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MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 
 

1 Yleistä 
Tutkimuksen kohteena olleessa rakennuksessa oli ATK-luokka, jossa tilojen käyttäjillä 
on ollut mahdollisesti sisäilmasta johtuvia oireita, he ovat aistineet ajoittain myös 
maakellarimaista hajua kyseisessä tilassa. ATK-luokassa ei ole varsinaisesti ikkunoita, 
vaan luonnon valo tulee luokkaan ulkoseinään rakennutun kuilun kautta (kuva 1). 
Kuilun veden eristys on epäonnistunut (kuva 2). Lisäksi on mahdollista, että 
vedeneristys ei ulotu rakenteen anturoihin saakka. 
 
Rakenteen sisäpuolisten seinien alapäät olivat kosteuden vaurioittamia (kuvat 3 ja 4). 
Rakenteessa oli kosteuskertymää seinien alapäissä sekä lattiassa. Kosteuskertymät 
havainnoitiin pintakosteuden osoittimella.    
 

2 Tutkimusmenetelmät 
 

Materiaalinäytteet kerättiin kosteuden vaurioittamasta seinän tasoitteesta sekä 
valoaukon yläpäässä olevan puurakenteisen seinän lämmöneristeestä (liite 1). 
 
Valoaukon seinän rakennetta tutkittiin poraamalla seinään reikä sen rakenne 
kerrosten todentamiseksi (kuva 4). 

 

3 Tulokset ja johtopäätökset 
 

Analyysivastaukset ovat liitteessä 1. 
 

Kostuneissa seinän tasoitteissa kasvoi runsaasti homesieni-itiöitä sekä erittäin 
runsaasti aktinobakteereita (liite 1). Valokuilun yläpäästä otetussa lämmöneristeen 
materiaalinäytteessä ei ollut viitteitä vauriosta. Mainittakoon, että aktinobakteerit ovat 
erittäin allergisoivia mikrobeja, joten ATK-luokassa saadut oireet ja hajutuntemukset 
johtuvat kosteusvaurioituneista valoaukon seinäpinnoitteista. 
 
Ulkopuolelta tulevat pinta- ja sadevedet pääsevät puutteellisen vedeneristyksen vuoksi 
valoaukon seinärakenteisiin, jonka vuoksi rakenne kostuu ja aiheuttaa siinä 
kosteusvaurioita ja mikrobikasvuston muodostumista. 
 
Valokuilun seinänrakenteen selvittämiseksi poraamalla tehdystä reiästä voitiin todeta, 
että seinärakenne oli porauskorkeudella umpibetonia. Ilmeisesti rakenteessa on 
kuitenkin halkaisu maanpäällisellä osuudella, kohta johon valoaukon lasirakenteet 
sijoittuvat (kuva 1). 
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