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6. Mikrobikasvu ja -vauriot rakenteissa
6.1. Rakennusten mikrobiologiaa
6.1.1 Rakennusten mikrobilajisto ja mikrobikasvu
Mikrobeja ja niiden itiöitä on kaikkialla, ja ne ovat osa normaalia elinympäristöä.
esiintyvien mikrobien luonnollisia kasvuympäristöjä ja siten niiden lähteitä ovat
lahoava kasvimateriaali ja elävien kasvien pinnat sekä ihmiset, eläimet ja
Mahdollista terveyshaittaa aiheuttava mikrobialtistus johtuu siitä, että mikrobeja on
jossakin osassa rakennusta.

Rakennuksissa
mm. maaperä,
elintarvikkeet.
alkanut kasvaa

Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen kosteutta, lämpöä ja ravinteita. Mikrobikasvun käynnistyminen ja
nopeus riippuvat näistä tekijöistä. Homesienet ja muut mikrobit voivat kasvaa missä tahansa; jopa
pinnoilla oleva pöly sisältää riittävästi ravinteita eräiden mikrobien kasvun käynnistymiseen.
Yleensä myös rakennuksen lämpöolosuhteet ovat suotuisat mikrobikasvulle. Tärkein mikrobikasvua
rajoittava tekijä on kosteus; kuivissa rakenteissa mikrobikasvua ei esiinny. Rakenteiden ja
materiaalien pinnoilla on aina mikrobeja, jotka ovat peräisin pääasiassa sisä- ja ulkoilmasta.
Kostuneen rakenteen mikrobikasvusto kehittyy näistä mikrobeista. Rakennusmateriaaleilla voi
kasvaa erilaisia home- ja hiivasieniä sekä aktinomykeettejä eli sädesieniä ja muita bakteereita.
Sädesienet ovat nimestään huolimatta bakteereita, mutta niiden kasvutapa muistuttaa homesieniä.

Mikrobit on nimetty kaksiosaisella latinankielisellä nimellä.
Mikrobilajin nimen ensimmäinen osa, sukunimi, kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (esim.
Aspergillus). Toinen osa, lajinimi, kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella (esim. versicolor).
Molemmat nimet kirjoitetaan kursiivilla. Lueteltaessa useita samaan sukuun kuuluvia lajeja,
esitetään sukunimi toisesta lajista alkaen sukunimen alkukirjaimella (esim. Aspergillus fumigatus,
A. ochraceus…). Jos mikrobi on tunnistettu vain sukutasolla, korvataan lajinimi lyhenteellä ”sp.”.
Esimerkiksi laboratorion homeviljelyn analyysivastauksessa käytetty ilmaisu Penicillium sp.
tarkoittaa, että näytteessä todettiin yhtä Penicillium-lajia, mutta sen lajia ei määritetty. Lyhenne spp.
tarkoittaa useampaa lajia, esimerkiksi analyysivastauksen Cladosporium spp. tarkoittaa, että
näytteessä esiintyi useampia erinäköisiä Cladosporium-homeita, mutta niiden lajeja ei määritetty.
Useiden homesukujen lajit ovat mikroskooppitarkastelussakin niin samannäköisiä, ettei niitä voida
luotettavasti tunnistaa tavanomaisen sisäympäristön mikrobianalyysitoimeksiannon puitteissa.

Kosteusvaurioilla kasvaa tunnusomainen mikrobilajisto
Vaurioituneissa rakenteissa voi kasvaa sekä tavanomaisessa sisä- ja ulkoilmassa hyvin yleisiä
mikrobeja, että sellaisia mikrobeja, joita ei yleensä esiinny merkittävinä pitoisuuksina sisä- ja
ulkoilmassa. Jälkimmäisten esiintymisen ilma-, pinta- tai materiaalinäytteissä katsotaan viittaavan
kosteusvaurion
aiheuttamaan
mikrobikasvuun.
Näitä
mikrobeja
kutsutaan
kosteusvaurioindikaattoreiksi. Taulukossa 1 on listattu ulko- ja sisäilmassa tyypillisiä mikrobilajeja
ja -sukuja, sekä kosteusvaurioihin viittaavia mikrobeja.
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Taulukko 6.1. Ulko- ja sisäilmassa tyypillisiä, sekä kosteusvaurioihin viittaavia mikrobisukuja, lajeja ja -ryhmiä.
Ulkoilma

Sisäilma

Kosteusvauriot

Cladosporium,
basidiomykeetit1),
Penicillium,
Aspergillus,
Alternaria, hiivat,
Geotrichum,
steriilit 2)

Penicillium,
Aspergillus,
Cladosporium,
hiivat, bakteerit

Acremonium, Aspergillus fumigatus, A. ochraceus, A.
penicillioides/ A. restrictus3), A. sydowii, A. versicolor,
Chaetomium, Eurotium, Exophiala, Oidiodendron,
Geomyces, Paecilomyces, Phialophora, Scopulariopsis,
Sporobolomyces, Sphaeropsidales (Phoma), Stachybotrys/
Memnoniella3),
sädesienet
(mm.
Streptomyces),
3)
Trichoderma, Tritirachium/ Engyodontium , Ulocladium,
Wallemia

1)

Kantasieniä, esimerkiksi useimmat tutut ”metsäsienet”, lahottajat, käävät ja ruostesienet, 2) lajeja, jotka eivät muodosta
käytetyissä laboratorio-olosuhteissa lajintunnistuksen mahdollistavia itiörakenteita, 3) hyvin lähisukuisia ja
ominaisuuksiltaan samanlaisia lajeja tai sukuja.

Edellä mainittuja eliöitä kutsutaan mikrobeiksi niiden mikroskooppisen pienen koon takia. Alla
olevassa kuvassa 6.1 on esitetty yksinkertaistaen homesienen elinkierto. Homeen kasvu käynnistyy
homeitiöistä. Itiöstä kasvaa rihmasto, joka käyttää kasvualustan ravinteita ja leviää säteittäisesti
alkupisteestään. Sopivissa olosuhteissa rihmastosta kehittyy kasvuston yläpuolelle nousevia
ilmarihmoja, sekä itiönkannattimia, joihin kehittyy uusia itiöitä. Nämä itiöt leviävät ilman mukana
uusille kasvupaikoille. Itiöiden lisäksi kasvustosta irtoaa myös rihmaston kappaleita ja muita pieniä
partikkeleita sekä kaasumaisia ja puolihaihtuvia aineenvaihduntatuotteita, joilla saattaa olla
vaikutuksia sisäilmanlaatuun. Homesienten itiöiden koko vaihtelee muutamasta mikrometristä (µm,
millimetrin tuhannesosa) muutamaan kymmeneen mikrometriin. Sädesienten itiökoko on noin 1
µm.

Kuva
6.1.
Homeen
elinkierto
(yksinkertaistettu
malli).
Sopivissa
olosuhteissa homeitiöt (A) itävät ja kasvattavat
rihmoja (B), jotka pitenevät ja haarautuvat
edelleen rihmastoksi (C). Rihmastoon kehittyy
itiönkannatinrakenteita, joihin kehittyy itiöitä
(D). Itiöt leviävät uusille kasvupaikoille.
(kuva: Johansson 2012)
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Bakteereihin kuuluvien sädesienten kasvu muistuttaa homesienten kasvua. Myös sädesienet
muodostavat haarautuvia rihmastoja, joista kohoaa ilmarihmoja ja itiöitä muodostavia rakenteita.
Useimmat muut bakteerit sekä hiivasienet kasvavat materiaalilla kosteana solumassana, eivät
rihmastona (kuva 6.2).

Kuva 6.2. Mikrobipesäkkeitä kasvatusmaljoilla laboratoriossa. Ylärivissä home- ja
hiivasienipesäkkeitä ja alarivissä bakteeri- ja sädesienipesäkkeitä. Kuvat: Ulla Vuori/ Mikrobioni
Oy.
Homeet kasvavat tiiviillä ja umpisoluisilla materiaaleilla kuten puulla, betonilla ja useilla
muovieristeillä ja -kalvoilla materiaalin pinnalla ja halkeamissa. Huokoisilla materiaaleilla kuten
puukuitulevyissä, purussa ja mineraalivillaeristeissä sekä vettyneessä kipsilevyssä kasvustoa
kehittyy yleensä runsaasti myös materiaalin sisälle.

Lahottajasienet hajottavat puuta ja heikentävät puurakenteiden lujuutta
Lahottajasienet kasvavat samantyyppisenä rihmastona kuin homeet. Toisin kuin useimmat homeet,
lahottajasienet pystyvät kuitenkin hajottamaan puuta ja puupohjaista materiaalia pintaa syvemmältä,
mikä heikentää materiaalin lujuutta. Lahottajasienet kuuluvat useimmista homeista poiketen ns.
basidiomykeetteihin eli kantasieniin. Lahottajat jaetaan valko- rusko- ja katkolahottajiin.
Yleisimmät rakennuksissa esiintyvät lahottajat ovat ruskolahottajia.
Useimmat lahottajat pystyvät hajottamaan vain hyvin kosteaa puuta. Poikkeuksen muodostaa
ruskolahottajiin kuuluva lattiasieni (Serpula lacrymans, kuva 6.3), joka pystyy lahottamaan myös
melko kuivaa puuta kasvuston reuna-alueilla. Lattiasienen rihmasto kykenee suotuisissa
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olosuhteissa kasvamaan useita metrejä myös ravinnoksi kelpaamattomilla pinnoilla. Lattiasieni
suosii lämpimiä ja huonosti tuulettuvia alapohjarakenteita, joissa on käytetty rakennusaineena puun
lisäksi kalsiumpitoista materiaalia kuten betonia, rappauslaastia, tiiltä, kipsiä tai kevytsoraa. Lahosta
on saatavilla lisätietoa KH-kortissa Puurakenteiden lahottajasienet ja -bakteerit
(Rakennustietosäätiö, 1990).

