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Alkusanat 

Julkaisu on toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon monikäyttöisiä työasuja valmistavien tai 

huoltavien yritysten asiantuntijoiden sekä VTT:n tutkimushenkilöstön kanssa. 

Alfa Wear Oy:stä julkaisun tekemiseen osallistui Matti Haikka, KaihlaSet Oy:stä 

Maarit Kaihlanen, Laitosjalkine Oy:stä Tiinaliisa Tani-Lahtinen ja Johanna Anttila, 

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä Anne Lintukorpi ja VTT:ltä Inga Mattila, Salme Nurmi ja 

Hannu Salmela. Lähtökohtana on ollut esitellä Suomessa käytössä olevia leikkausosaston 

työasuratkaisuja sekä yhteinen näkemys työasukonseptista työasuja hankkivien ja käyttävien 

tahojen hyödynnettäväksi.  

 

Julkaisu liittyy High-tech sairaala –yritysryhmähankkeeseen (2010-2012). Haluamme kiittää 

projektin toteuttamiseen osallistuneita terveydenhuollon asiantuntijoita osallistuvasta, 

kiinnostuneesta ja auttavaisesta suhtautumisesta projektiin. Toivomme että julkaisu lisää 

osaltaan kiinnostusta, tietoa ja yhteistyötä terveydenhuollon työasuja käyttävien, hankkivien, 

valmistavien ja huoltavien tahojen parissa.  

 

Raportti on julkinen ja se on luettavissa myös sähköisenä versiona seuraavilla www-sivuilla: 

 http://htsairaala.vtt.fi 

 www.alfawear.fi 

 www.kaihlaset.fi 

 www.laja.com  

 www.uudenmaansairaalapesula.fi 
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1 Johdanto 

Työasukonseptin kehitys on osa High-tech sairaala –hankekokonaisuutta (2010-

2012), jossa pyritään kokonaisvaltaiseen hygienian hallintaan 

terveydenhuoltosektorilla. Näkökulma sairaalainfektioiden ja niistä aiheutuvien 

kustannusten vähentämiseen on hyödyntää elektroniikka-, lääke- ja 

elintarviketeollisuudessa hyviksi havaittuja käytäntöjä tuotantoympäristön 

puhtauden hallinnassa.  

High-tech sairaala –yritysryhmähankkeessa kehitetään sairaaloissa ja puhtaissa 

tuotantoympäristöissä käytettäviä työasuja ja asumateriaaleja. Tärkeitä osa-alueita 

hankkeessa ovat leikkausosastolla käytettävät työpuvut, jalkineet ja leikkaustakit 

sekä kertakäyttöisten ja monikäyttöisten tekstiilien vertaaminen hygienian ja 

puhtauden kannalta.  

Yritysryhmähankkeessa on edustettuna monikäyttöisten sairaalatekstiilien 

valmistajia ja huoltaja sekä jalkinevalmistaja: 

o Alfa Wear Oy suunnittelee, markkinoi ja valmistaa työvaatteita 

ammattikäyttöön pääasiassa terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden 

työvaatetukseen. Mallistoon kuuluvat SFS-standardituotteet ja muut alan 

perustuotteet sekä yksilölliset ja värikkäät mallit. Lisäksi asiakkaita 

palvellaan heidän omilla malleillaan, jotka suunnitellaan yhteistyössä 

pesulateollisuuden kanssa. Tuotteisiin käytetään tunnettujen 

työvaatetukseen erikoistuneiden toimittajien materiaaleja ja tarvikkeita. 

Tämä takaa sen, että nämä monikäyttöiset tuotteet ovat laadukkaita ja 

mukavia käytössä sekä kestävät hyvin teollisen pesun. 

 

o KaihlaSet Oy toimii valtion, kuntien viranomaisten sekä 

hankintarenkaiden / hankintatoimen ja suuryritysten tekstiilihankintojen 

konsulttina sekä kehittää yritysverkottumista. Yrityksen erityisalana ovat 

sairaaloiden korkean hygieniatason (ISO luokat 5-9) uudet 

matalapartikkelipäästöiset monikäyttötuotteet huoltoineen, jotka 

työllistävät suomalaista pesuteollisuutta ja korvaavat kertakäyttöisiä 

sairaalatekstiilejä.  Yritys konsultoi asiakaslähtöisesti ja kartoittaa 

asiakkaan kanssa yhdessä kokonaisuutta eri puhtausalueille lähtökohtanaan 

asiakaan tarve.  Lisäksi yritys kehittää työkalua, jolla asiakas voi tukea 

omaa ostostrategiaansa ja kilpailuttaa tekstiilien hankinnan eri 

puhtausalueet huomioiden ilman kertakäyttöä.  

 

o Laitosjalkine Oy on suomalainen työ-, turva- ja erikoisjalkineita 

suunnitteleva, valmistava ja markkinoiva yritys. Yrityksen toimipaikka 

sijaitsee Orivedellä, Hirsilän kylässä ja tehtaalla on oma myyntiverkosto 

kattaen koko Suomen Hangosta Ivaloon. Toiminta Orivedellä alkoi vuonna 

1979, jolloin yksi ensimmäisistä tuotteista oli sairaaloihin kehitetyt 

potilasjalkineet. Laitosjalkine on toiminut pioneerina staattista sähköä 

poistavien ESD-jalkineiden kehityksessä ja valmistanut niitä jo yli 30 

vuoden ajan. Viime vuonna ESD-jalkineita toimitettiin yli 20 maahan. 

Vuosien saatossa yritys on erikoistunut myös mm. palomiesten 

sammutusjalkineisiin ja armeijan käyttämiin erikoistuotteisiin. 

Tuotekehityksessä on viimeisen kahden vuoden ajan voimakkaasti 
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keskitytty sairaaloihin ja muihin puhtaisiin tiloihin soveltuvien jalkineiden 

ja jalkinekomponenttien kehittämiseen. 

 

o Uudenmaan Sairaalapesula Oy on HUS-kuntayhtymän (Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja Helsingin kaupungin omistama 

osakeyhtiö, joka tuottaa tekstiilihuoltopalveluita ensisijaisesti omistajilleen, 

mutta myös muille korkeaa hygieniatasoa vaativille asiakkaille. Yritys on 

erikoistunut sairaalatekstiilien vuokraukseen, huoltoon ja sterilointiin. 

Valikoimaan kuuluvat potilasvaatteet, liinavaatteet ja henkilökunnan 

työasut Sen lisäksi yritys toimittaa toimenpideyksiköille steriloituja 

räätälöityjä leikkauspakkauksia ja -takkeja. 

