
ILMASTOINTIPALKKIEN PUHDISTUS: 
Uuden menetelmän kehittämisen tarve  

todettu jo aiemmin Työterveyslaitoksen  

sairaaloiden IV-hankkeessa  

(ja käytännössä).   

Headquarters, Lifa Air Ltd 

Hämeentie 157, 00560 Helsinki, Finland. 

Tel +3589394858 Fax +35898764366 

Email: europe@lifa.net 

 

IV-KANAVIEN DESINFIOINTI:  
”ikuisuuskysymys” – pitääkö tehdä 

puhdistuksen jälkeen desinfiointia, 

milloin ja/tai onko todennettua hyötyä 

ja/tai haittaa ?  

Kuvissa jo H-luokitellulla teollisuusimurilla 2012/01 puhdistetun palkin lamellit:  

VOIKO SAIRAITA IHMISIÄ PITÄÄ TÄLLAISEN TULOILMAN ALLA ? 

Palkit oli edellisen kerran puhdistettu v. 2007 ja imuroitu v. 2009. 

High Tech Sairaala –hanke: 

Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi 



High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 

TUTKIMUKSET: 

- Mikrobiologinen näytteenotto palkeista ennen ja jälkeen  

- Hiukkasmittaus ja Pimex -kuvaus eri puhdistusmenetelmien aikana   

Menetelmä Menetelmän kuvaus Palkin ID (huoneen 

numero) 

Tekijät 

1. Mekaaninen puhdistus 

(nykyinen menetelmä) 

1. Palkin avaaminen ja imurointi 

2. Puhdistus liuotinpohjaisella aineella 

10.139/B (os.hoitaja) 

10.107/B (potilashuone) 

Peltisepänliike 

Jokiharju, VTT 

2. Mekaaninen puhdistus + 

desinfiointi  

1. Palkin avaaminen ja imurointi 

2. Puhdistus liuotinpohjaisella aineella 

10.154/B (hk-tauko) Lifa Air 

VTT 

3. Mekaaninen puhdistus + 

desinfiointi 

1. Palkin avaaminen ja imurointi 

2. Puhdistus liuotinpohjaisella aineella 

10.153/B (lääkäri) Lifa Air, VTT 

Farmos Oy 

4. Puhdistus Lifan 

menetelmällä + 

desinfiointi 

1. Palkin puhdistus Lifan menetelmällä  

2. Puhdistus liuotinpohjaisella aineella 

 

10.149/B (tippa) Lifa Air 

VTT 

5. Puhdistus Lifan 

menetelmällä + desinfiointi 

1. Palkin puhdistus Lifan menetelmällä 

 Puhdistus liuotinpohjaisella aineella 

10.152/B (tutkimush) Lifa Air, VTT 

Farmos Oy 

6. Puhdistus Lifan 

menetelmällä 

(”harjoituspalkki”) 

1. Palkin puhdistus Lifan menetelmällä 

2. Puhdistus liuotinpohjaisella aineella 

10.105/B (päiväsali) PN / Lifa Air 

VTT 



High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 

- Mikrobiologinen näytteenotto palkeista ennen, heti puhdistuksen 

jälkeen,  takaisin asennettuna ja 3,5kk osaston käyttöönoton jälkeen 

Ilman mikrobipitoisuus 

Jokaisesta vertailussa olevasta huoneesta otetaan 200 l ilmanäyte (kokonaisbakteerit ja hiivat&homeet) ilmakeräimellä 
ja IMD-laitteella  

Ilmastointipalkki (7 kpl) 

• Kontaktinäytteet (kokonaisbakteerit ja hiivat&homeet) 

– Otsalevy etupuoli 

– Otsalevy sisäpuoli  

– Jäähdytysvesiputken pinnalta (taivekohta) 

– Puhallusrakojen pinnalta (2 kpl)   

– Alakaton pinnalta 

• Pyyhintänäyte (viljelysarja: kokonaisbakteerit ja hiivat&homeet) 

– Lamellien välistä (3 kpl) 

– Palkin yläpinnalta sisäpuolelta (tuloilma) 

Muut pinnat huoneissa (5 kpl) Kontaktinäytteet (kokonaisbakteerit ja hiivat&homeet) 

• Kaapin päältä 

• Hyllyltä 

• Pöydältä/sängyn päältä (potilashuoneessa) 

• Ovenkarmin päältä 

• Ikkunankarmin päältä 



High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 

Mikrobiologinen näytteenotto palkeista ennen ja jälkeen: 

puhdistusmenetelmien tulosten vertailu vaikeaa, koska eri huoneiden eri 

toiminnoista johtuen ilmastointipalkkien väliset mikrobipitoisuuksien tasoerot 

ovat merkittäviä.  
 

