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ki sisäilmaongelmaan johtavasta kosteusvauriosta. 
Kun havaituista muutoksista raportoidaan kiinteis-
tön ylläpidosta vastaavalle taholle, voidaan ongel-
miin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa ja estää näin terveysoireiden syntyminen. On 
kuitenkin tärkeä huomioida, että myöhemmin esi-
tetyt merkit voivat viitata myös rakennusmateriaa-
lien luonnolliseen vanhenemiseen, eikä niitä siten 
voi yksiselitteisesti tulkita kosteus- ja mikrobivauri-
on merkiksi. Arvion mukaan 1/3 sisäilmaongelmia 
aiheuttavista vaurioista on kuitenkin piileviä, jolloin 
niitä ei voida havaita rakenteiden pinnoilta [2]. Näin 
ollen lopullinen tulkinta vaurioiden syistä, laajuu-
desta ja niiden mahdollisista sisäilmavaikutuksista 
tulee aina perustua kosteus- ja mikrobivaurioihin 
perehtyneen asiantuntijan arvioon.

Riskirakenteet
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että kos-
teus- ja mikrobivauriot ovat tilastollisesti yleisimpiä 
tietyissä rakenneratkaisuissa. Näitä suomalaisessa 
rakennuskannassa eri vuosikymmeninä esiintyneitä 
riskirakenteita on käsitelty runsaasti erilaisissa jul-
kaisuissa ja opinnäytetöissä erityisesti pientalojen 
osalta [3-7]. Ympäristöministeriöllä käynnissä olevi-
en Kosteus- ja hometalkoiden Tunnista ja tutki riski-
rakenne -julkaisussa riskirakenteita ja niihin liittyviä 
ongelmia on esitetty havainnollistavina kuvina [8]. 

Riskirakenteita ovat olleet 1970-luvun loppuun 
asti alapohjarakenteet ja maanvastaiset seinära-
kenteet, koska näiden suunnittelussa ei ole osattu 
huomioida kaikkia kosteuden siirtymismuotoja, eri-
tyisesti diffuusiota ja kapillaarista kosteuden siirty-
mistä. Kosteus onkin vaurioittanut erityisesti näissä 
rakenteissa esiintyviä sisäpuolisia lämmöneristeitä, 
puumateriaaleja ja rakennuslevyjä. 1970-luvun lo-
pun jälkeen alapohjien ja ulkoseinien vauriot liitty-
vät monessa tapauksessa ns. valesokkeli- ja matala-

Tampereen teknillisen yliopiston Rakennusteknii-
kan laitoksella (TTY), on käynnissä tutkimushanke, 
jossa selvitetään kosteus- ja mikrobivaurioitunei-
den rakennusten korjaamiseen soveltuvia sisäilma-
turvallisia korjaustapoja. Näillä korjausmenetelmil-
lä varmistutaan siitä, ettei sisäilmanlaatu heikkene 
korjauksen myötä. Tutkimus kohdistuu erityises-
ti julkisiin kiinteistöihin, kuten kouluihin, päiväko-
teihin ja toimistorakennuksiin näissä esiintyvien 
lukuisten ongelmien johdosta. Lisäksi näistä on saa-
tavilla laaja kuntotutkimusaineisto. Tutkimuksen ai-
kana onkin käyty läpi sisäilmaongelmista kärsinei-
den rakennusten kuntotutkimusraportteja ja tehty 
niistä yhteenvetoa. Raportteja analysoitaessa on 
huomattu, että aistein havaittavat kosteus- ja mik-
robivaurioihin viittaavat merkit jätetään usein huo-
mioimatta siihen asti kunnes rakennuksen käyt-
täjille on syntynyt mikrobivaurioihin viittaavia 
terveysoireita.