 

Puhtaiden työympäristöjen kuten leikkaussalien tai lääke- tai 

teknologiateollisuuden puhdastilojen toimivuuden edellytyksenä on, että toiminta 

kokonaisuutena järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla pitäen sisällään mm. 

työtavat, laitteet, kalusteet, ilmanvaihdon ja henkilöstön vaatetuksen. Puhtaassa 

ympäristössä merkittävä riski on itse työntekijä, koska ihmisestä irtoaa koko ajan 

eläviä ja elottomia hiukkasia ympäröivään ilmaan ja pinnoille. Lisäksi hiukkasia 

irtoaa vaatteista, suoja-asuista ja muista kuitumateriaaleista. Ihmisen 

pukeutuminen, käyttäytyminen ja työskentelytapa puhtaissa tiloissa ovatkin 

tärkeitä ympäristön käytönaikaisen puhtaustason kannalta. 

 

2 Tavoite 

Tavoitteena on esitellä High-tech sairaala -yritysryhmähankkeessa mukana 

olevien yritysten yhteistyössä tuottama työasukokonaisuus leikkausosaston 

henkilökunnalle. Lisäksi tavoitteena on esitellä Suomessa käytössä olevia 

leikkausosaston työasuratkaisuja, ja osaltaan aktivoida työasuja valmistavia ja 

toisaalta niitä hankkivia osapuolia löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja 

yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Konseptia voidaan myös hyödyntää 

taustatietona työasujen kilpailutusten määrittelyssä.  

 

Konseptissa painotetaan seuraavia osa-alueita: 

 Sairaaloiden käyttäjien tarpeet 

 Hygienialähtöisyys (mm. sairaaloiden hygieniaohjeistukset) 

 Standardien ja vaatimusten huomiointi  

 Hankintakilpailutus ja siihen vaikuttaminen 

 Monikäyttöiset materiaalit ja niiden kestävyys 

 Huoltoketjun huomiointi hankinnoissa 

 Design, koko 

 Käyttömukavuus, erityisesti lämpöviihtyvyys 

 Pölyävyys (engl. linting) 

 Staattisen sähkön hallinta 

 Lähitulevaisuudessa tavoiteltavat ratkaisut 

 Havainnollistavat esimerkit ja kuvat 

 High-tech sairaala –hankekokonaisuuden tutkimustulokset. 
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3 Terminologia 

Työasukonseptissa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä. 

 

Työasu 

 Työasuun kuuluvat työpuku, sukat ja jalkineet [4] 

 

Työpuku 

 Leikkausosastolla työpukuun kuuluvat lyhythihainen tunika ja housut 

 

Työpisteasu 

 Työpistekohtainen työpuku, joka vaihdetaan päivittäin ja siihen 

pukeudutaan ennen työpisteeseen menoa. Tyypillisesti sukat ja joissakin 

sairaaloissa jalkineet kuuluvat työpisteasuun. [4]  

 Työpisteasun käyttö on sairaalahygieniatarpeiden sanelemaa ja sen 

tarkoitus on ensisijaisesti suojata potilasta ja henkilökuntaa infektioilta. 

[10]  

 

Puhdasilmapuku 

 Vaatetus, jonka tarkoituksena on minimoida leikkaushaavan 

kontaminoituminen, jonka aiheuttavat leikkaussalin ilmassa leviävät, 

taudinaiheuttajia kantavat puvun käyttäjän ihosolut. Tällöin puku 

pienentää haavan infektioriskiä. [1] 

 SFS-EN 13795 –standardissa on erillinen maininta, jonka mukaan 

Suomessa puhdasilmapuvusta käytetään mm. sanaa työpisteasu.  

Standardin vanha suomenkielinen käännös on kumottu, ja voimassa on 

vain uusi v. 2011 englanninkielinen standardi. 

 

Leikkaustakki 

 Leikkaukseen osallistuvan henkilön käyttämä steriili suojavaate, jonka 

tarkoitus on estää taudinaiheuttajien siirtyminen henkilökunnan ja 

potilaan välillä [1]. Leikkaustakki luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi. 

 Standarditaso: luokituksen taso, jolla osoitetaan invasiivisissa 

kirurgisissa toimenpiteissä käytettävien terveydenhuollon tuotteiden eri 

ominaisuuksien suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset. [2] 

Standarditason takki on tarkoitettu kuiviin ja/ tai lyhyihin leikkauksiin. 

Standarditasoisesta leikkaustakista käytetään Suomessa usein nimitystä 

vahvistamaton leikkaustakki. [4] 

 Korkea taso: luokituksen taso, jolla osoitetaan invasiivisissa kirurgisissa 

toimenpiteissä käytettävien terveydenhuollon tuotteiden eri 

ominaisuuksien kohonneet suorituskykyvaatimukset. [2]  

Korkean tason leikkaustakista käytetään usein nimitystä vahvistettu 

leikkaustakki [4], jossa kriittiset tuotealueet, kuten takin edusta ja hihat 

on vahvistettu kosteussuojalla. Korkean tason takkia käytetään ainakin 

korkeaa aseptiikkaa vaativissa, pitkissä, kosteissa tai 

verivarotoimileikkauksissa. 

 

Lämpöasut 

 Vilutakki: lämpömukavuutta lisäävä työpuvun päälle puettava takki. 

Lähtökohtaisesti vilutakkia ei käytetä hoitotoimenpiteiden aikana. 
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 Kerrospukeutumisessa käytettävät väliasut (vrt. esim. 

elintarviketeollisuus) 

 

Leikkaussalijalkineet 

 Leikkausosastolla käytettävät työjalkineet, joilla työskennellään myös 

leikkaussalissa. Konseptissa ei käsitellä turvajalkineita eikä 

infektioleikkauksissa käytettäviä muovisia suojajalkineita. 

 

Hiussuojus / päähine 

 Hiussuojuksen tarkoituksena on suojata aseptisia alueita, erityisesti 

leikkaushaavaa, hiuksilta ja hilseeltä ja niiden mukana seuraavilta 

mikrobeilta, sekä suojata työntekijää veri- ja eriteroiskeilta. [4] 

 

Kriittinen tuotealue  

 Tuotealue, jolla on suuri todennäköisyys vaikuttaa taudinaiheuttajien 

kulkeutumiseen haavaan tai haavasta, esim. leikkaustakkien etuosat ja 

hihat [1] 

 

Vähemmän kriittinen tuotealue 

 Alue tuotteessa, jossa taudinaiheuttajien siirtyminen haavaan tai haavasta 

ei ole kovin todennäköistä [2] 

 

Steriili 

 Tuote on steriloitu eikä se sisällä elinkelpoisia tai lisääntymiskykyisiä 

mikro-organismeja. Lämpöä kestävän tuotteen kuten monikäyttöisen 

leikkaustakin steriloinnissa käytetään tyypillisesti vesihöyryä (sterilointi 

korkean lämpötilan ja kylläisen vesihöyryn vaikutuksesta ylipaineisessa 

autoklaavissa). Kertakäyttöisen leikkaustakin sterilointi toteutetaan 

tyypillisesti säteilyttämällä tai kemiallisesti esim. etyleenioksidikaasulla. 

