdistustyössä mahdollisesti irtoava pöly johdetaan suodattimella varustetun puhaltimen
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kautta ulos. Korvausilma puhdistustilaan tulee järjestää mieluiten suodattimen läpi
(mieluiten HEPA- suodatus).
Puhdistustilaan siirretään irtaimistoa siten, että työskentelylle jää riittävästi tilaa. Tilassa
oleva irtaimisto puhdistetaan yhdellä kertaa (esim. yhden työpäivän kuluessa) ja siirretään
sen jälkeen puhtaisiin, vauriottomiin varastotiloihin. Kun puhdistustila on tyhjennetty, se
siivotaan uudelleen. Vasta tämän jälkeen siirretään tilaan uusi erä irtaimistoa
puhdistettavaksi.
Yleistä
·
·

·

·
·
·

·

·
·

Kaikki tarpeettomat tavarat hävitetään. Arkistomateriaalien (asiakirjat, mapit ym.),
sekä ATK- laitteiden puhdistamisessa ja/tai hävittämisessä tulee huomioida aina ko.
kohteen tietosuojan ja turvallisuuden vaatimukset
Kaikki selvästi homehtunut tavara, joissa on homepilkkuja tai pintahometta,
esimerkiksi verhot ja pehmustetut tuolit, viedään hävitettäväksi. Myös selvästi
homeelle haisevat tavarat tuhotaan. Asiakirjojen ja arvotavaran asianmukaisista
jatkotoimenpiteistä tulee erikseen neuvotella
Seinät, laipio, lattia sekä valaisimet ja kaikki kovat ja pehmeät kalusteet imuroidaan
HEPA- suodattimella varustetulla imurilla. Suositeltava imuriluokka on M tai H.
Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN 60335-2-69 standardin
mukaisella M- tai H-merkinnällä.
Myös hyllyjen taustat, sähköjohdot ym. pölyä keräävät tavarat ja pinnat imuroidaan
Huonekasvit puhdistetaan huolellisesti ja vaihdetaan ainakin pintamulta
Kaikki kovat vaaka- ja pystypinnat ja huonekalut nihkeäpyyhitään yleispesuainetta
käyttäen esim. nihkeytetyillä mikrokuitupyyhkeillä tai kertakäyttöpyyhkeillä, jotta
imuroinnin jälkeen pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pyyhinnät on syytä
suorittaa vasta aikaisintaan 1vrk:n kuluttua imuroinnista, jotta suuremmat
pölyhiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua
Kovien pintojen puhdistusaineeksi riittää yleensä yleispuhdistusaine. Desinfioivia
puhdistusaineita, kuten kvatteja, klooria tai peroksideja sisältäviä tuotteita, voidaan
käyttää jos epäillään, että pinnoilla on runsaasti biofilmiä tai muuta kasvualustaa
mikrobeille, esimerkiksi pinnan epätasaisuuden takia.
Käyttäessä erikoisaineita on ensin varmistettava niiden soveltuvuus kyseiselle
pinnalle ja noudatettava käyttöselosteiden ohjeita suojautumisesta ja varoajoista
Syntyvät siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti ja kuljetetaan päivittäin pois alueelta
Siivousjätettä ovat siivousroskat, imurin ja hengityksensuojaimen suodattimet,
pölypussit, kertakäyttöpyyhkeet ja imuroitu pöly

ATK-laitteet
ATK- ja muut elektroniikkalaitteet keräävät itseensä pölyä, joka tulisi poistattaa.
Suosittelemme irrottamaan laitteiden kannet ja osastoidussa /alipaineistetussa
erillisessä tilassa tai ulkona puhaltamaan pölyt pois paineilmapistoolilla (suositellaan
suodatettua, vedetöntä ionisoitua paineilmaa). Kannet ja kotelot pyyhitään kuten
muutkin kovapintaiset kalusteet.
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Arkistomateriaalit
·