Sisäilmaongelmien syntymistä voidaan kuvata 
yksinkertaistetun kuvassa 1 esitetyn mallin avulla. 
Kosteusvaurio syntyy, kun rakenne altistuu ylimää-
räiselle kosteusrasitukselle. Mikäli kosteutta on riit-
tävästi ja sen vaikutus kestää riittävän pitkään voi 
rakenteeseen kehittyä mikrobivaurio. Rakenteen 
kastuminen ja kuivuminen on usein jaksottaista ja 
mikrobivauriot syntyvätkin monesti vasta pidem-
män ajan kuluessa. Mikrobivaurioiden syntymiseen 
tarvittavaa aikaa voidaan arvioida erilaisten home-
mallien avulla, joista Suomessa on viime aikoina 
käytetty VTT-TTY-homemallia [1]. Mikrobivaurioi-
tuneesta rakenteesta epäpuhtaudet voivat päätyä 
sisäilmaan ja aiheuttaa käyttäjille terveysoireita. 
TTY:n kokemuksen perusteella vasta pitkään jatku-
nut käyttäjien oireilu johtaa rakennuksen ja sen ra-
kenteiden kunnon tutkimiseen, vaikka vaurioihin 
viittaavia merkkejä olisi voitu havaita jo aiemmin.

Tässä artikkelissa esitellään niitä rakenteiden pin-
noilla tapahtuvia muutoksia, jotka voivat olla merk-

Ylimääräinen 
kosteus

Kosteusvaurio Mikrobivaurio Sisäilmassa 
epäpuhtauksia

Käyttäjä 
kokee oireita

Sisäilmatutkimus/
kosteustekninen 
kuntotutkimus

Kuva 1. Yksinkertaistettu malli sisäilmaongelmien syntymisestä.R
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perustusratkaisuihin, joissa maanpinnan tasolla tai 
sen alapuolella olevat puuosat, erityisesti seinien 
alajuoksut ovat vaurioituneet.

1980-luvulla laatoitukset syrjäyttivät muovi-
pintaiset lattiamatot ja seinätapetit märkätiloissa. 
Laatoitus yksistään ei kuitenkaan ollut riittävä ve-
deneriste, jolloin nämä vedeneristämättömät mär-
kätilarakenteet luokitellaan riskirakenteiksi. Vä-
liseinien ja välipohjien vaurioista merkittävä osa 
esiintyykin juuri märkätilojen ja muiden vesipistei-
den läheisyydessä.

TTY:n kosteus- ja mikrobivauriotietokannan pe-
rusteella koulurakennuksissa esiintyvät vauriot si-
joittuvat eri rakenteisiin kuvassa 2 esitetyn mukai-
sesti. Kuvasta havaitaan, että vaurioista yli puolet 
sijoittuu maanvastaisiin rakenneosiin. Väliseinissä 
ja välipohjissa vaurioista on karkeasti kolmasosa. 
Erityisesti yläpohjia epäillään usein vaurioituneek-
si, koska ne julkisivujen tavoin altistuvat luonnon 
kosteusrasituksille. Tästä huolimatta yllättävän pie-
ni osuus vaurioista sijaitsee yläpohjissa (4,2 %) ja ul-
koseinissä (9,5 %). [9] 

Kosteus- ja mikrobivaurion 
havaitseminen
Kosteus- ja mikrobivauriot voidaan usein havaita 
rakenneosien pinnoitteessa tapahtuvista muutok-
sista. Kolmasosa vaurioista on kuitenkin piileviä, 
jolloin ne voidaan havaita ensisijaisesti vain tilas-
sa esiintyvästä mikrobiperäisestä hajusta [2] tai ra-
kenteita avaamalla. Esimerkiksi riskirakenteisiin 
kuuluvien sisäpuolelta eristettyjen maanvastaisten 
rakenteiden vauriot esiintyvät tyypillisesti kivira-
kennetta vasten olevissa materiaaleissa, jolloin ra-
kenteen sisäpinta voi näyttää virheettömältä.

