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Home- ja leväkasvusto rakennusten ulkopinnoilla
Rakennusten ulkopintoja likaava home- ja leväkasvusto on yleistynyt Pohjoismaissa
viime vuosikymmeninä. Kyse on valitettavasta esteettisestä haitasta, joka ei kuitenkaan
aiheuta rakenteellisia vaurioita - toisin kuin lahottajasieni aiheuttaa. Pintahometta ei
esiinny vain maalipinnalla, vaan myös puu-, muovi-, kivi-, tiili-, betoni- ja jopa lasipinnalla. Home- ja leväkasvuston lisääntymisen myötä Suomessakin on jouduttu yhä laajenevassa määrin Keski-Euroopan kaltaiseen tilanteeseen, jossa ulkopinnat kaipaavat
puhdistusta.
Julkisivujen likaantuminen on haaste myös maalinvalmistajille. Suomalaisella maaliteollisuudella on mittava kokemus rakennusten ulkopintojen maaleista sekä maalaamisesta.
Maalien raaka-aineet valitaan aina niin, että maalit soveltuvat parhaalla mahdollisella
tavalla käyttökohteeseensa.
Ulkomaalien raaka-aineet on valittu siten, ettei maalipinta aiheuta home- tai leväkasvustoa. Ulkomaalit sisältävät homeen- ja levänesto-aineita suojaamaan maalipintaa. Käytettäviä homeen- ja levänestoaineita ja niiden pitoisuuksia rajoittavat kuitenkin tiukat EUsäädökset sekä kansalliset ympäristö- ja terveyssäädökset. Ulkomaalien pinnan puhtaana pitävä suoja on siksi rajallinen.
Rakennusten ulkopinnoilla esiintyvä home- ja leväkasvusto on ympäristöolosuhteista
johtuva luonnonilmiö, jota maali ei aiheuta.
Seuravilla sivuilla on tietoa, syitä ja seurauksia rakennusten ulkopintojen homekasvustoista sekä maalattujen pintojen huolto- ja hoito-ohjeita.
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Homesienet ovat rakennuksia ympäröivässä luonnossa tärkeä osa luonnon aineosien
kiertokulkua, mutta rakennusten sisällä ne saattavat aiheuttaa haittaa. Rakennusten ulkopinnalla esiintyvä home on esteettinen haitta, mutta se ei aiheuta rakenteellista vauriota kuten lahottajasieni eikä myöskään terveydellistä haittaa kuten rakennusten sisällä
esiintyvä home voi aiheuttaa.
Homeet lisääntyvät itiöistä, jotka ovat noin 1-10 μm kokoisia. Itiöiden pitoisuudet ilmassa
vaihtelevat vuodenajan, ilmavirtausten, kasvuajankohdan ja ilman kosteuden mukaan.
Varsin runsaasti homeitiöitä on ulkoilmassa keväällä ja syksyllä. Itiöt siirtyvät paikasta
toiseen ilmavirtausten mukana ja niiden kasvukyky voi säilyä vaikeissakin olosuhteissa
vuosikausia.
Homesienet ovat hyvin vaatimattomia eliöitä. Otollisissa olosuhteissa homeet voivat kasvaa hyvin monenlaisilla kasvualustoilla, kuten kivi-, tiili-, betoni- ja maalipinnoilla; alustoilla, joilla on vähänkin kosteutta ja likaa. Kun ulkoseinä likaantuu ja altistuu riittävälle
kosteudelle, on pinta otollinen mikrobien ja homesienten kasvulle.
Homeen kehittymiseen vaikuttaa aina moni tekijä samanaikaisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että homehtumiseen vaikuttavat alustan materiaali, pinnoite, käyttöympäristö ja
ilmasto-olot.
Homesienten kasvu on mahdollista, kun ilman suhteellinen kosteus lähellä ulkoseinää
on viikkoja tai kuukausia yli 75 % ja lämpötila 5-50 °C. Otollisissa olosuhteissa, kun suhteellinen kosteus on yli 95 % ja lämpötila 20-40 °C, homeet voivat kasvaa silmin havaittavaksi kasvustoksi muutamassa vuorokaudessa. Alle 5 °C:n lämpötilassa homesienten
kasvu on mahdollista, kun ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on jatkuvasti tai pitkäaikaisesti yli 90 %. Kun olosuhteet vaihtelevat, homeiden kasvu on kuitenkin hitaampaa
kuin korkeampaa kosteutta vastaavissa vakio-olosuhteissa. Kasvu riippuu tällöin kosteiden ja kuivien jaksojen pituudesta, kosteustasosta ja lämpötilasta.
Ulkoseinät ovat alttiina sään rasituksille. Vuosina, jolloin kesä ja syksy ovat sateisia ja
talvi on kostea ja lämmin, ulkoseinät altistuvat niin pitkään kosteusrasituksille, että homekasvua on odotettavissa ulkopinnoilla enemmän kuin normaaleina vuosina.
Puuverhouksissa käytetään keinokuivattua puutavaraa. Kun puu kuivataan nopeasti korotetussa lämpötilassa, voivat puun sokerit ja typpipitoiset yhdisteet rikastua puun pintakerroksiin. Sokerit ja typpipitoiset yhdisteet toimivat ravinteena ja kasvualustana homeelle, mikäli olosuhteet ovat otolliset homeen kasvulle.
(HUOM! puu kuivataan aina korotetussa lämpötilassa, mutta siitä ei välttämättä tule homeherkkää puutavaraa. Jos kuitenkin on kuivauksen ja esim puun korjuuseen liittyvien
tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntynyt homeherkkää puumateriaalia, niin kuljetus ja säilytys suojattuna ei auta. Puu kostuu ja kuivuu pintakäsiteltynä ja vesiliukoiset sokerit ja
typpipitoiset yhdisteet kulkeutuvat maalipinnan läpi ja pinta homehtuu)
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