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Suomessa keskustelu rakennusten kos-
teus- ja homevaurioiden terveysvaiku-
tuksista on ollut jo vuosien ajan varsin 

kirjavaa ja vilkasta. Erityisesti julkisessa 
keskustelussa kosteus- ja homevauriot on 
yhdistetty moniin erilaisiin terveysongel-
miin. Tämä on heijastunut myös toimin-
taan lääkärin vastaanotolla. Potilaiden 
saama informaatio, hoito ja diagnostiikka 
on saattanut vaihdella riippuen hoitavasta 
lääkäristä. Tämä on ymmärrettävää, kos-
ka aihe on haasteellinen ja monimutkainen 
kokonaisuus myös aiheeseen perehtyneille 
asiantuntijoille.
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Kosteus- ja homevauriot ja terveys: 

Tutkimusnäyttöön perustuva tieto 
on tärkeää sisäilmaongelmien 
hoitamisessa ja niistä kärsivien 
potilaiden kohtaamisessa. Eri 
toimijoiden tulee välttää todellisten 
ongelmien vähättelyä,  mutta myös 
tarpeettoman huolen aiheuttamista. 
Näyttöä kosteusvaurioiden 
terveysvaikutuksista on riittävästi, 
jotta niiden ennaltaehkäisy ja 
korjaaminen ovat perusteltuja 
ihmisten terveyden kannalta.

Näyttöön perustuvat  
hoitosuositukset
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Tarve koota lääkäreille tutkittua tietoa 
kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista ja 
antaa työkaluja kosteusvaurioista oireile-
vien potilaiden hoitoon on ollut ilmeinen. 
Vuonna 2015 Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim aloitti Käypä hoito -suosituksen 
valmistelun aiheesta. Suositus julkaistiin 
vuonna 2016 (Käypä hoito), ja tiivistelmä 
suosituksesta on nyt julkaistu myös tässä 
lehdessä. Sattumalta ja lähes samanaikaises-
ti julkaistiin myös saksalainen hoitosuositus 
aiheesta varsin samankaltaisin johtopäätök-
sin (Hurraß ym. 2017). Tässä kirjoituksessa 
pyrimme hieman avaamaan miten Käypä 
hoito -suosituksia laaditaan ja käytetään 
sekä vastaamaan myös suosituksesta esi-
tettyyn palautteeseen.

Tutkimusnäytön arviointi  
Käypä hoito -suosituksissa

Käypä hoito -suositukset ovat tutkimus-
näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuo-
situksia. Suositukset laaditaan kuvattuja 
menetelmiä hyödyntäen työryhmissä, joihin 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim kut-
suu aihealueen asiantuntijoita (Honkanen 
ym. 2016). Suositukset eivät ole osa sitovaa 
lainsäädäntöä, kuten joskus on luultu, vaan 
niiden tarkoituksena on tukea lääkäreiden 
työtä tarjoamalla heille tiivistetyssä muo-
dossa mahdollisimman hyvää tutkimus-
näyttöön perustuvaa tietoa hoitopäätösten 
tueksi. Suositukset eivät myöskään velvoita 
lääkäriä toimimaan juuri niissä kuvatul-
la tavalla, vaan lääkäri voi ja hänen tulee 
käyttää harkintaa ja huomioida potilaiden 
yksilölliset erot ja tarpeet. 

Käypä hoito -suosituksia tehdessä pyri-
tään mahdollisimman kattavasti keräämään 
aiheeseen liittyvä lääketieteellinen tutki-
mustieto yhteen, arvioimaan sitä kriittisesti 
ja tekemään sen perusteella koottu johtopää-
tös ottaen huomioon muun muassa tutki-

musten laatu, tutkimusasetelman ja tulosten 
yhdenmukaisuus ja sovellettavuus sekä tut-
kimuksiin liittyvät harhan mahdollisuudet. 
Käypä hoito -suosituksissa tutkimusnäyttöä 
arvioidaan neliportaisella asteikolla: vahva 
näyttö (A), kohtalainen näyttö (B), heikko 
näyttö (C), ei suoraa tutkimusnäyttöä (D) 
(Honkanen ym. 2016; Jousimaa ym. 2010).  
Suosituksiin pyritään myös selkeästi ja avoi-
mesti kuvaamaan johtopäätösten taustalla 
oleva tutkimustieto. 