Kuva 6.3. Lattiasieni (Serpula lacrymans) a) ennen ja b) jälkeen rakenteen avaamisen. Kuvat:
Hannu Viitanen, VTT.
Kostuneen rakenteen väliaikainen kuivuminen ei tuhoa mikrobikasvustoa. Liian kylmässä,
kuumassa tai kuivassa mikrobikasvusto menee lepotilaan. Kasvustoon muodostuneet homeitiöt
pysyvät lepotilassa elinkykyisinä olosuhteista ja lajista riippuen useita viikkoja, kuukausia tai
vuosia. Itiöt sietävät hyvin kuivuutta ja osa mikrobeista jatkaa kasvuaan, kun olosuhteet muuttuvat
kasvulle suotuisiksi. Sisäympäristön yleisistä mikrobeista erityisen pitkään elin- ja viljelykelpoisina
pysyvät mm. Penicillium-suvun homeet, hiivat ja sädesienet. Useat rakennuksissa esiintyvät homeet
sietävät hyvin vaihtelevia kosteusolosuhteita ja kuivuusjaksoja.

6.2 Mikrobien kasvuvaatimukset
Eri mikrobilajit ovat erikoistuneet kasvamaan erityyppisissä kasvuympäristöissä ja -olosuhteissa.
Materiaali, kosteustaso ja lämpötila vaikuttavat siihen, millainen mikrobilajisto materiaalille
kehittyy. Mikrobilajisto myös muuttuu ajan myötä, sillä olosuhteet tyypillisesti vaihtelevat, ja
mikrobit muokkaavat itse kasvuympäristöään. Kosteusvaurion kehittyessä vauriokohtaan ilmestyvät
yleensä ensimmäisinä home- ja hiivasienikasvustot. Herkällä materiaalilla ja mikrobikasvulle
optimaalisissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa tähän menee päiviä tai viikkoja, kestävällä
materiaalilla ja huonommissa olosuhteissa jopa vuosia. Sädesienten kasvu on homeiden kasvua
hitaampaa. Jos kosteuspitoisuus pysyy hyvin korkeana kuukausia, alkaa puumateriaaleihin yleensä
kehittyä lahoa.

6.2.1 Kosteus ja lämpötila
Mikrobikasvun kannalta oleellisia tekijöitä ovat kasvualustana toimivan materiaalin ja
materiaalipinnan kosteus ja lämpötila, eivät niinkään huoneilman olosuhteet. Riittävä kosteus
mahdollistaa mikrobeille ravinteiden oton kasvuympäristöstä ja kompensoi haihdunnan aiheuttaman
veden hävikin.
4
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Materiaalipinnan tuntumassa vallitsevia olosuhteita kutsutaan pinnan mikroilmastoksi.
Mikroilmaston kosteus voi erota ympäröivän huoneilman kosteudesta, mikäli materiaaliin vaikuttaa
tai on vaikuttanut kosteuslähde tai materiaalin lämpötila eroaa huoneilman lämpötilasta.
Muuttumattomissa olosuhteissa pinnan mikroilmaston ja materiaalin sisäisen huokosilman
suhteellinen ilmankosteus tasapainottuvat samalle tasolle ympäröivän ilman kosteuden kanssa (kuva
6.4). Mikrobien kasvuolosuhteita tarkastellessa esitetään kosteus yleensä joko materiaalin
vesiaktiivisuutena (aw) tai sitä vastaavana ilman suhteellisena kosteutena (RH). Betonin ja
puumateriaalien kosteus ilmoitetaan usein myös prosentteina materiaalin kuivapainosta. Tällöin
tarkoitetaan esimerkiksi puussa olevan veden painon suhdetta puun kuivapainoon. Materiaalien
kosteuskäyttäytymisestä ja kuvassa 6.4 esitettyjen kosteuspitoisuutta kuvaavien suureiden
keskinäisistä suhteista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.

Kuva 6.4. Materiaalin kosteuspitoisuutta kuvaavat suureet. Materiaalin vesisisältö (MC) kuvaa
materiaalin sisältämän veden absoluuttista määrää, vesiaktiivisuus aw materiaalissa olevaa
”vapaata” vettä, joka on mikrobien käytettävissä ja suhteellinen ilmankosteus (RH) ilman
suhteellista kosteuspitoisuutta.

Optimiolosuhteet
Optimaaliset olosuhteet, joissa homeiden ja muiden mikrobien kasvu on nopeinta, vallitsevat 20 –
30oC lämpötilassa ja suhteellisessa ilmankosteudessa (RH) 95 - 99 % jota vastaa materiaalin
vesiaktiivisuus aw 0,95 - 0,99.
Kuivaa ympäristöä suosivia lajeja kutsutaan kserofiilisiksi. Nämä pystyvät kasvamaan hitaasti
kuivassa, jopa alle RH 75 % kosteudessa, mutta optimaalinen kosteus näille on RH ≥ 90 %.
Lämmintä ympäristöä suosivia lajeja kutsutaan termofiilisiksi. Esimerkiksi Aspergillus fumigatus homeen ja muutamien muiden aspergillusten optimikasvulämpötila on noin 40oC. Kylmää
ympäristöä suosivia lajeja kutsutaan psykrofiilisiksi. Nämä pystyvät kasvamaan hitaasti jopa 0oC
tuntumassa, mutta näiden optimikasvulämpötila on 20 - 30oC.
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Vähimmäisvaatimukset
Yleensä vähimmäiskosteus mikrobikasvulle rakennusmateriaaleilla on noin RH 75 … 80 %.
Elintarvikkeilla ja hyvin vaurioherkillä rakennusmateriaaleilla homeen kasvu saattaa alkaa jo RH 65
… 70 %:ssa, mutta tämä edellyttää ≥ 25 oC lämpötilaa.
Rakennuksissa kasvavat mikrobit vaativat kasvaakseen vähintään noin 5 oC lämpötilan.
Enimmäislämpötila on yleisesti noin 50 oC. Lähellä lämpötilan ja kosteusolosuhteiden
vähimmäisvaatimuksia homeiden kasvu on hidasta. Tällöin materiaalin homehtuminen ja
mikrobivaurion kehittyminen vaatii pitkän ajan, käytännössä kuukausia tai vuosia. Eri
mikrobiryhmien viitteellisiä vähimmäiskosteusvaatimuksia on esitetty taulukossa 6.2.
Taulukko 6.2. Eri mikrobiryhmien kasvun vähimmäiskosteusvaatimukset rakennusmateriaalissa.
Mikrobiryhmä
Ilman suhteellinen vähimmäiskosteus
homesienet
70 … 85 %
bakteerit ja sädesienet
95 %
sinistäjä- ja lahottajasienet 95 %
Mikrobien vaatima vähimmäiskosteus ja -lämpötila ovat toisistaan riippuvaiset. Molemmat tekijät
vaikuttavat myös mikrobin kasvunopeuteen ja siten mikrobikasvuston ja -vaurion
kehittymisvauhtiin. Kuvassa 6.5 on esitetty esimerkkinä homekasvun käynnistymiseen kuluva aika
eri lämpö- ja kosteusolosuhteissa. Esimerkiksi 5 °C lämpötilassa ja 85 % suhteellisessa
ilmankosteudessa puu alkaa homehtua pinnasta noin 18 viikossa, kun taas lämpimässä,
kahdessakymmenessä asteessa samassa suhteellisessa ilmankosteudessa homehtuminen alkaa noin 7
viikossa.

Kuva 6.5. Homeen kasvun alkamiseen johtavat kriittiset kosteus- ja lämpöolot sekä niiden
vaikutusaika pitkään vakiona olevissa oloissa männyn pintapuussa. Käytännössä olosuhteet
vaihtelevat enemmän tai vähemmän, jolloin tarvittava vaikutusaika voi olla huomattavasti pidempi.
Kuva: Hannu Viitanen / RIL 250-2011 (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 2011)
Lyhytaikainen korkea kosteus (esimerkiksi pesutiloissa muutaman tunnin korkea kosteus
vuorokaudessa) ei aiheuta homehtumisriskiä rakenteelle, kunhan materiaali pääsee kuivumaan
6
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nopeasti ja pitkäaikainen kosteustaso pysyy alle 70 - 75 % RH. Homeiden kasvu myös taantuu
jonkin verran ajanjaksoina, jolloin olosuhteet eivät ole kasvulle suotuisat.
Eri mikrobilajit ovat sopeutuneet erilaisiin kasvuolosuhteisiin. Siten rakenteen kosteuspitoisuus
vaikuttaa siihen, millainen mikrobilajisto sille kasvaa. Eri mikrobien vähimmäiskosteusvaatimuksia
on esitetty taulukossa 6.3.
Taulukko 6.3. Esimerkkejä eri mikrobilajien ja -ryhmien vähimmäiskosteusvaatimuksista.
RHmin*
Esimerkkilajeja ja -sukuja
RHmin < 75%
Aspergillus penicillioides / restrictus, Eurotium, Wallemia
75 % ≤ RHmin ≤ 79 %
80 ≤ RHmin ≤ 89 %
RHmin ≥ 90 %

Useimmat Aspergillus-lajit (mm. A. versicolor, A. ochraceus ja A.
sydowii), Paecilomyces, eräät Penicillium-lajit
Useimmat Penicillium-lajit, Aspergillus fumigatus, Alternaria,
Aureobasidium, Chaetomium, Cladosporium
Fusarium, Stachybotrys, Mucor, Rhizopus ja Ulocladium,
lahottajasienet, sädesienet

* Vähimmäiskosteusvaatimukset on määritetty laboratorio-olosuhteissa rakennusmateriaaleilla noin 25 °C lämpötilassa.
Matalammassa lämpötilassa vähimmäiskosteusvaatimus on korkeampi.