·
·

Arkistomateriaali on sisäilman laatua ajatellen aina ongelmallinen, sillä siinä on
mukana mitä kirjavimman historian läpikäyneitä paperi- ja pahvimateriaaleja. Niitä ei
pidä viedä kenenkään työhuoneeseen. Arkistot on usein sijoitettu vaurioitlle alttiiseen
osaan rakennusta, esimerkiksi kellaritilaan, josta niihin on kertynyt pöly- ja
hajukuormitteita. Arkistomateriaalit voidaan imuroida pölyttömäksi M- tai H- luokan
imurilla, mutta kovin hyvää tulosta ei normaalimenetelmillä saavuteta. Uudempaa
materiaalia voidaan kopioida, mutta arvokkaita alkuperäisiä ei. Tulevassa kohteessa
tällainen arkisto tulee sijoittaa tilaan, jossa on erillisilmastointi, ja joka on alipaineinen
muihin tiloihin nähden
Mapeista ja kirjoista puhdistetaan kannet, sillä välilehtiin ei yleensä pääse merkittäviä
määriä homepölyä. Pientä alipaineistajaa voidaan käyttää kohdepoistona
puhdistettaessa mappien sisäosia
Puhdistustyötä suoritetaan M- tai H- luokan imurilla ja nihkeäpyyhinnällä.
Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää puhdistusaineita. Työssä voidaan käyttää myös
tehokasta imuria, esim. kohdepoistolaitteena alipaineistajaa, jonka poistoilma on
johdettu ulos. Laitetta/ laitteita käytetään myös työskentelyalueiden päivittäiseen
puhdistukseen. Paineilmalla ”huuhdellen” tehtävässä puhdistuksessa (esim. mapit ja
kirjat) pöly ohjataan alipaineistajan kautta suoraan ulos (suodatettuna)

·

5.2.4 Hajunpoisto

·

Vaurioista johtuvien ajujen poistaminen on vaativaa, erikoistietotaitoa vaativaa
ammattityötä. Joskus pelkkä tuulettaminen poistaa hajut. Tuuletusta voidaan
tehostaa erilaisilla ilmanpuhdistimilla, alipaineistajilla ja tuuletuspuhaltimilla.
o Vaikeissa tapauksissa voidaan käsitellä huonetilat hapettavilla aineilla kuten
peroksideilla käyttäen ULV- menetelmää (pienpisaratekniikka). Tällaiset
käsittelyt tulee jättää sertifioidun asiantuntijan tehtäväksi. Käsittelyn
soveltuvuus materiaaleille, varoajat ja suojaustoimenpiteet tulee huolellisesti
selvittää. Käsittelyn aikana tilojen aerosolipitoisuudet ovat vaarallisia, joten tilat
eristetään ulkopuolisilta.
Huokoiset materiaalit imevät itseensä kaasuja (ja hajuja) joiden poistamiseen
voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia menetelmiä yhdessä:
karkean- ja hienopölyn poisto imuroimalla (HEPA- imuri)
pintojen nihkeäpyyhintä desinfioivalla puhdistusaineliuoksella (kloori- tai
peroksidipohjainen)
lämmitys/jäähdytys sykleittäin
riittävän pitkä tuuletus suodatetulla ilmalla (HEPA 13 ja aktiivihiili/nano)

·
·
·
·
·

Työskentelytilat
·
·
·

Saastuneen tilan irtaimisto tulee puhdistaa mahdollisimman puhtaissa tiloissa, jotta
ympäristön epäpuhtaudet eivät puhdistustyön yhteydessä, tai sen jälkeen pääse
kontaminoimaan puhtaisiin tiloihin siirrettävää, jo puhdistettua, materiaalia
Kohteesta tulisi pyrkiä löytämään tila, jossa saastuminen olisi mahdollisimman
vähäistä. Ennen irtaimiston siirtämistä puhdistamiseen varattu tila tulee siivota
perusteellisesti
Puhdistustila tulee eristää likaisemmista tiloista ja ylipaineistaa
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·

Mikäli irtaimisto on erittäin likaista ja silmin nähden pölyistä, voidaan irtaimistoa
puhdistaa alustavasti jo vaurioituneissa tiloissa (imurointi HEPA -suodattimin,
mattojen ja tekstiilipintaisten huonekalujen imurointi ja tamppaus)

Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus
·

Vaurioperäinen haju tarttuu yleensä vahvemmin pehmeisiin pintoihin.