RT-ohjeessa Asuinkiinteistön kuntoarvio – Kunto-
arvioijan ohje [10] on esitetty kattava listaus siitä, 
mitkä merkit voivat viitata kosteusvaurioon. Näitä 
merkkejä ovat:

 – pinnoitteen irtoaminen, lohkeaminen, halkeami-
nen, kupruilu tai siinä ilmenevät muut muodon-
muutokset 

 – rakennusmateriaalien muodonmuutokset, esi-
merkiksi rakennuslevyjen turpoaminen

 – pinnoitteen värin muuttuminen tai siihen ilmes-
tyvät valumajäljet tai muut paikalliset värimuu-
tokset

 – tilassa esiintyvä tunkkainen tai kellarimainen 
mikrobiperäinen haju

 – rakenteen pinnalle tiivistyvä kosteus tai raken-
teessa valuva vesi

 – betoni- tai tiilirakenteissa esiintyvä kalkkihärme
 – puurakenteiden tummuminen tai muut väri-

muutokset
 – rakenteen pinnalla esiintyvä näkyvä mikrobikas-

vu.
On tärkeää kuitenkin huomata, että osa muutok-
sista voi viitata myös rakennusmateriaalien luon-
nolliseen ikääntymiseen, eivätkä havaitut muutok-
set siten yksiselitteisesti tarkoita kosteusvauriota. 
Muutosten syiden ja niiden mahdollisen sisäilma-
vaikutuksen arvioinnin tuleekin aina perustua asi-
antuntijan arvioon. Seuraavissa luvuissa on esitetty 
rakennekohtaisesti muutamia tyypillisiä merkkejä, 
joista kosteusvaurion voi havaita rakenteen pinnal-
ta aistinvaraisesti.

Maanvastaiset rakenneosat
Maanvastaisissa rakenteissa kosteusrasitus on tyy-
pillisesti suurin alapohjassa ja seinien alaosissa. Tyy-
pillisiä vaurioiden ilmenemismuotoja ovat seinien 

Maanvastaiset
seinät 6,9 %

Maanvastaiset
alapohjat 43 % Ryömintätilaiset

alapohjat 6 %

Väliseinät
18,8 %

Ulkoseinät
9,5 %

Yläpohjat
4,2 %

Kuva 2. Akuuttien kosteus- ja mikrobivaurioiden sijoit-
tuminen eri rakenteisiin suomalaisissa kouluraken-
nuksissa [9].

Kuva 3. Maalipinnan voimakasta hilseilyä maanvas-
taisen seinän alaosassa.R
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alaosien pinnoitteissa tapahtuvat värimuutokset 
tai pinnoitteiden irtoaminen alustasta. Myös seini-
en levy- tai puurakenteissa, esimerkiksi jalkalistojen 
taustoissa, voi myös esiintyä väri- tai muodonmuu-
toksia. Kuvassa 3 on esitetty maanvastaisen sei-
nän alaosan maalipinnan voimakasta hilseilyä. Tä-
män lisäksi eristämättömien rakenteiden pinnoilla 
voi esiintyä tiivistynyttä kosteutta erityisesti kylmi-
nä talvipäivinä.

Riskirakenteisiin luokiteltavien sisäpuolelta eris-
tettyjen rakenteiden vauriot eivät välttämättä näy 
rakenteen pinnalta. Tällöin vaurioitumisesta kertoo 
usein vain tilassa esiintyvä mikrobiperäinen haju.

Ryömintätilalliset alapohjat
Ryömintätilallisissa rakennuksissa alapohjan kun-
non tarkastaa usein parhaiten ryömintätilasta. Ryö-
mintätilassa mahdollisesti esiintyvien puuraken-
teiden tummuminen tai muu vaurioituminen on 

yleensä selvin merkki ongelmista. Useassa tapauk-
sessa ryömintätilan vauriot ovat niin ilmeisiä, että 
ne voidaan havaita aistein. Vauriot voivat kuitenkin 
olla paikallisia, jolloin niiden havaitseminen edel-
lyttää koko ryömintätilan tarkastelua. Kivirakentei-
den pinnoilla vauriot voivat näkyä valumajälkinä tai 
muina värimuutoksina, kuten pinnan likaantumise-
na. Kuvassa 4 on esitetty ryömintätilan muottilau-
doitusten vakavia mikrobi- ja lahovauriota. Kuvassa 
5 on esitetty paikallinen vaurio, joka sekin on sel-
västi havaittavissa puurakenteen pinnalta.