[32][33] 

 

Tehdaspuhdas 

 Tehdaspuhdas tarkoittaa valmistuksen jälkeen steriloitua, mutta ei 

yksittäispakattua tuotetta. Tuote on steriloinnin jälkeen steriili, mutta 

kontaminoituu tämän jälkeen ennen käyttöä kuljetuksen ja säilytyksen 

aikana. Esimerkki tehdaspuhtaasta tuotteesta on kertakäyttöinen 

työvaate.  

 

Pesulapuhdas 

 Pesulapuhtaalle tuotteelle ei ole määritetty mikrobiologisia raja-arvoja 

Suomen lainsäädännössä. Pesuprosessin puhtaus määritellään standardin 

SFS-EN 14065 mukaisesti (RABC- analyysi) [11]. 

Tekstiilihuoltoyhdistys ry:n hygieniastandardin soveltamisohjeen [8] 

mukaan putkipesukoneen huuhteluvedessä saa olla enintään 50 pesäkettä 

yhtä TPC-laatan puolta kohden. Mikäli huuhteluvesinäytettä ei saada, 

otetaan näyte puristin- tai linkovedestä. Tällöin TPC-laatassa saa olla 50-

100 pesäkettä yhtä laattapuolta kohden. Kuten tehdaspuhdas tuote, 

pesulapuhdas tuote kontaminoituu pesulan prosessin jälkeen ennen 

käyttöä kuljetuksen ja säilytyksen aikana. 
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4 Rajaukset 

Konseptissa keskitytään leikkausosaston henkilökunnan työasuihin mukaan lukien 

jalkineet. Konsepti sisältää työvaatteet, jalkineet, vilutakit, väliasut, 

päähineet/hiussuojukset, sukat sekä leikkaustakit. 

 

Konseptiin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki leikkaussalissa tehtävät kirurgiset 

toimenpiteet ja niissä käytettävät työasut ja jalkineet. 

 

Lähtökohtaisesti samaa työasukonseptia voivat hyödyntää kaikki leikkausosastolla 

työskentelevät henkilöt: 

 Leikkausosaston sairaanhoitajat. 

 Kirurgit ja instrumenttihoitajat, joilla on lisäksi suojavaatteena steriili 

leikkaustakki ja epästeriili päähine. 

 Anestesialääkäri ja muut lääkärit. 

 Laitoshuoltajat. 

 

Konseptissa EI käsitellä muita suojaimia kuten kasvosuojia, silmäsuojia tai 

käsineitä. 

5 Nykytilanne 

Tällä hetkellä leikkausosastoilla käytetään pääsääntöisesti monikäyttöisiä 

työasuja. Työasuihin tavallisimmin käytettyjä materiaaleja ovat polyesteri- tai 

polyesteri-puuvillasekoitekankaat. Uusimmat työasut on valmistettu 

mikrokuitukankaasta, jossa materiaalina on polyesteri. Myös kertakäyttöisiä 

työasuja käytetään. Yleensä kertakäyttöinen tai rajallisen määrän käytettävä vaatetus 

tehdään kuitukankaista ja sitä käytetään joko vain kerran tai muutaman kerran, minkä 

jälkeen se hävitetään. Kertakäyttöisiä työasuja pidetään usein varalla, jos 

ensisijaisesti käytettäviä monikäyttöisiä työasuja ei ole saatavilla. Muun muassa 

oikean koon saatavuus voi vaihdella. Työasu vaihdetaan uuteen kerran päivässä, 

normaalisti uusi työasu otetaan käyttöön työvuoroon tultaessa. 

 

Henkilökunnan työjalkineiden käyttöä yleisellä tasolla ohjeistavat 

terveydenhuolto- ja työturvallisuuslait. Muulta osin jalkineita koskevaa 

valtakunnallista ohjeistusta esim. hygienian suhteen ei ole tällä hetkellä olemassa, 

joten leikkausosastolla käytettävien työjalkineiden valinta on käyttäjille 

suhteellisen vapaata. Henkilökunta hankkii työjalkineensa useimmiten itse ja 

vastaavat niiden puhtaudesta ja siisteydestä (esim. veri- ym. eriteroiskeiden 

poistaminen jalkineista peroksygeeniä tai klooriyhdisteitä sisältävällä 

desinfektioaineella mahdollisimman pian). Työjalkineita voidaan puhdistaa 

huuhtelu-desinfiointikoneessa (Deko), desinfioivassa pesussa pesukoneessa 

(pyykinpesuaine ja desinfektioaine) tai puhdistaa mekaanisesti desinfektioaineella 

pyyhkien. Työjalkineiden huolto on tavallisimmin käyttäjien vastuulla ja tapahtuu 

arviolta yhdestä kerrasta päivässä kertaan kuukaudessa tai ei ollenkaan käyttäjän 

aktiivisuudesta riippuen. Jalkineiden huoltoa ei seurata. Joidenkin sairaaloiden 

leikkausosastolla on otettu huomioon jalkineiden ESD-ominaisuuden merkitys ja 

annettu henkilökunnalle tältä osin ohjeistus hyväksyttävien kenkien suhteen. 

Työjalkineissa on suositeltavaa käyttää sukkia.  
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Leikkausosastolla tilapäisesti vieraileva, joka ei leikkauksen aikana mene 

leikkaussaliin, voi käyttää omia tavanomaisia sisävaatteitaan [36 s. 257-258]. 

Jalkineiden osalta käytännöt vaihtelevat. Useimmiten vierailija vaihtaa jalkineet 

osaston työpistejalkineisiin tai käyttää kertakäyttöisiä jalkinesuojia. Joillakin 

osaston alueilla kuten toimistotiloissa vierailija voi käyttää omia jalkineita. 

Leikkaussaliin ei ole asiaa ulkojalkineilla. 

 

Leikkaussalin olosuhteisiin vaikuttavat mm. ilmastointi (laminaarivirtaus) sekä 

lämpötila. Lämpötila pidetään suhteellisen alhaisena, jotta työskentelyolosuhteet 

tarvittavien työ ja –suojavaatteiden kanssa säilyvät hyvinä. Leikkaustakkeja on 

tarjolla sekä moni- että kertakäyttöisiä. Työtehtävistä riippuen leikkaussalin 

olosuhteet voivat aiheuttaa lisävaatetuksen tarvetta. Käytössä on väliasuja, kuten 

t-paitoja, sekä vilutakkeja. Vilutakkeja on moni- sekä kertakäyttöisiä. 