·

Pääperiaatteena on hävittää kaikki mahdolliset tarpeettomat irralliset tekstiilit, paperit,
akustointilevyt ja vastaavat
Kalusteet imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla (M- tai H- luokka)
Irrotettavat tekstiilit pestään pyykinpesukoneessa kuumalla pesuohjelmalla
(vähintään 60 °C)
Toistetut vesipesut kuumalla pesuohjelmalla (vähintään 60 °C) parantavat
hajumolekyylien poistumista materiaalin huokosista, koska diffuusio nopeutuu
lämpötilan noustessa
Hajua voi poistaa toistettujen kuumavesipesujen lisäksi höyrypesurilla, silittämällä
kuumalla höyryraudalla ja tuulettamalla ulkoilmassa.
Parhaiten homeenhajun poistaa pesu, jossa huuhteluvaiheessa käytetään
vetyperoksidi-/sitruunahappoliuosta (Citrox).
Verhot, matot ja muut sisustustekstiilit pestään tai pesetetään pesulassa
pesuohjeiden mukaan

·
·
·
·
·
·

Sohvat, nojatuolit, pehmustetut työtuolit ym. pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan
uusilla kalusteilla, sillä pehmusteissa mahdollisesti esiintyvän mikrobikasvuston poistaminen
on vaikeaa. Esim. pelkät desinfiointikäsittelyt tappavat mikrobit, mutta eivät poista kuollutta
kasvustoa, joka voi edelleen aiheuttaa oireita homeelle herkistyneille henkilöille.
Mikäli vaurioituneissa tiloissa käytössä olleet kalusteet halutaan kuitenkin siirtää puhtaisiin
tiloihin, ne tulee imuroida huolellisesti HEPA- suodattimella varustetulla imurilla, pestä
painehuuhtelulaitteella tai höyrypesurilla sekä tampata ja tuulettaa.

Yhteenveto
Kohta 1
Mikrobivauriosiivous ja irtaimiston puhdistus ovat kosteusvaurioremontin viimeinen vaihe.
Se suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen. Hyvin ja oikein toteutettu
homeettomaksi siivous varmistaa tilojen käyttäjien onnistuneen paluun korjattuihin tiloihin.
Kohta 2
Ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista tulee pyrkiä estämään pölyn leviäminen
korjauskohteesta alipaineistamalla ja osastoimalla kohde. Näin suojellaan puhtaiden
alueiden käyttäjien terveyttä sekä tiloja irtaimistoineen. Suojaukset myös vähentävät ja
helpottavat korjausten jälkeen tarvittavaa siivousta.
Kohta 3
Rakennussiivouksen, mikrobivauriosiivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten
ajoitus on sovitettava keskenään ylimääräisen työn välttämiseksi.
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Kohta 4
Siivouksen aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään Biologisen
pölyn ja aerosolien pääsy keuhkoihin, limakalvoille ja iholle.
Kohta 5
Siivouksen tavoitteena on päästä eroon pölystä ja hajusta. Mikrobivauriosiivouksessa
noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin perusteellisissa pölyttömäksi siivouksissa.
Merkittävimpänä erona normaaliin perusteelliseen siivoukseen on kohteen ali-/ylipaineistus
ja osastointi, siivoojan suojaaminen hengityksensuojaimella ja HEPA- suodattimilla
varustettujen, luokiteltujen pölynimureiden käyttö.