Yläpohjat ja välipohjat
Väli- ja yläpohjien vauriot havaitaan usein sisätilan 
katon pinnoitteissa tai esimerkiksi akustiikkalevyis-
sä tapahtuvista värimuutoksista. Näitä voivat olla 
esimerkiksi läpivientien läheisyydessä esiintyvät 
kosteusjäljet (kuvassa 6), tippuvan veden aiheut-
tama pinnoitteen likaantuminen (kuvassa 7) sekä 

Kuva 4. Muottilaudoituksen pitkälle edenneitä mikro-
bi- ja lahovaurioita ryömintätilassa.

Kuva 5. Paikallinen kosteusvaurion aiheuttama puu-
rakenteiden tummuminen ryömintätilassa.

Kuva 6. Katon läpiviennin kohdalla esiintyvä kosteus-
rasituksen merkki.

Kuva 7. Tiivistyneen kosteuden katon paneelipintaan 
aiheuttamia kosteusjälkiä.R
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pinnoitteiden muut värimuutokset (kuvassa 8). Vau-
rioita esiintyy tyypillisesti läpivientien kohdalla sekä 
märkätilojen tai vesipisteiden alapuolella.

Välipohjissa, sisätilojen lattioissa, vaurioiden il-
menemismuotoja ovat liimalla tai laastilla kiinni-
tettyjen lattiapinnoitteiden irtoaminen alustastaan. 
Esimerkkejä tällaisista ovat esimerkiksi muovimat-
tojen kupruilu tai aukeaminen saumoista sekä laat-
tojen kopo tai muu irtoaminen alustastaan.

Ulkoseinät ja väliseinät
Seinärakenteissa vauriot esiintyvät tyypillisesti 
pinnoitteiden hilseilynä, irtoamisena tai värimuu-
toksina, lisäksi seinien puu- tai levyrakenteissa voi 
esiintyä väri- ja muodonmuutoksia. Kuvassa 9 on 
esitetty maalipinnan hilseilyä väliseinän ja yläpoh-
jan liitoksessa. Rakennetta on virheellisesti korjattu 
uudelleen maalaamalla poistamatta kosteuslähdet-
tä. Uudelleen maalattu alue erottuu kuvassa vaa-
leampana. 

Yhteenveto
Kuten esimerkkikuvat osoittavat, ovat merkit kos-
teus- ja mikrobivaurioista toisinaan niin ilmeisiä, 
että ne voidaan havaita rakenteiden silmämää-
räisellä tarkastelulla. Vuosituhannen alussa onkin 
tutkittu, että koulurakennuksissa esiintyvät kos-
teus- ja mikrobivauriot ovat niin selviä, että vaurio-
korjausten tärkeysjärjestys voidaan määrittää aisti-
havaintojen perusteella [11]. TTY:n tutkimuksessa 
analysoidut kuntotutkimusraportit tukevat tätä ha-
vaintoa, koska sisäilmaongelmista kärsivissä koh-
teissa osa vaurioista havaittiin aina rakenteiden pin-
noilta niitä rikkomatta tai avaamatta. Osa vaurioista 
on piileviä, jolloin rakennuksen kunnon perusteelli-
nen tutkiminen ei voi kuitenkaan perustua pelkäs-
tään pinnoilta tapahtuvaan havainnointiin. Oheiset 
merkit voivat liittyä myös materiaalien luonnolli-
seen ikääntymiseen, minkä johdosta rakennusta ei 
tule tuomita ongelmakohteeksi ilman kosteus- ja 
mikrobivaurioihin perehtyneen asiantuntijan anta-
maa lausuntoa asiasta.
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