 

5.1 Standardit, lait ja suositukset 

Leikkausosaston työtä ohjaavat voimassa olevat lait, vaatimukset ja standardit 

sekä annetut suositukset. Työvaatteisiin liittyvät mm.: 

 

 SFS-EN 13795 Leikkausliinat, leikkaustakit ja puhdasilmapuvut, joita 

käytetään terveydenhuollon laitteina ja tarvikkeina. [1][2] 
 SFS-ENV 14237 Tekstiilit terveydenhoidossa. [7] 
 Finlex 629/2010 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. [5] 

 Laki julkisista hankinnoista (2007/348). [6] 

 SFS-EN 14065 Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen 

puhtauden hallinta. [11] 

 Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, 6. painos, 2010, Kuntaliitto. [12] 

 Infektioiden torjunta sairaalassa, 5. painos, 2005, Kuntaliitto. [4] 

 Välinehuollon käsikirja, Kustannus Oy Duodecim. 

 SFS-EN ISO 14644-1. Puhdastilat ja puhtaat alueet. [3] 

 EU:n GMP -ohjeet. [13] 

 

5.1.1 SFS-EN 13795 Leikkausliinat, leikkaustakit ja puhdasilmapuvut, joita 
käytetään terveydenhuollon laitteina ja tarvikkeina. 

SFS-EN 13795 Leikkausliinat, leikkaustakit ja puhdasilmapuvut, joita käytetään 

terveydenhuollon tuotteina potilaille, henkilökunnalle ja laitteille 

Standardi tukee lääkinnällisistä laitteista annetun Euroopan yhteisön neuvostojen 

direktiivin 93/42/ETY olennaisia vaatimuksia (olennaiset infektioilta suojaavat 

ominaisuudet) ja Suomen lakia 639/2010, jolla direktiivi pannaan käytäntöön. 

SFS-EN 13795 on velvoittava, lakiin ja direktiiviin perustuva standardi. 

 

Standardisarjassa SFS-EN 13795 määritellään tuotteen koko elinkaaren ajalle 

vaatimukset, jotka koskevat kerta- ja monikäyttöisiä tekstiilejä (leikkaustakit, 

leikkausliinat ja puhdasilmapuvut), joita käytetään potilaille, henkilökunnalle ja 

laitteille ja joiden avulla on tarkoitus ehkäistä taudinaiheuttajan siirtymistä 

potilaiden ja henkilökunnan välillä invasiivisissa (kudoksiin tunkeutuva, elimistön 

sisälle ulottuva, kehon pinnalta kehon sisäpuolelle ulottuva toimenpide) 
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leikkaustoimenpiteissä. Standardin suomenkieliseen käännökseen on lisätty 

viittaus, jonka mukaan Suomessa puhdasilmapuvusta käytetään mm. sanaa 

työpisteasu.  

  

Osa 1: Valmistajien, tekstiilihuoltajien ja tuotteiden yleiset vaatimukset standardi 

määrittelee yleisiä vaatimuksia ja ohjeita tekstiilituotteiden valmistajille, 

testaajille, huoltajille, tekstiilien suunnittelijoille ja käyttäjille. Tuotteiden 

vaatimustenmukaisuus on oltava mahdollista vahvistaa.    

   

Osa 2: Testimenetelmät kertoo millä menetelmillä ominaisuudet testataan ja 

todennetaan. 

 

Osa 3: Suorituskykyvaatimukset ja luokitus kertoo kunkin ominaisuuden 

vaatimustason. 

Kerta- ja monikäyttöisten leikkaustekstiilien käyttöiän aikainen toimivuus ja 

suorituskyky arvioidaan seuraavien kriittisten ominaisuuksien suhteen: 

 mikrobien läpäisy kuivana ja märkänä 

 mikrobiologinen puhtaus 

 puhtaus hiukkasten irtoamisen suhteen 

 nesteiden hallinta (pidättäminen, läpäiseminen, imeytyminen) 

 mekaaninen kestävyys (vetäminen, puhkaiseminen).                                           

5.1.2 SFS-ENV 14237 Tekstiilit terveydenhoidossa. 

SFS-ENV 14237 Tekstiilit terveydenhoidossa on esistandardi, joka on vahvistettu 

suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi v. 2003. Se määrittelee perusvaatimukset 

ja testimenetelmät käyttämättömille terveydenhoidon tekstiileille. Sitä ei voi 

soveltaa leikkaustekstiileihin. Standardin piiriin kuuluvat tuotteet ovat 

vuodetekstiilit, tyynyt ja tikatut peitteet tai täkit, nesteiltä suojaavat 

patjansuojukset, peitteet tai huovat, pyyhkeet, verhot, potilasvaatetus ja 

vauvanvaatetus sekä henkilökunnan vaatetus. 

 

Standardi määrittää hyväksyttyyn suoritustasoon liittyvät eri ominaisuuksien 

minimivaatimustasot, joita ovat värinkestot (valo, pesu, valkaisu, hankaus, hiki), 

mittapysyvyys (pesu, lämpö), kestävyys (vetäminen, puhkaisu, pinnan 

nyppyyntyminen, paloturvallisuus) ja lisäominaisuudet (vedenpidättävyys, veden 

imukyky, hengittävyys, valon läpäisevyys, terveys- ja turvallisuus, valmistaminen 

ja tarvikkeet, pinnan desinfiointi). 

 

Standardia ollaan uusimassa 2012, mutta tarvittavaa yksimielisyyttä ei 

todennäköisesti EU:n alueella tulla saavuttamaan sen verran ensimmäisen 

kokouksen mielipiteen erosivat toisistaan.  

 

5.1.3 SFS-EN 14065 Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen 
puhtauden hallinta. 

Eurooppalainen standardi sisältää laadunhallintajärjestelmäsuositukset sellaisille 

pesuloille, joiden huoltamien tekstiilien mikrobiologiseen puhtauteen kohdistuu 

korostuneita vaatimuksia ja joilla biokontaminaation valvonta on välttämätöntä. 

Standardia sovelletaan pesuloissa, joissa tekstiilien mikrobiologinen puhtaus on 
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varmistettava. Standardi kuvaa riskianalyysin ja mikrobiologisen puhtauden 

järjestelmän sekä määrittää vähimmäistasot pesuprosessin riskeille, tavoitetasoille 

ja testaustiheyksille. Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa 

tekstiilien mikrobiologinen puhtaus eli desinfektion tapahtuminen pesuprosessissa 

sekä pesuprosessin riittävän korkea ja tasalaatuinen tulos puhtauden, 

pesuainejäämien ja vauriottomuuden osalta. Lisäksi sen tavoitteena on tekstiilien 

uudelleen kontaminoitumisen estäminen pesuprosessin jälkeen. Suomessa ei ole 

viranomaismääräyksiä pesulassa pestyjen tekstiilien mikrobiologiselle 

puhtaudelle. Pesuloilla on mahdollisuus sertifioida omaehtoinen laatujärjestelmä, 

jonka myöntää VTT. 