Tutkimusasetelma on erityisen tärkeä, kun 
tutkimusnäyttöä arvioidaan (kuva 1). Sa-
tunnaistetussa kokeessa tutkittavat jaetaan 
satunnaisesti hoito- ja vertailuryhmään. 
Parhaat tutkimukset ovat kaksoissokkoja 
eli sekä kokeeseen osallistuvat tutkimus-
henkilöt että koetta suorittavat tutkijat eivät 
tiedä, saavatko tutkimushenkilöt hoitoa vai 
eivät. Kaksoissokoissa satunnaistetuissa 
kokeissa havaitut yhdenmukaiset tulokset 
tuottavat vahvaa näyttöä (Honkanen ym. 
2016; Jousimaa ym. 2010). 

Havainnoivassa tutkimuksessa kerätään 
tietoa tutkimusväestöstä sitä tarkkailemal-
la ilman, että tutkittavien altistumista tai 
hoitoa aktiivisesti muutetaan. Havainnoiva 
tutkimus voi olla poikkileikkaustutkimus, 
jossa arvioidaan esimerkiksi kosteusvauri-
oiden yhteyttä terveyteen tietyllä hetkellä, 
tai pitkittäistutkimus, jossa ensin arvioi-
daan kosteusvaurioiden vaikeusaste ja 
sitten seurataan tutkimusväestön sairas-
tuvuutta. Havainnoivissa tutkimuksissa 
havaittu näyttö on lähtökohtaisesti heikkoa 
näyttöä. Kuitenkin tutkimustulosten ol-
lessa yhdenmukaisia, toistettavia ja kun 
harhan mahdollisuus arvioidaan pieneksi, 
voidaan arviota tutkimusnäytön vahvuu-
desta nostaa, vaikka tutkimukset olisivat 
olleet havainnoivia (kuva 1) (Honkanen 
ym. 2016; Jousimaa ym. 2010). Heikointa 
tutkimusnäyttöä saadaan yksittäisistä po-
tilastapauksista.
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Tutkimusnäyttö kosteusvaurioiden 
terveysvaikutuksista

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas 
oli ensimmäinen ympäristöterveyteen suo-
raan liittyvä Käypä hoito -suositus. Näytön 
arviointi ympäristötekijöiden terveysvai-
kutuksista ei ole yhtä yksinkertaista kuin 
esimerkiksi näytön arviointi lääkehoidon 
tehokkuudesta ja hyödyllisyydestä. Satun-
naistettuja sokkoutettuja kokeita on vaike-
ampi toteuttaa kosteusvaurioiden korjaa-
misesta kuin esimerkiksi diabeteslääkkeen 
tehosta. Suurin osa tieteellisestä näytöstä 
rakennusten kosteusvaurioiden terveysvai-
kutuksista nojaakin havainnoivaan tutki-
mukseen, joka lähtökohtaisesti on herkempi 
harhoille ja sekoittaville tekijöille. 

Merkittävä osa tutkimusnäytöstä on li-
säksi poikkileikkaustutkimuksista, joissa 
on arvioitu itse raportoidun kosteusvaurion 
yhteyttä itse raportoituihin terveysvaiku-
tuksiin (Käypä hoito 2016). Tällaiseen tutki-
musasetelmaan, jossa sekä altistuminen että 
terveysvaikutus arvioidaan samalla hetkellä 
ja tutkimushenkilöiden toimesta, liittyy voi-
makkaita harhan mahdollisuuksia. Poikki-
leikkaustutkimus ei voi koskaan myöskään 
luotettavasti osoittaa syy-seuraussuhdetta.  

Kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista 
on tehty kuitenkin myös hyvää ja laadukasta 
havainnoivaa tutkimusta, kuten laadukkaita 
pitkittäistutkimuksia. Näissä tutkimuksissa 
on saatu kohtalaisen vahvaa näyttöä siitä, 
että rakennusten kosteusvauriot ovat yh-
teydessä uuden astman kehittymiseen ja 
hengitystieoireisiin lapsuudessa. Parhaissa 
tutkimuksissa kosteusvauriot on todettu 
ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja 
kosteusvaurioiden vakavuuden yhteydessä 
tutkittuihin terveysvaikutuksiin on ollut 
myös viitteitä annos-vasteellisuudesta. 
Vahvin näyttö kosteusvaurioiden terveys-
vaikutuksista on näin ollen juuri astmas-
ta ja hengitystieoireista, kun taas muista 
terveysvaikutuksista on huonommin tai 
ei lainkaan tutkimusnäyttöä (Käypä hoito 
2016). Tässä arviossa Käypä hoito -suositus 
ei poikkea merkittävästi aiemmista arvioista 
(WHO 2009; Mendell ym. 2011; Sauni ym. 
2015; Pekkanen ja Lampi 2015).

Hoitosuosituksen saama palaute

Vastaanottotyötä tekevät lääkärit ovat val-
taosin olleet Kosteus- ja homevaurioista 
oireileva potilas Käypä hoito -suositukseen 
tyytyväisiä. He ovat kokeneet sen antavan 

Kuva 1. Näytönasteen arviointi sekä laskeminen ja nostaminen hoitosuosituksissa. Satunnaistetut 
hoitokokeet tuottavat yleensä vahvaa näyttöä. Harhan mahdollisuus saattaa kuitenkin heikentää 
näytönastetta (keltaiset nuolet). Havainnoivat tutkimukset tuottavat yleensä heikkoa näyttöä. 
Tuloksen vakuuttavuuden, toistettavuuden ja harhan riskin arvion mukaan voidaan näytönastetta 
nostaa tai laskea (siniset nuolet). Mukailtu lähteestä Jousimaa ym. 2010.
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työkaluja sisäilmaoireista kärsivien potilai-
den auttamiseen. Suositus sai osakseen kri-
tiikkiä lähinnä lääkärikunnan ulkopuolelta, 
mikä voi heijastella osittain sitä, että Käypä 
hoito- suosituksen kaltaisia työkaluja ei tun-
neta lääkärikunnan ulkopuolella. Suositusta 
kritisoitiin esimerkiksi siitä, että se oli liian 
astmakeskeinen. Suosituksen astmakeskei-
syys johtuu siitä, että kosteusvaurioihin yh-
distetyistä sairauksista astmaan on vahvin 
näyttö ja se on myös vakavin sairaus, johon 
kosteusvauriot on tutkitusti yhdistetty. On 
kuitenkin tärkeä huomata, että astman ja 
hengitystieoireiden lisäksi suosituksessa 
käytiin läpi kosteusvaurioiden mahdolli-
sia terveysvaikutuksia erittäin kattavasti, 
jopa kattavammin kuin aikaisemmin (WHO 
2009; Mendell ym. 2011). Monille saattoi 
kuitenkin tulla yllätyksenä, että tutkimus-
näyttö monista terveysvaikutuksista, joita 
vuosien varrella on yhdistetty rakennusten 
kosteusvaurioihin, ei olekaan kovin vahvaa. 
Esimerkiksi kosteusvaurioiden yhteydestä 
syöpä- tai reumasairauksiin ei ole tutkimus-
näyttöä (Käypä hoito 2016).