BIOLOGISET RISKIT
Mikrobialtistuminen rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku- korjaus- ja
siivoustöiden aikana mikrobipitoisuudet ovat erittäin korkeat, joten
suojautumisen tarve on ilmeinen. Näillä aloilla tiedetään työntekijöillä
esiintyvän vakavia hengityselinsairauksia, esim. allergista
alveoliittia. Viemärivahinkojen jälkeen sisäilmaan vapautuu suuria
määriä biologisia hiukkasia, mm. viemäribakteereja, jotka voivat
aiheuttaa terveyshaittoja.
Biologisten tekijöiden aiheuttamia terveyshaittoja
Tietyille viruksille ja bakteereille (esim. Salmonella, kolibakteerit) altistumisesta voi puhjeta
niille tyypillinen infektiotauti. Ripuli, pahoinvointi ja oksentelu voivat johtua bioaerosolien
aiheuttamasta ruoansulatuskanavan limakalvojen ärsytyksestä.
Infektioita hengitysteissä voivat aiheuttaa eläimistä, tai ulosteella likaantuneesta jätteestä
peräisin olevat virukset ja bakteerit. Sienistä Aspergillus fumigatus on yleisin hengitysteiden
infektioita aiheuttava tekijä. Hengitysteitse tapahtuvasta bioaerosoli-altistuksesta voi
aiheutua akuutteja keuhko-oireita, hengitystieallergia, krooninen keuhkoputkentulehdus tai
astma. Hengitysoireiden lisäksi korkeille mikrobipitoisuuksille altistuneilla on havaittu myös
silmä- ja iho-oireita sekä ruoansulatuselimistön sairauksia.
Mikrobialtistuminen eri työvaiheissa
q kosteusvaurioituneiden rakenteiden avaaminen
q tavanomaiset purkutyöt ilman näkyviä kosteusvaurioita
q työskentely maapohjaisissa, huonosti tuulettuvissa tiloissa
q vuotaneiden runkolinjojen avaaminen rakenteiden sisältä
q asennustyöt kosteusvaurioituneissa putkikanaaleissa
q kastuneiden iv-suodattimien vaihtaminen tai poistaminen
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q kostutusjärjestelmien korjaaminen ja puhdistaminen
q

asennus- ja korjaustyöt viemärisäiliöiden sisällä

Stachybotrus

Lähde: Työterveyslaitos

Hiukkaset, joita on löydettävissä tyypillisissä vesivahinkojen kuivaustyökohteissa
Orgaanista jätettä, kuituja, koteloitiöitä, Ihon pintakerroksen soluja, hyönteisten osia
sienirihmastoja, siitepölyä, D. Pteronysisinus (Der p 1) (pölypunkki), D. Farinae ( Der f 1) (pölypunkki),
kissan allergeeneja (Fel d 1), Aspergillus –homeita, Bacillus sp. 1, Bacillus sp. 2, Bacillus sp. 3, Chaetomium
sp.,Cladosporium spp. Micrococcus sp. 1, sp. 2, Nigrospora spp.,Paecilomyces sp. Penicillum sp. 1,
Stachybotrys Taeniolella spp. Torula spp.Trichoderma sp.
1

United States Environmental Protection Agency and the United States Consumer Product Safety commission Office of Radiation and
Indoor Air, The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality – EPA Document #402-K-93-007, 19 June 2003
<http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html>.
2
American Lung Association, Residential Air Cleaning Devices: Types, Effectiveness, and Health Impact, 19 June 2003
<http://www.lungusa.org/pub/cleaners/air_clean_toc.html>
3
Information presented by Dri-Eaz and 3M at the 2003 Dri-Eaz Restorative Drying Symposium

Säädöksiä biologisista tekijöistä
o Työturvallisuuslaki (738/2002) Biologiset tekijät
o VN työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden
aiheuttamalta vaaralta (1155/1993)
18 § Työterveyshuolto: Biologisille tekijöille altistuville työntekijöille on järjestettävä
lääkärintarkastukset siten kuin työterveyshuoltolaissa (743/78) säädetään ja sen nojalla
määrätään. Tehokkaita rokotteita on mahdollisuuksien mukaan annettava niille
työntekijöille, jotka eivät ennestään ole immuuneja biologiselle tekijälle, jolle he altistuvat tai
voivat altistua.
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL antaa suosituksia rokotteista ja niiden käytöstä. Se
on keskeinen asiantuntijalaitos muissakin biologisia vaaratekijöitä koskevissa kysymyksissä.
Ilmanpuhdistuskone vähentää yrityksen työntekijöiden altistumista vaaratekijöille
Ilmanpuhdistuskoneen käyttäminen työkohteessa
vähentää urakoitsijan työntekijöiden altistumista
vaaratekijöille työturvallisuuslain hengen mukaisesti.
Useimmiten ilmanpuhdistajan käyttäminen osoittautuu
tehokkaammaksi, mukavammaksi ja edullisemmaksi
keinoksi kuin hengityssuojaisten käyttö.
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ILMANPUHDISTUKONE – ALIPAINEISTAJA
Alipaineistaja - ilmanpuhdistuskone on kannettava tai pyörillä liikuteltava, suodattimin
varustettu ilmankäsittelylaite, matalapaineimuri. Laite imee sisäänsä ympäröivää ilmaa ja
ohjaa sen peräkkäisten suodattimien läpi. Suodattimet poistavat tehokkaasti ilmassa leijuvia
hiukkasia, jolloin sisäilman laatu paranee. Lisäämällä aktiivihiilisuodatin tai Nanosuodatin
(TiO2) saadaan myös haisevia yhdisteitä poistettua ilmasta.