 

Standardiin SFS-EN 14065 liittyy ohje ”Tekstiilihuollon 

laadunhallintajärjestelmä. Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin 

laadunvarmistukselle.”, jonka tarkoituksena on selvittää, miten standardin 

vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä on tarkoituksenmukaisinta 

rakentaa. Ohje perustuu standardiin SFS-EN 14065, tekstiilihuollon 

laadunvalvonnan hygieniatyöryhmän laatimaan standardin soveltamisohjeeseen 

(Pesuloiden RABC) ja tätä täydentävään pesuprosessin laadunvarmistus-

ohjeeseen. [8] 

 

5.1.4 Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta -kirja 

Kuntaliiton julkaisemassa kirjassa käsitellään hoitoon liittyvien infektioiden 

torjuntaa monipuolisesti. Kotimaiset asiantuntijat ovat kiteyttäneet maamme 

olosuhteisiin sopivia käytäntöjä kansainvälisistä tutkimus- ja taustatiedoista. 

Kirjan kuudes painos ilmestyi v. 2010.  

 

5.1.5 SFS-EN ISO 14644. Puhdastilat ja puhtaat alueet. 

Teknologiateollisuuden puhdastilojen luokitus tapahtuu yleensä puhdastilojen 

ilman hiukkaspitoisuuden ja -koon perusteella (ISO/DIS 14644-1, taulukko ) [3]. 

Puhdastiloissa työskentelevät suojautumattomat henkilöt ovat merkittävä 

hiukkaslähde, joten mitä puhtaammassa ympäristössä työskennellään, sitä 

tehokkaammin on estettävä henkilökunnan hiukkaspäästöt.  
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Taulukko 1. Puhdastilojen ja puhdasvyöhykkeiden valitut ilman 

hiukkaspitoisuuden mukaiset puhtausluokat (ISO/DIS 14644-1). 

 
 

Sairaaloiden tiloista teollisuuden eritasoisiin puhdastiloihin verrattavia tiloja ovat 

mm. sairaala-apteekit, leikkaussalit, eristyshuoneet ja leikkausvälineiden 

huoltotilat. Sairaalatilojen hygieenisyydestä ja ilman laadusta on annettu 

viranomaisohjeita vain sairaala-apteekkien osalta. Muiden tilojen osalta on 

viitteellisiä ohjearvoja annettu sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeissa [9]. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ko. ohjeiden yhteenveto sairaaloiden 

puhdastilatyyppisten tilojen osalta (taulukko ). 

 

Taulukko 2. Eräiden sairaalatilojen ilmastoinnin ohjeellisia suunnitteluarvoja. 

 
 

5.1.6 GMP-ohjeistus 

Suomen Lääkelaki ja asetus (395/1987) edellyttävät, että sairaala-apteekissa 

valmistettujen lääkevalmisteiden on oltava turvallisia, tehokkaita ja 

laatuvaatimukset täyttäviä. Laki määrää noudattamaan lääkkeiden hyviä 

tuotantotapoja ja että henkilökunta on riittävästi perehtynyt lääkkeiden 

valmistukseen ja että siihen tarvittavat tuotantotilat ja laitteet ovat asianmukaisia. 

Lääkelaitoksen ohjeet ja määräykset (Apteekkien lääkevalmistus 5/2001, sairaala-

apteekin ja lääkekeskuksen toiminta 5/2002) edellyttävät, että Euroopan Unionin 

GMP-ohjeiston (Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) 

lääkkeiden hyvät tuotantotavat periaatteita sovelletaan kaikkeen laajamittaiseen 
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lääkevalmistukseen. Aseptisesti valmistettu lääke on steriili ja sen valmistus 

tapahtuu aseptisessa laboratoriossa puhdastiloissa. Aseptisen työskentelyn GMP:n 

mukaiset puhdastilaluokitukset ovat A, B ja C. Puhdastilassa kontrolloidaan 

hiukkaspitoisuuksia ja minimoidaan mikrobiologinen kontaminaatio. Myös 

lämpötilaa, kosteutta ja painetta valvotaan. Puhdastilan ilma tulee olla HEPA-

suodatettua (High Efficiency Particulate Air) siten, että 0.5 mikrometriä 

suuremmat hiukkaset suodattuvat pois. Puhdastilojen välillä on oltava paine-erot 

siten, että puhtaammassa tilassa on korkeampi paine.  

 

Taulukko 5.4. Lääkevalmistustilojen tilaluokkien hiukkaspitoisuusrajat EU-

alueella [12]. 

Puhtausluokka Maksimi sallittu hiukkaspitoisuus, kpl/m3 

Levossa Toiminnassa 
≥ 0.5 µm ≥ 5.0 µm ≥ 0.5 µm ≥ 5.0 µm 

A 3 520 20 3 520 20 
B 3 520 29 352 000 2 900 
C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 
D 3 520 000 29 000 Ei määritelty Ei määritelty 
 

Taulukko 5.5. Lääkevalmistustilojen tilaluokkien mikrobiologisten 

kontaminaatioiden raja-arvot EU-alueella [12]. 

Puhtausluokka Ilmanäyte, 
cfu/m3 

Laskeumamalja 
(90 mm), 
cfu/4 tunnin näyte 

Pintanäyte 
(d = 55 mm), 
cfu/alusta 

Kosketusnäyte 
(5 sormea) 
cfu/käsine 

A < 1 < 1 < 1 < 1 
B 10 5 5 5 
C 100 50 25 - 
D 200 100 50 - 
 

 

Steriilityössä suurin riski on itse työntekijä, koska ihmisestä irtoaa koko ajan 

eläviä ja elottomia hiukkasia. Mitä enemmän ihminen liikkuu, sitä enemmän 

hiukkasia irtoaa ympäröiviin tiloihin, ilmaan ja pinnoille. Henkilön iholta ja 

vaatetuksesta leviää ilmaan hiukkasia, joiden määrä vaihtelee eri henkilöillä eri 

aikoina, mutta se voi olla useita miljoonia hiukkasia minuutissa ja useita satoja 

mikrobeja kantavia hiukkasia minuutissa. Valmistustiloissa on vältettävä 

tarpeetonta liikkumista ja käytettävä tarkoituksenmukaisia työ- ja suoja-asuja 

suodattamaan irtoavia hiukkasia. 