Lahottajasienet tarvitsevat kasvaakseen homesieniä korkeamman kosteuspitoisuuden. Kriittinen
kosteus lahovaurion muodostumiselle on lämpötilasta riippuen RH > 93 … 95 %, joka vastaa puun
kosteuspitoisuutta n. 24 - 27 %. Lahottajasienten optimilämpötila on 20 - 25 °C ja kasvu
mahdollista lämpötila-alueella 0 - 50 °C. Nopeinta lahoaminen on puun kosteuspitoisuudessa 30 80 %, eli vastaavassa ilmankosteudessa RH > 98 %. Kuvassa 6.6 on esitetty esimerkkinä erään
ruskolahottajasienen kasvun käynnistyminen eri lämpö- ja kosteusolosuhteissa.

Kuva 6.7. Ruskolahottajasienen kasvun käynnistyminen eri lämpö- ja kosteusolosuhteissa. Vaakaakselilla aika kuukausina, pystyakselilla suhteellinen ilmankosteus. Kuva: Hannu Viitanen / RIL
250-2011 (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 2011)
Kuvasta 6.7 ilmenee, että esimerkiksi 10 °C lämpötilassa ja ilmankosteudessa RH 97 % lahoaminen
alkaa noin kahdeksassa kuukaudessa, kun taas lämpimässä, kahdessakymmenessä asteessa
ilmankosteudessa 97 % RH lahoaminen alkaa jo alle kahdessa kuukaudessa. Alle RH 95 %
kosteudessa lahoa kehittyy vain lämpötilan ollessa yli 10 °C.
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Esimerkkejä rakennuksissa esiintyvien homeiden kasvusta
Eri homelajeilla on erilaiset kasvuolosuhdevaatimukset. Kuvassa 6.6A on esitetty lämpötila- ja
kosteusolosuhteiden vaikutus kserofiilisen eli kuivassa viihtyvän Aspergillus restrictus -homeen kasvuun.
Kuvasta havaitaan, että kyseisen homelajin vähimmäiskosteusvaatimus on noin 70 % suhteellista
ilmankosteutta vastaava materiaalin kosteus. Tämä kosteus riittää kasvun hitaaseen käynnistymiseen, kunhan
lämpötila on n. 26 - 29 °C. Vastaava ilman kosteussisältö on 17 - 20 g/m3. Tavanomaisessa
huoneenlämpötilassa (21 °C) vähimmäiskosteus kasvulle on n. RH 73 %, ja vastaava ilman kosteussisältö n.
13,5 g/m3. Ulkovaipparakenteessa esiintyvässä n. 10 oC lämpötilassa kriittinen suhteellinen kosteus on 85 95 %, joka vastaa ilman kosteussisältöä 9,0 - 9,5 g/m3. Edellä mainituissa olosuhteissa homeen kasvunopeus
on n. 0,01 mm päivässä eli muutamia millimetrejä vuodessa.
Kuvassa 6.6B on esitetty toisen lajin, kosteassa ympäristössä viihtyvän Stachybotrys chartarum -homeen
kasvu suhteessa kosteus- ja lämpötilaolosuhteisiin. Kyseisen lajin havaitaan vaativan huomattavasti
enemmän kosteutta kuin A. restrictus -homeen; vähimmäiskosteus on yli RH 90 % kaikissa lämpötiloissa.
Edellä mainitut arvot koskevat kasvua ravinnerikkaalla kasvatusalustalla. Kasvu rakennusmateriaaleilla
edellyttää jonkin verran kuvaajissa esitettyä korkeampaa kosteutta (vrt taulukko 6.5).

A.

B.

Kuva 6.6. A. Aspergillus restrictus -homeen kasvun riippuvuus kasvuympäristön lämpötilasta (vaaka-akseli)
ja kosteudesta, (vesiaktiivisuus, pystyakseli). Kuva 6.5 B. Stachybotrys chartarum -homeen kasvun
riippuvuus kasvuympäristön lämpötilasta (x-akseli) ja kosteudesta, (suhteellinen ilmankosteus, y-akseli).
Kuvaajien viivat esittävät homerihmaston kasvunopeuksia (mm/pv). Uloimmalla kehällä kasvu on
marginaalista, sisimmällä kehällä nopeinta. Kuvat: Magan ja Lacey 1984 ja Ayerst, 1969.
Edellisen esimerkin A. restrictus -home on kokemusperäisesti arvioiden yleinen löydös pitkäaikaisesti
lievästi kohonneessa kosteudessa olevissa rakenneosissa, esimerkiksi heikosti tuulettuvissa
ulkovaipparakenteissa ja maanvaraisen laatan päälle koolatuissa puulattioissa. Tällaisissa rakenteissa laji
esiintyy usein valtalajina, jos kosteus on tasaisesti kriittisen kosteuden tuntumassa. Jo hieman korkeammassa
kosteudessa muut lajit, esimerkiksi Aspergillus versicolor ja Penicillium-suvun homeet menestyvät
paremmin ja syrjäyttävät A. restrictus -homeen. Stachybotrys chartarum -hometta taas todetaan vain hyvin
märillä materiaaleilla, joiden kosteus on kapillaarialueella (RH > 97 %) tai lähellä sitä, esimerkiksi
vuotovesistä kastuneilla sisäverhouskipsilevyillä ja puumateriaaleilla tai alapohjarakenteissa, joihin vettä
pääsee kapillaarisesti maaperästä.
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Lahottajasieniin kuuluva lattiasieni (Serpula lacrymans) kykenee siirtämään rihmastojänteidensä
avulla kosteutta märältä alueelta rakennuksen kuivempiin puuosiin, ja lahottamaan myös puuta,
jonka kosteuspitoisuus on vain n. 18 - 20 %. Lattiasienen kasvun käynnistyminen kuitenkin
edellyttää puurakenteiden kastumista hyvin kosteiksi, > 30 % painokosteuteen.

6.2.3 Materiaalin merkitys
Mikrobivaurion kehittymiseen vaikuttaa kosteuden, lämpötilan ja vaikutusajan lisäksi tarkasteltava
materiaali. Taulukossa 6.4 on esitetty eri rakennusmateriaalien homehtumisherkkyyksiä.
Luokittelun mukaisesti vesimärkinä pysyville (RH > 97 %) herkkien luokkien (HHL 1 ja 2)
materiaaleille kehittyy näkyvä mikrobikasvusto huoneenlämmössä noin 2 … 8 viikossa.
Vastaavissa olosuhteissa HHL 3 -luokan materiaaleille kehittyy kasvustoa noin vuodessa. HHL 4
luokan materiaaleille voi kehittyä lievää, silmin havaitsematonta kasvustoa useiden vuosien
kuluessa.
Taulukko 6.4. Rakennusmateriaalien jakautuminen eri homehtumisherkkyysluokkiin (VTThomeriskimalli). Lähde: RIL 250-2011 (Taulukko L1.1, osittain päivitetty).
Homehtumisherkkyysluokka Rakennusmateriaalit
HHL 1 hyvin herkkä
karkeasahattu ja mitallistettu puutavara (mänty ja kuusi), höylätty
mänty
HHL 2 herkkä
höylätty kuusi, paperipohjaiset tuotteet ja kalvot, puupohjaiset
levyt,
kipsilevy
HHL 3 kohtalaisen kestävä
mineraalivillat,
muovipohjaiset
materiaalit,
kevytbetoni,
kevytsorabetoni,
karbonatisoitunut vanha betoni, sementtipohjaiset tuotteet, tiilet
HHL 4 kestävä
lasi ja metallit, alkalinen uusi betoni, tehokkaita homesuoja-aineita
sisältävät materiaalit
Taulukossa 6.5 on esitetty ruotsalaisessa tutkimuksessa määritettyjä mikrobikasvun kannalta
kriittisiä suhteellisen kosteuden tasoja eri materiaaleille 22 °C ja 10 °C lämpötilassa (lähde:
Johansson 2012).
Taulukko 6.5. Homehtumisriskin kannalta kriittinen kosteus eri materiaaleilla kolmen kuukauden
tarkastelujaksolla (Lähde: Johansson 2012).
Materiaali
Alin mikrobikasvun mahdollistava kosteus (RH)
Lämpötila 22 °C
Lämpötila 10 °C
puu (mänty)
75 … 79 %
85 … 90 %
lastulevy
79 … 85 %
90 … 93 %
ohut kovalevy
85 … 89 %
93 … 95 %
märkätilan kipsilevy
89 … 95 %
> 95 %
tuulensuojakipsilevy
89 … 95 %
> 95 %
tervapaperi
89 … 95 %
> 95 %
sementtipohjainen levy
> 95 %
> 95 %
lasivilla
> 95 %
> 95 %
EPS
> 95 %
> 95 %
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Herkät materiaalit
Hyvin mikrobivaurioherkkiä ovat erilaiset puu- ja paperipohjaiset tuotteet, eläinperäiset materiaalit
sekä kartonkipintainen kipsilevy. Näille kriittinen kosteus huoneenlämmössä on noin 75 - 85 % ja
10 oC asteessa 85 - 95 % (taulukko 6.5). Höylätty puu on karkeasahattua jonkin verran
kestävämpää. Männyn pintapuu ja koivu ovat tunnetusti homehtumiselle herkempiä kuin esim.
kuusi tai männyn sydänpuu. Myös tuotantoprosessit, kuten esim. puun kuivaus ja varastointi
vaikuttavat puun kestävyyteen. Ulko-olosuhteissa puumateriaalit on suojattava homehtumiselta
pintakäsittelyllä. Lattianpäällysteenä käytetty linoleumi ja sen alapinnan juuttiverkko homehtuvat
mikäli kosteus pysyy jatkuvasti korkealla, kokemusperäisesti arvioiden yli 85 % RH tasolla. Myös
vanhoissa rakennuksissa käytetyt orgaaniset eristemateriaalit kuten pellavarive, korkki ja olki ovat
vaurioherkkiä. Sementtilastuvillalevy, joka on sementtilietteellä kovetettua puulastua, kestää
kosteutta puhdasta puuta paremmin, mutta vaurioituu pitkän ajan kuluessa mikrobikasvulle
suotuisissa olosuhteissa.