Lisäksi huomioitava että uudella menetelmällä tehty puhdistus oli 1. 

prototyppi vs. ”jo vakiintunut menetelmä”.  Seuraavassa kuitenkin todennetut 

huomiot:  

- LIFAn osastointi ja paineilmamenetelmä vähensi mikrobien määrää 

lamellien välistä merkittävästi enemmän kuin pelkkä imurointi  

- Palkkien irrotus ja pesu+desinfiointi vähensi mikrobien määrää 

entisestään (ja visuaalisesti havaittavaa likaa) 

- Mikrobien määrä alkoi olla sama kuin lähtötilanteessa n. 3,5kk 

käyttöönoton jälkeen  (tosin tässäkin huomioitava vuodenajan 

vaihtuminen kesään + kosteuden lisääntymiseen)  



High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 

Mikrobiologinen 

näytteenotto palkeista 

ennen ja jälkeen: 

huomioitavaa on että jo 

1,5kk käyttöönoton 

jälkeen henkilökunnan 

taukotilan palkin arvot jo 

korkeammat kuin ennen 

koko prosessia; tämä 

vaikka tuloilmapuolelle oli 

remontin aikana 

asennettu HEPA-

suodattimet.  

Mistä voi johtua ?    

 



High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 

Hiukkasmittaus ja Pimex -kuvaus eri puhdistusmenetelmien aikana: 

huoneet valitettavasti eri kokoisia ja puhtaustasoisia, samoin puhdistetut palkit, 

mutta selkeitä johtopäätöksiä silti tehtävissä.  

- Osastointi auttaa selkeästi vähentämään työskentelyn aikaista kuormaa  

- Imurin laadulla ja suodattimella väliä, mutta parasta olisi jättää kokonaan 

huoneen ulkopuolelle (ulospuhalluspyörteet)  

- Alipaineistajan HEPA-suodatettukin ilma olisi hyvä viedä ulos, jos ei 

mahdollista niin käytettävä vielä F7-ulospuhallussuodatinta (=hajottaja 

ilmasuihkulle)  

 



Headquarters, Lifa Air Ltd 

Hämeentie 157, 00560 Helsinki, Finland. 

Tel +3589394858 Fax +35898764366 

Email: europe@lifa.net 

 

vierailuhuone105_lifanmenetelma valmis taukotila154_lifaimurointi valmis 

huon107_nykyinenmenetelma valmis huone149tippa_lifa_ilmastointipois valmis 

High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 



IMUROIMALLA ENSIN, JA SEN JÄLKEEN VIELÄ 

 PAINEILMALLA PUHDISTAMALLA 1:STÄ PALKISTA  

IRRONNEEN PÖLYN MÄÄRÄ 

High Tech Sairaala –hanke: 

1) Ilmastointipalkkien puhdistus 



Laboratorio-olosuhteissa (VTT) simuloitiin ilmanvaihtokanavien 

puhdistuksen välitöntä ja pitkäaikaista vaikutusta mikrobien kasvuun 

kanavassa sekä kahden desinfiointiaineen merkitystä puhdistuksessa. 

Tavoitteet tärkeysjärjestyksessä:  

1) Voisiko pelkkä puhdistus auttaa tarpeeksi mikrobivaurioituneessa 

kohteessa ? 

2) Onko työskentelyssä selkeästi havaittavissa olevia tekijöitä mihin 

tulee kiinnittää erityistä huomiota ?   

3) Onko desinfiointiaineilla selkeää eroa heti, ja eritoten 

pitkäaikaisestokyvyn omaavalla desinfiointiaineella merkitystä 

pitkällä aikavälillä ?  

  

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 



IV-kanavatyypiksi valittiin ”nelikanttikanava”, koska se on koettu hankalimmaksi 

puhdistaa (nurkat). Kaikissa kanavissa käytettiin LIFA yhdistelmäharjaa, joka 

tarkoitettu nelikanttikanaville. Desinfiointi tehtiin integroitua nestesyöttöjärjestelmää 

käyttäen, siten että desinfiointiaine sumutetaan harjaan ja ”maalaa” sen pintoihin.   

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 



Kanavistoon kiinnitettiin bakteeri- ja homesekoituksella kontaminoidut näytelevyt (VTT Expert Services 

Oy:n tutkimusselostus VTT-S-00336-12, liite I). Näytelevyt oli valmistettu kanavien tapaan sähkösinkitystä 

pellistä ja niiden koko oli 390 x 70 x 0.5 mm. Levyt kiinnitettiin kanavien pohjalle neodyymimagneeteilla 

(kuva 4). Kanaviin kiinnitettiin yhteensä 48 (4*12) kontaminoitua näytelevyä sekä 16 (4*4) puhdasta 

referenssilevyä. Referenssilevyillä arvioitiin puhdistuksen mahdollisesti aiheuttamaa mikrobien leviämistä 

kanavassa.  
 