 

EU GMP-ohjeessa on pukeutumissuositukset eri lääkevalmistustiloihin [13]:  

 

Luokka A/B: Päälle puetaan mahdollisimman vähän pölyävä ja hiukkasia 

läpäisevä haalari (pölyämätön ja tiivis materiaali). Hihansuut laitetaan käsineiden 

sisään ja housun lahkeet jalkinesuojiin. Käsiin puetaan steriilit, puuteroimattomat 

kumi- tai muovikäsineet ja jalkoihin steriilit tai desinfioidut jalkineet. Kasvo- tai 

suusuojaa käytetään ehkäisemään pisaroiden pääsyä ympäröivään tilaan. Hiukset 

peitetään pääsuojalla, joka puetaan haalarin kauluksen sisään. Lisäksi käytetään 

parta- ja viiksisuojaa. 
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Luokka C: Suositeltava asukokonaisuus sisältää vähän pölyävä suojavaatetus, 

haalari tai kaksiosainen paita/housut –asu (tiukka ranne ja korkea kaulus), 

jalkineet tai jalkinesuojat sekä hius- ja partasuoja. 

 

Luokka D: Käytetään yleistä suojavaatetusta, jalkineet tai jalkinesuojat sekä hius- 

ja partasuoja. Puhdastilaan tultaessa kiinnitetään huomiota siihen, ettei 

epäpuhtauksia siirry henkilön mukana tilaan. 

 

5.1.7 Ohjeet ja suositukset leikkausosaston työjalkineille 

Euroopan alueella ei ole yhteistä standardia tai käytäntöä leikkausosaston 

työjalkineille. Ammattijalkinestandardit EN ISO 20344 – EN ISO 20347 turva-, 

työ ja suojajalkineille eivät myöskään ota kantaa jalkineiden hygieniaan. Turva- ja 

suojajalkineiden myynti on luvanvaraista ja vaatii sertifikaatin. Työjalkineiden 

valintaan on olemassa ohje SFS-CEN ISO/TR 18690: Opas turva-, suoja- ja 

työjalkineiden valintaan, käyttöön ja ylläpitoon.  

 

Amerikkalainen yhdistys AST (Association of Surgical Technologists) on vuonna 

2007 antanut perioperatiivisille jalkinesuojuksille ja leikkaussalijalkineille 

suosituksen [14]. Suositukset perustuvat tehtyyn riskianalyysiin tapaturmien ja 

veri- ja eritetahrojen ehkäisemiseksi. Leikkaussalijalkineille esitettyjen 

suositusten mukaan: 

 Sandaaleja, pehmeästä materiaalista valmistettuja tai varpaat tai 

kantapään avoimeksi jättäviä jalkineita ei pitäisi käyttää leikkausosastolla 

(surgical suite). Jalkineissa tulee olla matala korko. 

 Kumiset varrelliset jalkineet ja nahkajalkineet ovat kaksi suositeltua 

jalkinetta, jotka suojaavat jalkaa hyvin. 

 Jalkineiden tulisi olla mukavat, tukea antavat, hengittävät ja suojaavat. 

 Leikkausosastolle tarkoitetut jalkineet tulee täyttää (amerikkalaisten) 

terveydenhuoltostandardien vaatimukset. 

 Hoitohenkilöstön tulee pitää jalkineet puhtaina ja hyvässä kunnossa. 

Eritetahrat tulee pyyhkiä jalkineista heti kun mahdollista. 

 Mikäli jalkineet on tarkoitettu käytettäväksi vain leikkausosastolla ja 

ilman jalkinesuojia, jalkineita ei saa käyttää leikkausosaston 

ulkopuolella. 

 

Suomessa (henkilökunnan) jalkinesuojusten käyttöä ei suositella, koska 

käsihygienia voi niitä käytettäessä vaarantua. [4] 

5.1.8 Muut standardit / suositukset 

Kunnallisen alan suojavaatesopimus on irtisanottu v.2010. Irtisanotussa 

sopimuksessa ollut 5 § (suojavaatteen huolto) on siirretty Kunnallisen yleisen työ- 

ja virkaehtosopimuksen lukuun VI (kustannusten  korvaukset) ja korvaus nousee 5 

euroon kuukaudelta 1.2.2010 lukien. Tarkoitus ei ole heikentää hyväksi koettuja 

paikallisia käytäntöjä suojavaatetuksessa, vaikka suositussopimusta ei enää ole. 

[15] 
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5.2 Hankintamenettelyt 

Työasujen julkista hankintaa sääntelevät laki julkisista hankinnoista [5] ja 

julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa [6]. Kansallisen ja 

EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön 

ylläpitämässä sähköisessä HILMA-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi). 

Sairaalat voivat omistaa ja hankkia työasut itse, mutta yhä enemmän on siirrytty 

vuokratekstiilien käyttöön, jolloin pesulat huolehtivat (monikäyttöisten työasujen) 

hankinnoista. Kertakäyttöisten työasujen hankinnasta vastaa usein 

sairaanhoitopiirin/sairaalan hankinta- ja logistiikkayksikkö. 

 

Työasujen julkinen hankinta Suomessa voidaan luokitella kolmeen yleisimmin 

käytettyyn menettelyyn:  

1) Vaatimuksiltaan yksityiskohtainen hankintailmoitus/tarjouspyyntö 

(avoin menettely). 

2) Vaatimuksiltaan väljempi hankintailmoitus/tarjouspyyntö (avoin 

menettely). 

3) Neuvottelumenettely: hankintayksikkö valitsee ne hankintailmoitukseen 

vastanneet toimittajat, joiden kanssa se neuvottelee hankintasopimuksen 

ehdoista. 

 

Hankkija voi olla sairaanhoitopiiri tai sairaala, hankinnasta ja logistiikasta 

vastaava kunnallinen liikelaitos, hankintaan erikoistunut yritys tai 

julkisomisteinen tai yksityinen pesula. Tuotteen tai palvelun toimittaja voi olla 

tuotteiden valmistaja, valmistuttaja, maahantuoja/tukkuliike tai pesulapalveluiden 

toimittaja.  