Kohtalaisen kestävät materiaalit: muovi- ja kumipohjaiset materiaalit
Muovi- ja kumipohjaisten materiaalien kestävyys riippuu materiaalin laadusta, esimerkiksi
luonnonkumi on vaurioherkkää, kun taas useimmat synteettiset muovit ovat melko kestäviä.
Esimerkiksi saniteettisilikonin säilyvyys riippuu pitkälti sen sisältämistä homeenestoaineista.
Lattioiden muovipäällysteet ovat yleensä mikrobiologisesti melko kestäviä, ja näiden
kosteusvaurioitumiseen liittyy tyypillisesti liiman ja päällysteen pehmittimien kemiallinen
hajoaminen. Myös mikrobikasvuston kehittyminen liimakerrokseen on mahdollista korkeassa
kosteuspitoisuudessa. Linoleumipäällysteen alapinnan juuttiverkkoon ja muovimattojen alapinnassa
mahdollisesti olevaan tekstiilikerrokseen saattaa kehittyä voimakkaita mikrobikasvustoja.
Liimattavien lattianpäällysteiden mikrobivauriot liittyvät yleensä kosteisiin maanvastaisiin
betonilattioihin, joissa alapuolinen kosteustuotto on tasaista ja voimakasta. Myös liian märälle
betonirakenteelle asennetut lattianpäällysteet saattavat vaurioitua, jos rakenne on heikosti kuivuva.
Liimattavien lattianpäällysteiden sauma- ja reuna-alueiden ja reikien kautta päällysteen alle saattaa
päästä siivousvesiä ja likaa, minkä seurauksena päällysteen alle voi syntyä paikallisia
mikrobivaurioita.
Kosteutta kestävien umpisoluisten muovieristeiden pinnoille voi pitkän ajan kuluessa kehittyä
mikrobikasvustoa. Kasvuston kehittyminen riippuu materiaaliin kosketuksissa olevien muiden
materiaalien homehtumisherkkyydestä ja vallitsevista olosuhteista.
Synteettisistä polymeereistä epoksit ja neopreeni ovat mikrobivaurioitumisen suhteen kestävimpiä.
Polyuretaanien kestävyys riippuu käytetyn tuotteen koostumuksesta. Aiemmin erityisesti
omakotitalojen jälkieristämiseen käytetty urea-formaldehydivaahtoeriste (”hölynpöly”) on heikosti
kosteutta ja mikrobeja kestävää. Bitumipohjaisten materiaalien pintaan saattaa otollisissa
olosuhteissa kehittyä mikrobikasvustoa. Kasvu riippuu materiaalin koostumuksesta, mm.
aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudesta.

Kohtalaisen kestävät materiaalit: laastit ja tasoitteet
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Erilaisten tasoitteiden kestävyys riippuu pitkälti niissä mahdollisesti käytetystä orgaanisesta
sideaineesta. Orgaanisen aineen käyttö tarjoaa mikrobeille ravinteita ja siten herkistää materiaalin
mikrobivaurioille. Esimerkiksi kaseiinia ja muita eläinperäisiä aineita sisältäneet tasoitteet
vaurioituvat herkästi kastuttuaan, jolloin niissä käynnistyy mikrobikasvu ja erilaisten
hajoamistuotteiden kuten ammoniakin vapautuminen.

Kestävät materiaalit: betoni
Uusi puhdas betoni on mikrobiologisesti kestävää. Vanhan, karbonatisoituneen betonin sekä kevytja kevytsorabetonin pinnalle kehittyy mikrobikasvusto kuukausien - vuosien kuluessa, mikäli
pinnan kosteus pysyy korkealla, yli RH 90 % vastaavalla tasolla. Betonin karbonatisoituessa sen
alun perin voimakas alkalisuus (korkea pH) laskee, mikä luo mikrobikasvulle suotuisammat
olosuhteet. Kivipohjaisten, pitkään kosteina olleiden materiaalien pinnalla ja halkeamissa kasvaa
tyypillisesti sekä sädesieniä ja muita bakteereja että homeita. Kasvua lisää materiaalin
likaantuminen ilmavirtojen tai kapillaarisesti kulkeutuvan veden mukanaan tuomasta orgaanisesta
aineksesta.
Puhtaat betonirakenteet kestävät kosteusrasitusta paremmin kuin tasoitetut ja erityisesti
vesihöyryntiiviillä maalilla pinnoitetut betonirakenteet, joille kehittyy yleensä mikrobikasvustoja
kuukausien kuluessa, mikäli rakenne on jatkuvasti erittäin kosteana (kuva 6.8). Tiivis maalipinta
hidastaa haihduntaa kosteasta kivimateriaalista, ja toisaalta tarjoaa orgaanista ravintoa mikrobeille,
jolloin kasvusto pääsee kehittymään maaliin tai maalin ja tasoitteen rajapintaan.

Kuva 6.8. Kivirakenteiseenkin seinään kehittyy mikrobivaurio kun aikaa ja kosteutta on riittävästi.
Kuvissa ulkopuolisen vedeneristyksen pettäminen on aiheuttanut kosteus- ja mikrobivaurioita
maanvastaisen betoniseinän tasoite-, maali- ja tapettikerroksiin. Kuvat: Miia Pitkäranta, Vahanen
Oy. (vasen kuva vaihdetaan, käytetty oppaassa kahdessa paikassa.)

Kestävät materiaalit: lasi- ja metallipinnat
Mikrobivaurioitumisen suhteen kestävimpiä ovat lasi- ja metallipinnat. Näille materiaaleille
kasvustoa kehittyy vain pintakerrokseen tarttuneeseen likaan ja pölyyn. Esimerkkejä tällaisten
kasvustojen kehittymispaikoista ovat likaantuneet lasitetut kylpyhuoneen laatoitukset ja
ilmanvaihtokanavien pinnat. Märkätilan laatoituksen pinnalla sen likaisuudesta ja usein myös tilan
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puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvaa mikrobikasvua ei katsota mikrobivaurioksi, sillä se on
yleensä
poistettavissa
pesemällä.
Poikkeuksena
ovat
syvemmällä
laastija
silikonisaumamateriaaleissa ja laattojen takana kiinnityslaastissa olevat homekasvustot, jotka
saattavat edellyttää materiaalien vaihtoa.
Nuohoamattomien poistoilmanvaihtokanavien pinnoille saattaa kertyä paksuja likakerroksia. Mikäli
kanavat ovat heikosti eristettyjä, saattavat ne kondensoida huoneilman kosteutta kanavan
sisäpintaan erityisesti viileissä rakenneosissa sijaitsevilla kanavaosuuksilla. Tiivistynyt vesi kastelee
likakerrokset, joihin sitten kehittyy mikrobikasvustoja. Mikäli virtaus kanavassa kääntyy
huonetilaan päin, pääsee kanavasta hyvin epäpuhdasta ilmaa huonetilaan. Takaisinvirtausta saattaa
esiintyä esimerkiksi poistoilmanvaihdon ollessa suljettuna yöaikana, mikäli koneen sulkupellit eivät
ole tiiviit. Vanhoissa painovoimaisen ilmanvaihdon rakennuksissa poistoilmahormin osittainen
tukkeutuminen saattaa kääntää ilmavirtauksen suunnan likaisesta, usein kosteusvaurioituneesta
hormista sisäilmaan päin.