ILMANPUHDISTUSKONEEN EDUT VAHINKOSANEERAUKSISSA
Kaikissa vaurioiden korjaustöissä on tavoitteena palauttaa tehokkaasti ja turvallisesti
asiakkaan sisätilojen olosuhteet vahinkoa edeltävään kuntoon. Osa tätä vastuuta on
kiinnittää huomiota työturvallisuuteen ja rakennuksen sisäilman laatuun koko korjauksen
ajan ja sen viimeistelyssä.
Kaikissa työkohteissa, missä paikkoja joudutaan puhdistamaan
viemärijätteestä, homeesta ja/tai tulipalon aiheuttamista vahingoista on
paljon ilmassa leijuvia hiukkasia ja haisevia kaasumaisia yhdisteitä.
Nämä epäpuhtaudet ovat suoraa seurausta itse vahingosta.
Vahinkopaikan puhdistamisessa on myös huomioitava seinä- ja kattoonkaloissa mahdollisesti piilevät epäpuhtaudet. Ne ovat piilevä osa hajukuormaa ja on
huolehdittava, etteivät ne pääse vahingoittamaan mattoja, verhoiltuja huonekaluja,
sisutustekstiilejä tai leviämään esim.
eristeisiin tai LVI- järjestelmään.
Myös ”puhdasvesivahinkojen” kuivauksessa täytyy kiinnittää huomiota sisäilman laatuun.
Kuivaamisessa tarvittava voimakas ilmavirta paitsi haihduttaa kosteutta myös irrottaa
miljoonia mikroskooppisen pieniä hiukkasia lattioista tai muista kuivattavista pinnoista ja
rakenteista.
Joitain näistä hiukkasista, kuten esimerkiksi ihmisihon hilsettä, eläinten
karvoja ja likaa on aina asuinympäristössä, mutta ne eivät aina ole
välittömästi terveydelle vaarallisia. Kemialliset hiukkaset kuten noki,
rikkivety ja merkaptaani (viemäribakteereista syntyvä orgaaninen
kemikaali) voivat aiheuttaa ei-toivottuja silminnähtäviä vahinkoja ja
hajuhaittoja. Likaantuneista matoista ja huonekaluista voi vapautua
huoneilmaan suuria määriä ihmiselle allergiaa aiheuttavia hiukkasia kuten kissan tai koira
hilsettä tai pölypunkkeja jätöksineen. Mikäli näitä huoneilmassa pitkään leijailevia hiukkasia
ja vahingon yhteydessä päässeitä epäpuhtauksia ei poisteta tehokkaasti, ne huonontavat
voimakkaasti sisäilman laatua ja lopulta koko kuivaustyön lopputulosta. Eräät sisäilman
epäpuhtaudet voivat olla vaaraksi jopa ihmisten terveydelle.
Ilmanpuhdistuskoneen vähentäessä huomattavasti erilaisten
hiukkasmaisten ja kaasumaisten epäpuhtauksien määrää, ei ole

24
enää suurta vaaraa siitä, että asukkaat tai kosteusvaurioiden korjaustöiden tekijät joutuisivat
hengittämään epäpuhtauksia.
Kosteusvaurioiden korjaustyön tehnyt yritys voi olla tyytyväinen työnsä tulokseen kun
valituksia näkyvistä haitoista, hajusta tai terveyteen vaikuttavista asioista ei tule kun kohde
otetaan jälleen käyttöön. Ilmanpuhdistuskoneen käyttö työkohteessa on taloudellinen tapa
lisätä yrityksen asiakkaalle tarjoaman palvelun laatua ja rahallista arvoa.