 

Työasujen valintaperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä 

voidaan vaatia kaikki tuotetyypit sisältävä kokonaistoimitus tai siinä voidaan 

hyväksyä myös osatoimitukset. Usein perusteena on kokonaistaloudellisesti 

edullisin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnön ehdot ja laatukriteerit. Näitä ovat 

osakokonaisuuksien hinta, toimittajan laadun arviointi (osaaminen, prosessit, 

toimitusaika, häiriötilanteiden hallinta) sekä tuotteiden laadun arviointi 

(soveltuminen käyttötarkoitukseen, kestävyys, käyttömukavuus, helppohoitoisuus, 

hygieenisyys). Monikäyttöisten työasujen tulee kestää niille asetettu 

(lämpö)desinfektiovaatimus huoltoprosessissa. Kriteereistä hintaa painotetaan 

usein eniten. Muiden kriteerien osuus voi kasvaa tuotteen käyttöympäristön 

kriittisyyden mukaisesti (esim. leikkaustakit). Yhteiskäytössä olevista tekstiileistä 

hinnoittelussa käytetään mm. huoltoveloitusta €/kpl. Henkilökohtaisessa käytössä 

oleville työasuille hinnoittelussa käytetään esim. kiintiöhintaa €/kpl/vko ja 

pesulan huoltohintaa €/kpl tai viikkovuokraveloitusta €/kpl/vko. 

 

Työasujen vaatimusmäärittely ja tarjousten arviointi edellyttää syvällistä 

käyttäjien tarpeen ja tuotteiden tuntemusta. Tuotteiden hygieeniset ominaisuudet 

ja niiden elinkaaren aikainen toiminnallisuus tulisivat olla valintakriteereissä 

vahvemmin mukana. Sairaaloiden hankintayksiköille tulisikin laatia työasuista 

uutta tutkimukseen perustuvaa ohjemateriaalia. Tällä voidaan osaltaan vaikuttaa 

siihen, että sairaaloihin hankitaan turvallisia, laadukkaita, käyttötarkoitukseen 

sopivia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Lisäksi tuotteiden määrittely ja 

nimikkeet yhdenmukaistuisivat, tuotteita hankittaisiin riittävä määrä, tuotteiden 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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ympäristövaikutukset (mm. jätekustannukset) huomioitaisiin hinnoittelussa ja että 

hankinnoissa otettaisiin huomioon uudet innovatiiviset ratkaisut.  

 

Seuraavaan taulukkoon on kerätty monikäyttöisten ja kertakäyttöisten työasujen 

hyviä ja huonoja puolia yleisellä tasolla.  

 

Taulukko 3. Moni- ja kertakäyttöisten työasujen ja leikkaustakkien hyviä ja 

huonoja puolia. 

MONIKÄYTTÖ KERTAKÄYTTÖ 

 

+ voidaan käyttää useita kertoja  

(esim.  80 kertaa) 

+ laaja mallivalikoima 

+ ekologinen vaihtoehto 

+ jätekustannukset pienet 

+ voidaan hyödyntää uusioraaka-

aineena tai energiajätteenä 

+ pölyävyys pienempi 

+ huoltoprosessin työllistävä vaikutus 

 

- kiinnitettävä erityistä huomiota 

huoltoprosessin ja sen lopputuloksen 

puhtauteen (pesulapuhtaus) 

 

 

+ suositeltava käytettäväksi 

erityistapauksissa, jolloin mukana 

herkästi tarttuvia tai resistenttejä 

mikrobeja, esim. eristyspotilaiden 

toimenpiteissä 

+ ei vaadi erillisen huoltoprosessin 

järjestämistä 

 

- käyttöikä kertaluontoinen 

- suppea mallivalikoima 

- luonnonvarakulutus huomattavasti 

suurempi kuin monikäyttöisellä 

- jätemäärät suuret 

- jätekustannukset suuremmat 

- päätyy sekajätteeksi kaatopaikalle 

 

 

5.3 Huolto 

Leikkausosaston monikäyttöisten työasujen hankinnasta ja huollosta vastaa 

pesula. Pesulapalvelut ovat ulkoistettu tai käytössä on sairaalan omistama pesula. 

Useimmiten ulkoistetut pesulapalvelut kilpailutetaan, joten palvelun toimittaja voi 

vaihtua aika ajoin.  

 

Työasujen materiaalivalinnat vaikuttavat huollettavuuteen. Mikrokuitukankaiden 

käyttö työasuissa on yleistynyt mm. hyvien huollettavuusominaisuuksien takia. 

Mikrokuitukangas valmistetaan yleisimmin polyesteristä, jonka huollettavuus ja 

kestävyys pesussa ja käytössä ovat hyvät. Se on myös materiaalina vähemmän 

pölyävä kuin aiemmin yleisesti käytetty puuvilla ja polyesteri/puuvilla 

sekoitekangas. 

 

Käytetyt työvaatemallit ovat samat sekä miehille että naisille laajalla 

kokovalikoimalla. Pesulan logististen järjestelyjen ja kustannustehokkuuden takia 

valikoiman ylläpitämisen helpottamiseksi tuotevalikoima on haluttu pitää 

suhteellisen suppeana. 

 

Yleisimmin pyykki desinfioidaan pesemällä tekstiilejä vähintään kymmenen 

minuutin ajan 70-asteisessa vedessä, mutta desinfektio voidaan toteuttaa myös 

kemiallisesti esim. peretikkahapolla. Leikkausosaston monikäyttöisissä työasuissa 

tulisi välttää materiaaleja, jotka eivät kestä lämpökäsittelyä (pesu ja kuivaus).  
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Steriloitavat leikkaussalitekstiilit, kuten leikkaustakit ja -liinat, steriloidaan lisäksi 

höyryautoklaavissa suojapakkauksissaan. 

 

Pesuloissa, joissa tekstiilien mikrobiologinen puhtaus on varmistettava, 

sovelletaan standardia SFS-EN 14065:2002 (Tekstiilit. Pesulassa huolletut 

tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden hallinta) [11]. Tällaisia tekstiilien 

käyttöaloja ovat mm. terveydenhuolto, elintarvikeala ja kosmetiikka-ala. 

Riskianalyysin ja mikrobiologisen puhtauden valvontajärjestelmää (Risk Analysis 

Through Biocontamination Control, RABC) on käytettävä läpi koko 

tekstiilihuoltoprosessin, likaisten tuotteiden keräilystä toimitusvalmiiden 

tuotteiden jakeluun. Pesuloiden RABC-valvontajärjestelmä sisältää seuraavat 

vaiheet: Likaisen pyykin säilytys, purku ja lajittelu, pesu, kuljettimet, 

välivarastointi märkänä, rumpukuivaus, vaunut, mankelointi, taitto/niputus, 

tunneliviimeistys, välivarastointi kuivana, pakkaus, kuljetus ja huoltotoimet. 

 

5.3.1 Monikäyttöiset ja kertakäyttöiset tuotteet infektioleikkauksissa 

Lisähaasteen leikkausosaston toimintaan tuovat moniresistentit mikrobit. 

Moniresistentin mikrobin kantajan eli infektoituneen potilaan leikkaus aiheuttaa 

erillisiä toimenpiteitä mikrobin leviämisen estämiseksi.  