Likaantuneet ja aiemmin vaurioituneet materiaalit
Uuden materiaalin mikrobikontaminoituminen tai alkava vaurioituminen työmaa-aikaisen
kastumisen, pitkän ulkovarastoinnin tai maa-aineksella likaantumisen takia nopeuttaa
mikrobivaurion syntyä materiaalin kastuessa myöhemmin rakennuksen elinkaaren aikana.
Vanhoissa, kuivuneissa vauriokohdissa runsas mikrobikasvu käynnistyy huomattavasti uutta,
puhdasta materiaalia nopeammin. Vastaavasti myös viemärivesi, joka sisältää paljon ravinteita ja
mikrobeja, käynnistää nopeasti massiivisen mikrobikasvun erityisesti lämpimissä olosuhteissa.
Ilmavuodoista likaantunut ulkoseinän lämmöneristekerroksen mineraalivilla saattaa sisältää
merkittävän määrän orgaanista pölyä ja ulkoilmasta peräisin olevia mikrobi-itiöitä. Koska
eristevillassa huokoisena materiaalina on runsaasti pintaa, saattaa likaantuneeseen villaan sen
kastuessa muodostua tiheä mikrobikasvusto, vaikka materiaali on uutena ja puhtaana mikrobikasvua
heikosti ylläpitävää. Hyvän ilmanläpäisevyyden takia mineraalivillaeristeiden epäpuhtaudet
kulkeutuvat helposti ilmavirtojen mukana. Erityisesti sokkelihalkaisuihin ja maanpaineseinien
verhomuurausten takaisiin lämmöneristeisiin saattaa kehittyä pitkän ajan kuluessa runsaita
sädesieni- ja homekasvustoja, mikäli rakenteet ovat jatkuvasti kosteita. Tällaisilla kasvustoilla voi
olla terveyshaittavaikutuksia, mikäli niistä on ilmayhteys sisään.
Materiaalin likaantumisen merkitys vaurioitumisen nopeudelle nähdään alla olevasta kuvasta 6.9.
Kuvaajassa on esitetty homeen kasvu uusilla puhtailla materiaaleilla, sekä sahanpurulla ”liatuilla”
materiaaleilla ajan funktiona korkeassa, kapillaarialueella olevassa kosteudessa. Kehittyvän
homekasvun määrä on esitetty ns. homeindeksiasteikolla 0-6, jossa indeksi 1 tarkoittaa alkavaa
kasvua, 3 silminnähtävää kasvua ja indeksi 6 koko pinnan peittävää runsasta kasvua.
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Kuva 6.9. Homekasvun nopeuden ja voimakkuuden riippuvuus materiaalista. Taulukon selitteessä
käytetyt lyhenteet: K30 = betonin lujuusluokka , NP = nopeammin päällystettävä betoni, EPS =
ekspandoitu polystyreenieriste. Kuvan lähde: Viitanen 2004.
Kuvaajista havaitaan, että tarkastelluissa olosuhteissa herkille materiaaleille sekä sahanpurulla
liatuille kestäville materiaaleille kehittyy homekasvua jo noin kuukaudessa. Puhtaiden, kestävien
materiaalien pintaan kehittyy vuodessa vähäistä kasvustoa, mutta ravinteiden puute rajoittaa
kasvuston määrää.
Mikäli homekasvu tapahtuu kahden materiaalin rajapinnassa, riippuu homehtumisherkkyys
herkemmän materiaalin kestävyydestä. Kokemusperäisesti on havaittu esimerkiksi tasoitetun ja
vesihöyryntiiviillä maalilla maalatun betonipinnan mikrobivaurioituvan huomattavasti
käsittelemätöntä betonipintaa herkemmin.

Maatäytöt ja sepelöinnit
Rakennusten alaisissa maatäytöissä ja sepelöinneissä on aina runsaasti mikrobeja. Rakennuksen alla
vallitsevat käytännössä aina mikrobikasvulle suotuisat lämpötila- ja kosteusolosuhteet, vaikka
alapohjarakenne olisi kosteusteknisesti toimiva ja huolellisesti toteutettu. Rakennuksen alta
poistetun humusmaan jäänteet sekä rakennusaikana puumateriaalien työstöstä syntyneet roskat ja
muut rakennusjätteet tarjoavat riittävästi ravinteita ylläpitämään mikrobikasvua maatäytössä (kuva
6.10). Lisäksi vuotoilmavirtojen ja pintavesien sekä veden kapillaarisen kulkeutumisen mukana
maatäyttöön kulkeutuu pölyä ja ravinteita, jotka mahdollistavat mikrobikasvun. Myös aivan
puhtaissa maatäytöissä ja uudessa sepelissä on mikrobiviljelyllä tutkittaessa tyypillisesti runsaasti
sädesieniä ja jonkin verran homeita. Maatäyttöjen, sepelöintien ja alustatilojen maapintojen
mikrobiologista kuntoa tulisi arvioida seuraavilla perusteilla:


maanvastaisen alapohjan alla tai ryömintätilan pohjalla olevan maa-/täyttöaineksen laatu,
sepelöinnin paksuus
13
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humusmaan, rakennusjätteen, betonivalujen alle jätettyjen muottilaudoitusten yms.
orgaanisen aineksen määrä, kunto ja sijainti
tilan tuulettuvuus ja kosteus- ja lämpötilaolosuhteet (tuulettuvat alapohjat).

Mikrobinäytteillä maatäytön kelvollisuutta ei voida arvioida. Jotta maan ja alustäytön mikrobikasvu
pysyisi riittävän vähäisenä ja mikrobien aineenvaihduntatuotteet eivät päätyisi haitallisessa määrin
huoneilmaan:





alustäyttöjen ja ryömintätilojen tulisi olla siistejä (ei orgaanista rakennusjätettä tai
maakosketuksessa olevia puuosia)
maapinnoilla sekä maanvastaisen alapohjarakenteen alla tulisi olla riittävä,
kapillaarikatkona toimiva ja haihduntaa vähentävä sepelikerros
alapohjaliittymien ja läpivientien tulisi olla sisäilmaan nähden ilmatiiviitä
tuulettuvien alapohjarakenteiden ilmanvaihtuvuuden tulisi olla maapohjan kosteustuottoon
nähden riittävä.

Alapohjarakenteiden ja ryömintätilojen mikrobiologiaa on käsitelty tarkemmin mm. julkaisuissa
”Maanvastaisten rakenteiden mikrobiologinen toimivuus” (Leivo ja Rantala 2006) ja
”Ryömintätilan kosteus ja mikrobit” (Kurnitski ym. 1999).

Kuva 6.10. Mikrobikasvua tuulettuvassa alapohjatilassa paljaana olevan savimaan pinnassa. Kuvan
ryömintätilasta puuttuu kunnollinen sepelöinti, salaojitus on puutteellinen ja tilan ilmanvaihtuvuus
maapohjan kosteustuottoon nähden liian pieni. Mikrobikasvustoja esiintyi runsaasti, vaikka
maapinnalla oli vain vähän orgaanista rakennusjätettä. Kuvat: Hanna Keinänen, Vahanen Oy.

6.2.4 Mikrobikasvun kehittymisen arviointi ja mallinnus
Rakenteen lämpö- ja kosteusolosuhteiden aiheuttamaa homehtumisriskiä voidaan tarkastella pitkällä
aikavälillä rakenteen rakennusfysikaalisen mallinnus- tai mittausdatan perusteella. Rakenteen
mikrobikasvun kehittymistä voidaan mallintaa VTT-Homemallin avulla (Ojanen ym. 2009). Malliin
syötetään materiaali, lämpötila- ja kosteusolosuhteet ja tarkasteluaika, ja tuloksena saadaan
homeriskin kehittyminen edellä kuvatulla kuusiportaisella homeindeksiasteikolla ilmaistuna.
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Karkeammin riskiä voidaan arvioida vertaamalla mittauspisteiden (esimerkiksi päiväkeskiarvo)
lämpötila- ja kosteustasoja homekasvun vähimmäisvaatimuksiin (kuva 6.11). Näin voidaan
tunnistaa rakenteen toiminnan kannalta kriittiset olosuhteet ja vastaavat ajanjaksot.

Kuva 6.11. Esimerkki rakenteessa mallinnuksen perusteella toteutuvien olosuhteiden suhteesta
homekasvun riskiin. Kuvaajan pisteet edustavat pitkäaikaisseurantajakson yksittäisiä
mittauspisteitä ja viivat mikrobikasvun mahdollistavia vähimmäisolosuhteita. Esimerkkirakenne on
eristerapattu ulkoseinä, jonka olosuhteet pysyvät mikrobikasvun kannalta turvallisissa lukemissa
(keltaiset pisteet). Rakenteeseen päässyt vuotovesi nostaa kosteuden mikrobikasvulle suotuisiksi
(vihreät pisteet). Lähde: Arfvidsson, 2014.

6.3 Mikrobikasvun ja –vaurion tunnusmerkkejä
6.3.1 Näkyvä mikrobikasvusto sisäpinnoilla tai rakenteissa
Asuin- ja oleskelutilojen sisäpinnoilla tai rakenteissa silmin havaittava mikrobikasvusto voi näkyä
värinmuutoksena materiaalin pinnalla tai puuterimaisina, pölymäisinä tai pistemäisinä kasvustoina.
Homesienen voi erottaa sinistäjäsienestä irrottamalla materiaalista pala. Homesieni kasvaa vain
pinnalla ja irtoaa yleensä alustastaan. Sinistäjäsieni näkyy myös pinnan alla.
Suurin osa mikrobivaurioista sijaitsee piilossa kerroksellisten rakenteiden sisällä (kuva 6.12 ja
6.13). Tämä johtuu rakenteen sisäosan hitaammasta kuivumisesta rakenteen pintaan verrattuna, ja
siitä, että ulkovaipan vesivuodot saattavat kastella vain ulkovaipan ulko- ja keskiosia sisäpinnan
pysyessä kuivana. Rakenteen sisällä oleva mikrobikasvu havaitaan rakenneavauksilla.
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Kuva 6.12. Mikrobikasvu esiintyy usein kerroksellisen rakenteen sisällä tai kohdassa, johon kosteus
kertyy. Kuvat Vahanen Oy.
huonetila