Kanavat puhdistettiin ja desinfiointiin seuraavasti:   

1. Referenssikanava, jolle ei tehty mitään 

2. Pelkkä (mekaaninen) harjapuhdistus 

3. Harjapuhdistus + desinfiointi Easydesillä 

4. Harjapuhdistus + desinfiointi Formula 429:llä 
 

Puhdistuksen ja desinfioinnin tehokkuutta arvioitiin seuraamalla bakteerien ja homeiden säilymistä 

näytelevyillä: 

1. Välittömästi puhdistuksen jälkeen 

2. 5 viikon kuluttua puhdistuksesta 

3. 5 kk ja 2 viikon kuluttua puhdistuksesta 
 

Ilmavaihtokanavat olivat uusia eikä niitä kontaminoitu testipölyllä tai muilla epäpuhtauksilla.   

 

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 



3. Harjapuhdistus + desinfiointi Easydesillä 

a. IV-kanavan oikean puolen harjaus edestakaisin kaksi kertaa 

b. IV-kanavan vasemman puolen harjaus edestakaisin kaksi kertaa 

c. Harjan vienti kanavan loppupäähän, Easydesin sumutus samalla kun harja tuodaan takaisin 

 kanavan alkupäähän kanavan oikeaa reunaa pitkin 

d. Harjan vienti kanavan loppupäähän, Easydesin sumutus samalla kun harja tuodaan takaisin 

 kanavan alkupäähän kanavan vasenta reunaa pitkin 

e. Koska desinfiointiaine haihtui nopeasti eikä valmistajan suosittamaa 1 min vaikutusaikaa 

 varmuudella saavutettu (kuva 4), päätettiin kohdat c) ja d) toistaa. 

Vertailtavuuden vuoksi sama prosessi tehtiin Formula 429:llä  

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 

Easydes on etanolipohjainen 

desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä 

aineosia. Pinnan kuivuttua desinfektio on 

tapahtunut. Tuote on syttyvää (sisältää 

etanolia 55-60 p-%), eikä sitä voida käyttää 

kuumille pinnoille.  

Formula 429 on antimikrobiaalinen neste 

mikrobien tuhoamiseen ja torjuntaan, joka 

sisältää neljää eri tehoainetta (kaikkia <1 

%): Pintaan suihkutettu, vaahdotettu tai 

sumutettu kerros tuhoaa mikrobeja 

välittömästi sekä muodostaa aktiivisen 

pintajäämän, joka estää mikrobien kasvua. 

Vesipohjainen tuote ei ole luokiteltu 

ihmiselle ja ympäristölle vaaralliseksi.  



Tulokset kontaktinäytteistä:  

-  

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 



Yhteenveto näytelevyistä otetuista tupotusnäytteistä. Koska 

tupottamalla otettuja näytteitä voitiin laimentaa, ei menetelmällä ollut 

ylärajaa. Menetelmän alarajana on 1 pmy/50 cm². Bakteeritulokset 6 

kk näytteenotossa jäivät kaikki alle määritysrajan.   

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 
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0 kk E.coli

1 kk E.coli

0 kk S.aureus

1 kk S.aureus

0 kk P.aeruginosa

1 kk P.aeruginosa

0 kk A.niger

1 kk A.niger

6 kk A.niger



Yhteenveto:   
 

1) Pelkkä puhdistus EI RIITÄ mikrobivaurioituneessa kohteessa, desinfiointi 

tulisi myös tehdä.  

 

2) Työskentelyssä on selkeästi havaittavissa olevia tekijöitä, erityisesti 

NESTEEN SYÖTÖN MÄÄRÄN/PAINEEN KONTROLLOINTI sekä 

TASAINEN+RAUHALLINEN PUHDISTUSAKSELIN SYÖTTÖ tärkeitä. 

Puhdistustyön ja desinfioinnin ei todettu lisäävän partikkelieden määrää 

ympäröivässä tilassa (kun kanava tarpeeksi alipaineinen) 

 

3) Desinfiointiaineiden tehoissa on selkeä ero heti desinfioinnin jälkeen, sekä 

pitkäaikaisestokyvyn omaavalla desinfiointiaineella kasvua estävää merkitystä 

ainakin 1-3kk desinfioinnin jälkeen.   

.   

High Tech Sairaala –hanke: 

2) IV-kanavien desinfiointi 



Lifa Air Oy:n uudessa osastointimenetelmässä ilmastointipalkki 

voidaan puhdistaa kauttaaltaan ja kunnolla paikan päällä 

palkkia irrottamatta.  

Tämä säästää työaikaa ja kustannuksia, vähentää palkkien irrotukseen 

liittyvien muutostöiden tarvetta sekä pitkällistä suunnittelua ja 

keskeytyksiä kohteessa (=osaston/huoneen sulkemista 

kuukausiksi/viikoiksi) ja siirtymistä/tarvetta väistötiloihin. Siten 

ratkaisu lisää osaltaan työ- ja oleskeluviihtyvyyttä.  

Menetelmää voidaan myös hyödyntää pidentämään 

ilmastointipalkkien irrottamiseen ja läpikotaiseen pesuun suunniteltua 

vaihtoväliä.  

KOKONAISKUSTANNUSSÄÄSTÖT VOIVAT SITEN OLLA 

MERKITTÄVIÄ! 

High Tech Sairaala –hanke: 