Työryhmän johtopäätös, ettei syy-yhteyttä 
rakennusten kosteusvaurioiden ja yhden-
kään terveysvaikutuksen välillä voida 
todeta, herätti myös huomiota, vaikka sa-
mankaltaiseen johtopäätökseen oli päätynyt 
muun muassa maailman terveysjärjestö 
WHO kattavassa kirjallisuuskatsaukses-
saan (WHO 2009). Tämäkin johtopäätös 
perustuu tutkimusnäyttöön. Vaikka aihet-
ta on tutkittu paljon, emme edelleenkään 
tiedä edes kohtalaisella varmuudella mistä 
syystä kosteusvaurioituneissa rakennuksis-
sa asuvat ihmiset kokevat enemmän oireita 
kuin ei-kosteusvaurioituneissa rakennuk-
sissa asuvat. Esimerkiksi mikrobikasvun 
on arvioitu olevan merkittävä oireita ja sai-
rastavuutta selittävä tekijä, vaikka näyttö 
mikrobikasvun merkityksestä on kuitenkin 
ristiriitaista ja heikkoa (mm. WHO 2009; 
Mendell ym. 2011; Käypä hoito 2016). Mik-
robikasvun lisäksi monet muutkin tekijät 

kosteusvauriorakennuksissa yksilöllisten 
ja yhteisöllisten tekijöiden ohella saattavat 
selittää oireita ja sairastavuutta. Kuitenkin 
vain harvoissa tutkimuksissa on näiden eri 
tekijöiden merkitys pystytty samanaikai-
sesti huomiomaan. Myös mekanismi, jolla 
oireet syntyvät on vielä täysin epäselvä. 
Kuitenkin hengitystieoireiden osalta on 
uskottava teoria mekanismista olemassa 
(Pekkanen ja Lampi 2015), joka tukee tut-
kimusnäyttöä erityisesti niiden osalta. 

Johtopäätös syy-yhteyden puutteesta 
ymmärrettiin vähättelevänä, vaikka työ-
ryhmä totesi selkeästi, että rakennusten 
kosteusvauriot tulee korjata, koska näin 
voidaan vähentää terveyshaittoja. Näissä 
ydinviesteissä ei ole ristiriitaa. Terveyden-
suojelu- ja työsuojelulainsäädännön pääpe-
riaate on terveyden edistäminen ja haittojen 
ehkäisy, mikä edellyttää puuttumista elin-
ympäristön riskeihin, vaikka ei täysin vielä 
tiedettäisikään, mistä terveysvaikutukset 
aiheutuvat. Kun näyttöä suhteutetaan mui-
hin ympäristöaltisteisiin, näyttö kosteus-
vaurioiden terveysvaikutuksista, lähinnä 
hengitystieoireista ja astmasta, on vahvem-
paa kuin valtaosassa ympäristöaltisteista. 
Tästä syystä, vaikka syy-seuraussuhdetta 
rakennusten kosteusvaurioiden ja yhden-
kään terveysvaikutuksen välillä ei ole voitu 
varmuudella osoittaa, kosteusvaurio on ter-
veydensuojelulain mukainen terveyshaitta, 
joka tulee korjata. Tämä on myös tutkimus-
näytön perusteella hyödyllistä rakennusten 
käyttäjien terveyden kannalta (Sauni ym. 
2015). 

Yhteenveto

Lääkäriseura Duodecimin julkaiseman 
Kosteus- ja homevaurioista oireileva poti-
las Käypä hoito -suosituksen myötä saatiin 
lääkäreiden käyttöön ensimmäinen tutki-
musnäyttöön perustuva hoitosuositus, jolla 
voidaan parantaa kosteusvaurioista oireita 
saavien potilaiden hoitoa ja diagnostiik-
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kaa sekä antaa näyttöön perustuvaa tietoa 
kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista. 
Tutkimusnäyttöön perustuva tieto on tär-
keää sisäilmaongelmien hoitamisessa ja 
ennaltaehkäisyssä sekä yksittäisten poti-
laiden kohtaamisessa. Lääkäreiden ja eri 
viranomaisten työssään, kuten myös julki-
sessa keskustelussa, tulisi välttää todellisten 
ongelmien vähättelyä mutta myös tarpeet-
toman huolen aiheuttamista. Näyttö koste-
us- ja homevaurioiden terveysvaikutuksista 
on riittävän vahvaa, jotta kosteusvaurioiden 
ennaltaehkäisy ja korjaaminen ovat perus-
teltuja ihmisten terveyden kannalta.
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