komero

Kuva 6.13. Kosteusvauriojälkiä huonetilan ja suljetun komeron kattopinnassa. Kosteusrasitus ja
materiaalit olivat olleet molemmissa tiloissa samanlaiset, mutta huonetilan paremman
tuulettuvuuden takia huoneen kattoon ei ollut syntynyt ilmeistä homekasvustoa. Molemmilla alueilla
kattotasoite ja maali olivat kuitenkin mikrobivaurioituneet. Kuva: Sami Niemi, Vahanen Oy.
Lahon tunnusmerkkinä on vaurioituneen puun pehmeneminen, jonka voi todeta pintapuusta
terävällä työkalulla ja syvemmältä puusta halkaisijaltaan pienellä poranterällä poraamalla. Tarkempi
analyysi ja lahottajasienen lajinmääritys voidaan tehdä mikroskoopilla puunäytteestä. Puu saattaa
olla pintakerroksesta kovaa mutta sisältä lahonnut. Lahon syvyys tulisi aina tarkistaa, sillä puun
lahoaminen heikentää puun lujuutta ja saattaa aiheuttaa rakenteiden romahtamisvaaran. Lahoa
esiintyy pitkään hyvin kosteina olleissa puurakenteissa, yleisimmin puurakenteisissa alapohjissa,
mutta myös vuotavien ikkunoiden puukarmeissa, yläpohjissa jne. Myös heikosti tuulettuvien,
ryömintätilallisten alapohjien muottilaudoitukset ovat usein lahovaurioituneita, ja ovat yleinen
sisäilmaongelmien lähde (kuva 6.14).
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Kuva 6.14. Lahovaurioita a) yläpohjassa vesikaton harvalaudoituksessa, b) puutteellisesti
pellitetyssä ja -maalatussa ikkunan karmirakenteessa, c) betonirakenteisen ryömintätilan
muottilaudoituksessa ja d) puutteellisesti vedeneristetyn märkätilan kynnyksessä. Kuvat: Eeva
Kauriinvaha, Eero Salo, Vahanen Oy.
Kaikkiin kosteusvaurioihin ei liity mikrobikasvua, vaikka rakenteessa olisi silmämääräisesti
havaittavia muutoksia. Esimerkiksi mineraalivillapohjaisten alaslaskettujen kattojen levytysten ja
akustointilevyjen alapintojen värimuutokset ovat yleensä materiaalin sidosaineiden liukenemisesta
johtuvaa värjäytymää (kuva 6.15 a). Kapillaarinen kosteus voi puolestaan siirtää tiilen ja betonin
läpi kalsiumkarbonaattia tai suoloja, jotka muodostavat valkoista ”kalkkihärmettä” materiaalin
pintaan. Vaikka muutokset eivät ole mikrobikasvun aiheuttamia, ovat ne kuitenkin merkki
kosteusrasituksesta, johon saattaa liittyä myös mikrobikasvua tutkitussa tai ympäröivissä
rakenteissa. Ilmavirtauksista aiheutuva pintojen likaantuminen puolestaan on kosteudesta ja
mikrobikasvusta riippumaton ilmiö, joka tulee erottaa mikrobikasvustosta. (kuva 6.11 b)
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Kuva 6.15. a) vuotoveden aiheuttamaa värjäytymää alakattolevyssä, b) kalkkihärmettä
putkitunnelin lattialla c) tuloilmasuihkun aiheuttamaa likaantumista katon akustointimateriaalissa
ja d) lämpöpatterin aiheuttaman ilmavirtauksen aiheuttamaa likaantumista seinäpinnassa.

6.3.2 Sisäilman poikkeava mikrobipitoisuus
maakellarimainen, tunkkainen haju

ja

-lajisto,

homeenhaju,

Kosteusvaurio voi kehittyä rakenteiden sisällä vuosien mittaan ilman, että rakennuksen sisäpinnoilla
on merkkejä kosteusvauriosta tai mikrobikasvustosta. Aika ajoin aistittava homeenhaju,
maakellarimainen, ”mummonmökkimäinen”, tunkkainen tai imelä haju voivat viitata
mikrobikasvustoihin. On tavallista, että hajua aistitaan rakennuksessa vain silloin tällöin tai tietyissä
tilanteissa. Haju on seurausta mikrobien aineenvaihdunnasta, jota mm. kosteusolosuhteet säätelevät.
Haisevia aineenvaihduntatuotteita ei muodostu jatkuvasti. Mm. ulkoilmaolosuhteiden vaihtelu sekä
rakennuksen ilmanvaihdosta, käytöstä ja tuulenpaineesta aiheutuvat paineenvaihtelut voivat
jaksottaa hajun esiintymistä tiettyihin aikoihin tai tilanteisiin. Ihmisten herkkyys haistaa
mikrobiperäisiä hajuja vaihtelee hyvin paljon. Mikäli asunnossa on esimerkiksi lemmikkejä, voi
homeenhajun haistaminen olla ulkopuoliselle kuntotutkijalle hankalaa asunnossa esiintyvän eläinten
ominaishajun takia, kun taas lemmikin/asunnon omistaja saattaa aistia vähäisenkin homeenhajun.
Toisaalta käyttäjät saattavat tottua homeenhajuun ja lakata aistimasta sitä.
Mikrobivauriot voidaan toisinaan havaita tavanomaisesta poikkeavana sisäilman sieni-, bakteeri- tai
sädesieni-itiöpitoisuutena tai mikrobilajistona. Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon käytetyn
menetelmän epävarmuustekijät, sillä poikkeava tulos voi johtua muustakin kuin mikrobivaurioista.
Sisäilmamittausten käyttöön ja tulosten tulkintaan liittyviä asioita on esitelty tarkemmin luvussa 2.
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6.3.3 Tilassa oleskelevien henkilöiden oireilu
Rakennuksessa oleskelevien henkilöiden oireilu saattaa viitata kosteus- ja mikrobivaurioiden
esiintymiseen tai muuhun sisäilmaongelmaan. Kosteusvauriorakennuksissa oleskelevilla esiintyy
enemmän hengitystieoireita, kuten yskää, hengityksen vinkunaa ja -ahdistusta, nuhaoireita sekä
hengitystieinfektioita. On myös havaittu, että kosteusvauriorakennuksissa oleskeleville kehittyy
herkemmin astma ja aiemmin astmaan sairastuneiden astmaoireet pahenevat. Lisäksi on useita
muita oireita ja sairauksia, joiden epäillään liittyvän altistumiseen kosteus- ja mikrobivaurioille,
mutta toistaiseksi tutkimuksellinen näyttö ei ole riittävää. Näitä ovat allerginen alveoliitti, ODTSoireyhtymä (organic dust toxic syndrome), silmä-, iho- ja muut ärsytysoireet, reuma- ja muut
immunologiset sairaudet, maha- ja suolisto-oireet sekä neurologiset oireet. Homealtistukseen
liittyvät myös toistuvat infektiot, kuten hitaasti paranevat flunssat, poskiontelon- ja
keuhkoputkentulehdukset ja lapsilla välikorvantulehdukset. On kuitenkin huomioitava että samoja
oireita aiheuttavat myös muut tekijät kuin kosteus- ja mikrobivauriot.
Rakennukseen liittyvät oireet yleensä lieventyvät tai häviävät, kun oleskelu rakennuksessa
keskeytyy tai lakkaa. Oireiden lieventymiseen ja poistumiseen kuluu yleensä sitä pidempi aika, mitä
kauemmin altistuminen on kestänyt. Rakennuksessa oireita saavien henkilöiden kannattaa pitää
oireiden ilmenemisestä kirjaa. Muistiinpanot toimivat lääkärin apuna oireiden mahdollista
yhteydestä rakennuksessa oleskeluun, ja niistä voi olla myös apua rajattaessa ongelmaa tiettyyn
tilaan tai rakennusosaan. Rakennuksen käyttäjillä teetetty sisäilmastokyselyn avulla voidaan saada
hyödyllistä tietoa rakennuksessa mahdollisesti esiintyvistä haitallisista altisteista ja muista
haittatekijöistä, niiden sijainnista ja laadusta.
Lisätietoa mikrobialtistukseen liittyvistä terveysvaikutuksista on saatavilla mm. Duodecimverkkokurssissa http://www.oppiportti.fi/kosteusjahomevauriot ja kirjassa Home ja Terveys (Putus
2014). Suositeltavista tutkimustavoista yleis- ja erikoissairaanhoidon sekä työterveydenhuollon
piirissä on saatavilla Majvik-II -ohjeessa (Suomen Lääkärilehti 2007). Majvik-ohjeeseen on koottu
suomalaisen asiantuntijaryhmän näkemys kosteusvaurioiden selvittelystä lääketieteellisestä
näkökulmasta.