Ilmanpuhdistuskoneen käytöllä voidaan rajoittaa seuraamuksia
Ilmanpuhdistuskonetta käyttämällä voidaan myös rajoittaa
yrityksen joutumista lailliseen edesvastuuseen pitkänkin aikaa
työn valmistumisen jälkeen. Tähän tilanteeseen saatetaan
hyvinkin joutua esim. silloin, kun työkohteessa on korjattu palo- tai
vesivahinkoja tai mikrobivaurioita.
Kohteessa voi myöhemmin ilmetä sisäilman laatuun liittyviä
ongelmia, jotka aiheutuvat rakenteissa jo ennen korjaustyötä piilleistä vioista tai sen
jälkeisestä kosteusvauriosta, joita kosteusvaurioiden korjaustyön tehnyt yritys ei enää pitää
vastuualueensa kuuluvina. Ilmanpuhdistuskoneen käyttäminen kaikissa työkohteissa on
hyvä varokeino minimoida ennalta arvaamattomat vastuut ja valitukset liittyen sisäilman
laatuun ja rakennuksessa oleskelevien ihmisten terveyteen.
Ilmanpuhdistuskoneen käyttö lisää laitteiden käyttövarmuutta ja tuottavuutta
Ilmanlaadun parantamisesta on hyötyä myös kosteusvauriokorjaustyössä käytettävien laitteiden suoritusteholle ja työn
laadulle. Kun ilmanpuhdistuskonetta käytetään esimerkiksi
vesivahinkojen kuivaustyössä, se kerää likaa, pölyä ja ilmassa
leijuvia epäpuhtauksia, jotka muutoin kerrostuisivat
kuivauslaitteen kennoihin tai roottoriin (huonontaen näin laitteen
vedenpoistotehoa) ja/tai tukkisivat puhaltimen ilmanottoaukot
(pienentäen näin ilmavirtaa). Ilmanpuhdistuskonetta käyttämällä
kosteusvaurioiden laitteisto pysyy puhtaana ja sen suoritusteho
parhaana mahdollisena.
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Henkilökohtainen suojavarustus – HSV
– jakautuu kolmeen kategoriaan:

Kategoria I; Vähäisiin riskeihin:
Kategoria II; Kohtalaisiin riskeihin, esim. teollisuudessa ja rakennustyömailla
- Kertakäyttöinen hengityksensuojain tai puolinaamari (FFP2), FFP3
(suojauskerroin 20 – 100)
- Suojakypärä
- Kuulosuojaimet
- Suojalasit
- Suojakäsineet
- Turvajalkineet

Kategoria III; Suuriin riskeihin, joissa selvästi terveydellisiä haittoja tai
kuolemanvaara. (asbesti, PCB, lyijy, kreosootti, tauteja aiheuttavat mikrobit
jne.) Edellisten lisäksi:
- Hengityksensuojain, kokonaamari + puhallinmoottori
tai paineilmajärjestelmä (suojauskerroin 500-2000)
- Kertakäyttöhaalari, Kat. III, Typ (4+) 5+ 6.
Soveltuu asbestisaneeraukseen, desinfektio- ja tuholaistorjuntakäsittelyihin
- Viillonsuojakäsineet, esim lasin ja teräväsärmäisten metallien käsittelyyn
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Hengityksen suojaimet
Suojauskerroin 20 - 2000

Dräger X-Plore 4340

Scott Autoflow ja Provizor

Scott Profile

Paineilmanaamari,
Kompressori, vedenerotin
+ suodattimet ja letku
Scott Promask

Scott Proflow 2 ja Promask
© ASTQ / Asko Seppälä

ACE FFP3

Lyhytaikahaalarit

Suojahaalari, hengittävä KAT. III Typ 5+6
Kertakäyttöhaalari polypropyleeni (SMS)
CE- merkintä 0516
Typ 5 (pölytiivis, hiukkastiivis) – EN ISO 13982-1:2000
Typ 6 (rajoitetusti sumutiivis) - EN ISO 13034:2002
Väri: valkoinen tai sininen Koot: XXL – XXXL
Suojahaalari, KAT. III Typ 4+5+6
Kertakäyttöhaalari polypropyleeni (SMS)
CE- merkintä 0516
Typ 4 (sumutiivis) – EN 1512:1997
Typ 5 (pölytiivis, hiukkastiivis) – EN ISO 13982-1:2000
Typ 6 (rajoitetusti sumutiivis) - EN ISO 13034:2002
Väri: valkoinen tai keltainen Koot: L – XXL
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Laitetekniikkaa – parhaita käytäntöjä
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