6.4 Mikrobikasvun ja –vaurion toteaminen
Tämän kirjan kappaleessa 2.X on esitetty rakenteiden mikrobikasvustojen toteamiseksi suositellut
menetelmät. Silminnähtävä mikrobikasvu voidaan todeta ilman laboratorioanalyysejä, kunhan
tutkijalla on riittävä kokemus materiaalien mikrobi- ja muista vaurioista, eikä hän sekoita
mikrobikasvustoa muihin materiaalien poikkeamiin. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa
käyttää STM:n Asumisterveysohjeen- ja oppaan mukaisia viljelymenetelmiä kasvuston
varmistamiseksi tai poissulkemiseksi.
Lahovaurion aiheuttanut laji voidaan tunnistaa kasvuston mikroskopoinnilla asiantuntevassa
laboratoriossa. Mikäli epäillään lattiasientä, tulisi tunnistus varmistaa laboratoriossa, sillä
lattiasienivaurioiden korjaus on muita lahovaurioita vaikeampaa ja edellyttää yleensä laajempia
purkuja ja korjauksia. Lahottajasienimäärityksiä tekevät mm. VTT ja Turun Yliopisto.
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Korjaustoimenpiteitä
edellyttävän mikrobivaurion
erottaminen rakennuksen
tavanomaiseen kulumiseen ja materiaalien ikääntymiseen liittyvistä muutoksista
saattaa olla vaikeaa.
Rakennuksen ikääntyessä erityisesti ulkovaipan ulkoilmayhteydessä oleviin ulko-osiin voi kertyä
mikrobeja, ja vähäinen tai paikallinen mikrobikasvukin on näissä rakenneosissa melko
tavanomaista. Ikääntyneessä rakennuksessa esimerkiksi ulkoseinien tuulensuojalevyjen ja yläpohjan
eristeiden ulkopinnoilla voidaan usein todeta korkeita mikrobipitoisuuksia. Tästä huolimatta
kaikissa ikääntyneissä rakennuksissa ei ole sisäilmaongelmia tai em. puutteisiin liittyvää välitöntä
korjaustarvetta. Rakennusvaipan tiiveydellä ja painesuhteilla sekä ilmanvaihdon riittävyydellä on
tällaisissa tapauksissa usein kriittinen merkitys siihen, millaisena rakennuksen sisäilmanlaatu
koetaan. Painesuhteiden ja tiiveyden merkityksestä rakennuksen sisäilmanlaadulle on kerrottu
tarkemmin kappaleessa 5.5
Yleensä myös rakennusten alustäyttöjen mikrobipitoisuudet ovat suuria, mutta mikäli
täyttömateriaalissa ei ole merkittävää määrää orgaanista ainesta, sen tuottamien epäpuhtauksien
määrä on yleensä niin vähäinen, ettei siitä aiheudu ongelmia, mikäli alapohjasta ei kulkeudu
merkittävää määrää vuotoilmaa sisälle. Kuntotutkijan tulisi pystyä selvittämään, esiintyykö
mikrobikasvua sellaisessa paikassa ja sellaisena määränä, että se aiheuttaa terveyshaittariskin, mikä
tarkoittaa, että merkittävä altistuminen mikrobikasvuston tuottamille epäpuhtauksille on
vähintäänkin mahdollista tai jopa todennäköistä.
Vaurioituneen tai vaurioituneeksi epäillyn rakenneosan tutkimuksen tavoitteina on vahvistaa tai
poissulkea kosteusvaurioiden ja mikrobikasvun esiintyminen sekä määritellä tarvittava korjausalue
ja -periaate. Mikrobianalyysien tulee tukea näitä tavoitteita. Mikrobiologisia näytteitä
kosteusvaurioituneen rakennuksen tutkimuksissa otetaan pääsääntöisesti rakenteiden materiaaleista.

Kuntotutkijan tulee ottaa mikrobinäytteitä vain sellaisista
mikrobilöydökset ovat informatiivisia ja joita tutkija osaa tulkita.

paikoista,

joiden

Sisäilman mikrobimittauksia voidaan käyttää mahdollisten epätavanomaisten mikrobilähteiden
(mikrobikasvu rakenteissa, mikrobien kulkeutuminen esim. kellarista) esiintymisen arviointiin.
Sisäilman mikrobimittauksella ei voida kuitenkaan täysin luotettavasti todentaa tai poissulkea
mikrobilähteen olemassaoloa. Sisäilman hyvää laatua ei pystytä myöskään varmentamaan
sisäilmasta otettujen näytteiden avulla. Sisäilman mikrobinäytteillä voidaan kuitenkin saada
vahvistusta muilla menetelmillä saavutettuun kokonaiskuvaan tilojen kunnosta ja sisäilman
laadusta.

6.5 Mikrobiperäisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan
Mikrobikasvusto tuottaa ympäröivään ilmaan itiöitä sekä myös muita hiukkasia ja kaasuja. Monet
näistä ovat tai voivat olla haitallisia ihmiselle. Mikrobien tuottamista yhdisteistä osa on haihtuvia,
osa puolihaihtuvia ja osa kiinteitä yhdisteitä. Epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmassa kaasuina ja
erikokoisiin hiukkasiin sitoutuneina. Pääsääntöisesti mikrobiperäiset epäpuhtaudet kulkeutuvat
ilmavirtojen mukana, mutta osa yhdisteistä voi kulkeutua ja myös läpäistä rakennusmateriaaleja
diffuusiolla. Esimerkiksi sädesienten tuottamat, maakellarimaisen hajun aiheuttavat puolihaihtuvat
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yhdisteet läpäisevät nopeasti tavallisen polyeteenimuovisen höyrynsulun. Aktiivinen kasvusto
tuottaa yleensä runsaasti kaasumaisia epäpuhtauksia, kun taas kuivasta kasvustosta irtoaa enemmän
hiukkasmaisia epäpuhtauksia.
Ilmayhteydessä olevien tilojen välillä mikrobiperäiset hiukkaset sekä kaasumaiset epäpuhtaudet
kulkeutuvat ilmavirtauksien mukana nopeasti, liikkuvan ilman mukana useita metrejä minuutissa.

6.6 Mikrobikasvuston haitallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
Lähtökohtaisesti sisäilmaan yhteydessä olevissa rakenteissa ei tulisi esiintyä mikrobikasvua.
Mikrobikasvua voi kuitenkin esiintyä niin vähäisenä määränä tai sellaisessa rakenneosassa, ettei
sillä käytännössä ole sisäilmavaikutuksia tai vaikutuksia rakenteiden ulkonäköön tai kantavuuteen.
Useat tekijät vaikuttavat mikrobikasvustosta irtoavien epäpuhtauksien laatuun ja määrään,
epäpuhtauksien pääsyyn sisäilmaan ja edelleen altistumisen todennäköisyyteen ja kasvuston
mahdolliseen haitallisuuteen:








kasvuston runsaus
vaurion laajuus
vaurion sijainti
ilmayhteys vaurioituneesta rakenneosasta sisäilmaan
rakennuksen painesuhteet
kasvualustana toimiva materiaali ja esim. alapohjissa orgaanisen aineksen määrä
vauriolla kasvava mikrobilajisto

Edellä mainittuja tekijöiden vaikutusta on tarkasteltu kuvassa 6.16 ja alla olevissa kappaleissa.
Listattujen tekijöiden lisäksi mikrobivaurioiden haittoihin vaikuttaa tilan ilmanvaihdon riittävyys.

Kuva 6.16. Mikrobikasvuston sisäilmavaikutuksia määrittäviä tekijöitä. Vaurion alan, kasvustoa ja
sisäilmaa erottavien rakenteiden ja painesuhteiden sekä mikrobimäärien osalta sisäilmavaikutusten
todennäköisyys on sitä suurempi, mitä alempana pyramidien ”portailla” ollaan. Myös kasvuston
mikrobilajiston ja kasvualustana toimivan materiaalin tiedetään voivan vaikuttaa kasvuston
haitallisuuteen, mutta käytännössä näiden tekijöiden riittävän luotettava arviointi ei ole
mahdollista.
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Vaurion ala ja mikrobikasvuston runsaus
Laaja ja runsas mikrobikasvusto voi tuottaa ilmaan suuria määriä kaasumaisia ja/tai hiukkasmaisia
epäpuhtauksia. Sisäilmayhteydessä ollessaan tällainen mikrobikasvusto aiheuttaa hyvin
todennäköisesti sisäilmahaittaa, sillä tehokaskaan ilmanvaihto ei kykene laimentamaan suurta
epäpuhtausmäärää riittävästi. Kokonaisen rakenneosan puutteellisesta rakennusfysikaalisesta
toiminnasta johtuvilla vaurioilla on usein merkittäviä sisäilmavaikutuksia, sillä mikrobikasvustoa
voi kehittyä hyvin laajalle alueelle. Tästä esimerkkinä ovat useat klassiset riskirakenteet,
esimerkiksi valesokkelit, ilman kapillaarikatkoa toteutetut alapohjarakenteet ja ulkopuolelta
puutteellisesti vedeneristetyt kellarinseinät.

Kasvuston sijainti, erottavien rakenteiden ilmatiiveys ja painesuhteet
Mikrobikasvuston sijainti vaikuttaa merkittävästi sen sisäilmavaikutuksiin. Mitä lähempänä
sisäpintoja vaurio sijaitsee, sitä todennäköisemmin sillä on ilmayhteys oleskelutiloihin, ja näin ollen
haitallinen altistuminen mikrobeille on todennäköistä (kuva 6.17). Sisätiloissa homeenkasvua ei
sallita. Julkisivuverhouksessa, tuulensuojassa tai lämmöneristekerroksessa olevat vähäiset
homepisteet eivät yleensä ole ongelma. Ulkovaipan ulko-osien pahatkaan vauriot eivät välttämättä
aiheuta sisäilmaongelmia, mikäli sisäkuori on tiivis ja epäpuhtaudet pääsevät ”tuulettumaan”
ulospäin. Lämmöneristekerros myös suodattaa ilmasta hiukkasmaisia epäpuhtauksia, jolloin ne
jäävät lämmöneristeeseen, eivätkä päädy sisäilmaan. Mikäli rakenteet eivät ole tiiviit,
vuotoilmavirtauksien mukana epäpuhtaudet voivat päätyä rakenteista sisäilmaan heikentäen
sisäilman laatua ja ulkovaipan ulko-osienkin vauriot saattavat aiheuttaa sisäilmahaittaa.

Kuva 6.17. Mikrobien esiintyminen ja merkitys rakennusvaipan eri osissa. Lähde: Viitanen XXXX,
muokattu.
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Saunoissa, kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa sijaitsevilla vaurioilla on myös tyypillisesti
vähemmän sisäilmavaikutuksia kuin esimerkiksi makuuhuoneiden rakenteiden vaurioilla.
Toimiessaan oikein märkätilojen poistoilmanvaihto laimentaa tehokkaasti epäpuhtauspitoisuuksia ja
vähentää niiden kulkeutumista oleskelutilojen ilmaan. Näissä tiloissa ei myöskään oleskella pitkiä
aikoja, mikä vähentää altistumista. Mikäli mikrobikasvusto sijaitsee esimerkiksi makuuhuoneen
vastaisessa väliseinässä, voi sillä kuitenkin olla merkittäviäkin haittavaikutuksia
Vaurion sijainti korkeussuunnassa voi olla merkitsevä tekijä vaurion haitallisuuden kannalta.
Esimerkiksi ulkoseinien alaosien ja alapohjan vaurioilla voi olla useammin sisäilmavaikutuksia kuin
yläpohjan vauriolla. Tähän ovat syynä rakenteen yli vallitsevat painesuhteet.
Savupiippuvaikutuksen takia tilan alaosassa vallitsee keskimäärin voimakkain alipaine, ja alaosien
ilmavuotopaikkojen kautta ilmaa pyrkii sisään eniten. Vastaavasti tilan yläosa on vähemmän
alipaineinen ja sisään pyrkivä ilmavirta on heikompi. Mikäli tilassa on voimakas alipaine
esimerkiksi koneellisen poistoilmanvaihdon takia, kulkeutuu myös yläpohjarakenteista
epäpuhtauksia. Esimerkiksi räystäiltä tuulettuva yläpohjatila voi olla myös tuulen vaikutuksesta
ajoittain voimakkaasti ylipaineinen alla olevaan tilaan nähden, mikä voi aiheuttaa epäpuhtauksien
kulkeutumista sisäilmaan.
Rakenteiden ilmatiiveyden ja rakennusvaipan yli vallitsevien painesuhteiden vaikutusta
epäpuhtauksien kulkeutumiseen on tarkasteltu kappaleessa 5.5. Yleisesti ottaen betonirakenteet
saattavat olla niin tiiviitä, tai ne voidaan korjauksin tiivistää niin tiiviiksi että niiden ulkopuolella
sijaitsevien mikrobikasvustojen vaikutus sisäilmaan on merkityksetön tai ilmanvaihdolla
hallittavissa. Rakenneosan tiiveys riippuu betonissa mahdollisesti olevien halkeamien, työ- ja
liikuntasaumojen, rakenneliittymien ja läpivientien määrästä ja tiiveydestä. Myös rapatut ja
maalatut tiiliseinät ovat tyypillisesti melko tiiviitä, joskin liittymät ja läpiviennit sekä halkeamat
ovat tyypillisiä ilmavuotojen riskikohtia. Puhtaaksimuurattujen tiiliseinien ja kevyiden,
höyrynsulullisten levyrakenteiden ilmatiiveys on tyypillisesti selvästi heikompi ja mikrobiperäiset
epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan niiden saumoista ja liittymistä helpommin sisäilmaan.

Vauriolla kasvava mikrobilajisto, materiaali ja vaurion ikä
Mikrobilajit eroavat toisistaan mm. allergisoivuutensa ja tuottamiensa haitallisten
aineenvaihduntatuotteiden suhteen. Mikrobien kasvualustana toimivan materiaalin tiedetään myös
eräissä tapauksissa vaikuttavan em. tekijöihin. Riittävän yleispätevää ja kattavaa tietoa eri
mikrobilajien ja -lajiyhdistelmien terveysvaikutuksista tai materiaalien vaikutuksista ei kuitenkaan
ole saatavilla, jotta vauriomateriaalin ja siltä löydetyn lajiston perusteella voitaisiin tehdä luotettavia
päätelmiä löydöksen haitallisuudesta tai haitattomuudesta. Materiaalinäyte, josta mikrobit
tunnistetaan, edustaa tyypillisesti vain paikallista otosta vaurioalueista. Mikrobikasvustojen
haitallisuus riippuu suuresti myös muista tässä kappaleessa mainituista tekijöistä sekä altistuneiden
henkilöiden yksilöllisestä herkkyydestä.

Materiaalinäytteistä todettujen mikrobilajien perusteella ei voida tehdä luotettavia
päätelmiä vaurion haitallisuudesta
Kostealla materiaalilla aktiivisesti kasvava kasvusto tuottaa mm. enemmän kaasumaisia
aineenvaihduntatuotteita, joista osa on haisevia. Kosteissa olosuhteissa aktiivisesti kasvavan
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mikrobikasvuston voidaan siksi olettaa olevan hyvin vanhaa kasvustoa haitallisempaa. Toisaalta
kuivumisvaiheessa homeet tyypillisesti itiöivät runsaasti, ja kuivunut rihmasto fragmentoituu eli
hajoaa, jolloin ilmaan vapautuu paljon pienikokoisia hiukkasia. Kuivumisvaiheeseen voi
liittyämyös lisääntynyttä mikrobitoksiinien tuottoa, mikä voi tehdä kasvustosta irtoavista
hiukkasista haitallisempia. Myös kuivunut mikrobikasvusto voi aiheuttaa terveyshaittoja, sillä
haitalliset yhdisteet pysyvät aktiivisina lepotilassa olevissa ja kuolleissa kasvustoissa. Riittävän
kattavaa tietoa siitä, kuinka pitkään haitat säilyvät, ei ole saatavilla. Laaja-alaiset, puutteellisesti
korjatut vesivuotovahingot aiheuttavat tyypillisesti merkittäviä sisäilmahaittoja. Vuodon jälkeen
sisäilmaongelmat alkavat yleensä viimeistään noin 1 - 3 vuodessa, missä ajassa runsas
mikrobikasvusto ehtii kehittyä ja toisaalta vaurio ehtii yleensä kuivua ja vapauttaa epäpuhtauksia
ilmaan.

Vanhoissa rakennuksissa sisäilmaongelmat saattavat alkaa korjauksista, jotka
muuttavat vanhojen rakenteiden tiiveyttä ja painesuhteita
Hyvin vanhojen mikrobikasvustojen sisäilmavaikutuksista on vähän tietoa saatavilla.
Kokemusperäisesti on havaittu, että esimerkiksi 1900-luvun alun kerrostalojen puuvälipohjissa
havaitaan peruskorjaustilanteissa usein mikrobivaurioita välipohjan orgaanisessa täyttöaineksessa ja
jopa lahoa massiivitiiliseinien sisään tukeutuvien kantavien puuvasojen päissä. Näissä tapauksissa
sisäilmaongelmia saattaa toisinaan alkaa ilmetä korjauksen jälkeen aiemmin ongelmattomissa
tiloissa, jos korjausten yhteydessä välipohjiin on tehty läpivientejä tai vanhoja tiiviitä
lattianpäällystekerroksia on poistettu. Myös painovoimaisen ilmanvaihdon muuttamiseen
koneelliseksi liittyy toisinaan sisäilmaongelmien alkaminen. Näissä tapauksissa rakennuksen
muuttuneet painesuhteet ja tiiveys ilmeisesti voimistavat vanhoissa rakenteissa olleiden
epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan niin paljon, että sisäilman laatu heikkenee merkittävästi.

Tulkinnat
Kun rakenteiden mikrobilöydöksistä tehdään johtopäätöksiä, tulee rakenteiden vaurioastetta, tilojen
käyttäjien altistumisen todennäköisyyttä ja korjaustarvetta arvioida edellä mainitut tekijät
huomioiden. Vähintään tulee tietää, kuinka laajaa aluetta rakenteessa esimerkiksi materiaalinäyte
edustaa. Vaikuttavuudeltaan yleensä vähäisenä voidaan pitää esimerkiksi pienialaista
mikrobikasvua siivousvesistä kastuneissa, paikallisissa likakertymissä jalkalistojen takana tai
ikääntyneiden ikkunaliitosten paikoittaisesta epätiiveydestä aiheutunutta ulkoilman mikrobien
kertymää ja pienialaista mikrobikasvua ikkunan puuosien pinnalla ja tilkemateriaalissa. Esimerkiksi
keittiön ja märkätilojen kalustelevyissä saattaa olla mm. silikonisaumojen epätiiveyden takia
toistuvasta kastumisesta aiheutunutta paikallista mikrobikasvua, joka pienialaisena harvoin
aiheuttaa muuta kuin esteettistä haittaa. Vaurion vakavuutta ja vaikuttavuutta arvioitaessa tulee
kuitenkin aina selvittää, kuinka laajalle alueelle poikkeava kosteusrasitus on materiaalissa
vaikuttanut, sillä myös edellä mainittuihin kastumismekanismeihin saattaa liittyä merkittäviä
vaurioita ja sisäilmahaittoja.
Lisätietoa suomalaisesta rakennusmikrobiologian alan tutkimuksesta löytyy runsaasti mm.
Sisäilmayhdistyksen
internet-sivuilta
ja
raporteista
(Sisäilmastoseminaarikirjat)
sekä
Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen???, VTT:n ja muiden tutkimuslaitosten
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julkaisuista. Julkaisussa ”RIL 250-2011, Kosteus ja homevaurioiden estäminen” on runsaasti tietoa
ja hyviä käytännön esimerkkejä mm. kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajista. Hyviä
rakennusmikrobiologian oppikirjoja ovat mm. ”Microorganisms in Home and Indoor Work
Environments” (Flannigan ym. 2011) ja ”Fundamentals of mold growth in indoor environments and
strategies for healthy living” (Adan ja Samson, 2011), joskaan muilla ilmastoalueilla tehdyistä
tutkimuksista saatu tieto sisäympäristön mikrobeista ei ole sellaisenaan kaikilta osin
sovelluskelpoista suomalaisissa rakennuksissa ja olosuhteissa käytettäväksi.
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