 

Kun infektioleikkauksissa käytetään monikäyttöisiä tuotteita, tulee niiden 

eristämisestä käytön jälkeen huolehtia hyvin likapyykin säilytyksen, kuljetuksen 

ja käsittelyn aikana. Tämä koskee myös kertakäyttöisiä infektoituneita tuotteita. 

Mikäli huoltoketjun luotettavuutta ei pystytä varmistamaan, tulee harkita 

kertakäyttöisten tuotteiden käyttämistä.  

 

5.4 Hävittäminen / jätteenkäsittely 

Sairaalat tuottavat eniten sekajätettä, jonka loppusijoituspaikkana on kaatopaikka 

[27]. Sekajäte voidaan jakaa kahteen ryhmään, yhdyskuntajätteeseen verrattavaan 

sekajätteeseen sekä sairaalalle ominaiseen (mikrobiologisesti tahriintuneeseen) 

jätteeseen. Tartuntavaaraa aiheuttavat jätteet vaativat erityistoimia kuljetuksen ja 

käsittelyn aikana. Leikkaussalijäte muodostuu pääosin potilaan steriilistä 

peittelemisestä, leikkaustakeista, päähineistä, leikkausveitsistä, imuletkuista, 

kanyyleista, hengitysputkista ja leikkauskäsineistä [17]. Käytöstä poistettavat 

(polyuretaanipohjaiset) potilasjalkineet ovat sekajätettä. 
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Kuva 1. Esimerkki sairaalan jätelajeista ja niiden jakaantumisesta v. 2010 

[27][28] 

 

 

Monikäyttöisen työvaatteen keskimääräinen käyttökertojen määrä on noin 80. 

Elinkaaren loppupäässä monikäyttöinen työvaate ja leikkaustakki voidaan hävittää 

energiaksi polttamalla. Kertakäyttöiset työvaatteet, leikkaustakit ja päähineet 

päätyvät sekajätteenä jätteenkäsittelykeskuksiin. Verellä tahriintuneet jätteet tulee 

käsitellä biologisena jätteenä, jolloin ne haudataan kaatopaikalle. [18]   

 

Suomen uuden 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain [31] johdosta kaatopaikkojen 

määrää tullaan vähentämään enenevässä määrin. Yhdyskuntajätteiden sijoitus 

kaatopaikoille vähenee lähitulevaisuudessa lähes kokonaan ja tulevaisuudessa 

kaatopaikoille sijoitetaan lähinnä hyödyntämiskelvottomia sivuvirtoja ja 

energiantuotannon tuhkia. Kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntäminen 

jätevoimaloissa tulee korvaamaan suuren osan kaatopaikkakäsittelystä. 

Siirtymäkausittain voimaan tuleva jätelain muutos aiheuttaa sairaaloiden 

sekajätteen käsittelyyn muutoksia, joista voi aiheutua jätehuoltokustannusten 

kasvua. Vuoden 2014 jälkeen mikrobiologisesti tahriintunutta jätettä ei saa enää 

viedä kaatopaikalle. 
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Kuva 2. Kaatopaikkojen lukumäärä Suomessa on vähentynyt viidennekseen 

kahdessakymmenessä vuodessa. Vuonna 1990 niitä oli vielä noin 500 ja vuonna 

2010 alle sata. [34] 

 

Jätemaksuista aiheutuvat kustannukset ovat kasvussa. Keski-Eurooppaan 

verrattuna Suomessa on kuitenkin vielä 4-5 kertaa pienemmät kustannukset. 

Energiajätemaksujen kustannukset v. 2011 olivat Suomessa noin 100 €/tonni [26]. 

Helsingin seudulla sekajätteen käsittelymaksu v. 2012 on noin 145 €/tonni [27]. 

Sekajätteistä menee jätehuoltokustannuksien lisäksi vielä jäteveromaksu, joka on 

30 €/tonni [26]. V. 2010 sairaalan kokonaisjätemäärä (henkilökunnan) henkilöä 

kohden oli 494 kg [28]. HUS-kuntayhtymän henkilöstön määrä vuoden 2009 

lopussa oli 20 909 henkilöä [29].  

 

 
 

Kuva 3. Suomessa maksettava jätevero on kolminkertaistunut viimeisen 

kymmenen vuoden aikana ollen 2002 15 euroa/jätetonni ja 2012 lähes 

50 euroa/jätetonni. [34] 

 

6 Leikkausosaston työasukonsepti 

Konseptin lähtökohtana ovat nykyiset ja kehitteillä olevat monikäyttötuotteet. 

Konsepti painottaa kerrospukeutumista, joka vastaa leikkausosaston ja varsinkin 

leikkaussalien lämpöviihtyvyyden haasteisiin. Muita keskeisiä vaatimuksia ovat 

työasujen hygieenisyys, soveltuminen huoltoprosesseihin, kustannustehokkuus, 

kestävyys ja ympäristönäkökohdat. 

 

Konseptissa EI käsitellä muita suojaimia kuten kasvosuojia, silmäsuojia tai 

käsineitä, jotka kuuluvat oleellisena osana leikkaussalin henkilökunnan työasuun. 
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Kuva 4. Työasukonsepti. Konseptissa EI käsitellä muita suojaimia kuten 

kasvosuojia, silmäsuojia tai käsineitä. 

 

6.1 Työpuku 

Leikkausosastolla käytettävien työpukujen tulisi olla vähän pölyäviä (engl. 

linting) sekä staattista sähköä poistavia tai heikosti varautuvia. Toistaiseksi 

nämä tavoitteet on saavutettu monikäyttöisissä asuissa tekokuituisilla 

mikrokuitumateriaaleilla, kuten polyesterillä. Puuvillan hiukkaspäästöt ovat 

huomattavasti tekokuitumateriaaleja suuremmat, joten sen käyttöä ei suositella. 

Kankaan sähköisiä ominaisuuksia parannetaan johtavilla langoilla, jotka 

yleisimmin sisältävät hiilikuituja (metallikuituja ei suositella). Varautuvuutta 

voidaan hallita pintajohtavien lankojen lisäksi ns. ydinjohtavilla langoilla, jolloin 

johtavan kuidun osuus ei erotu kankaasta visuaalisesti. 

 

Käyttömukavuuden kannalta tulee kiinnittää huomiota työpuvun malliin ja 

mitoitukseen, jotka vaikuttavat puettavuuden, käytön ja liikkumisen helppouteen. 

Kaula-aukon suositellaan olevan V-mallinen. Kankaan sekä kankaan pinnan 

rakenteella, materiaaleilla ja niiden suhteilla sekä neliöpainolla voidaan vaikuttaa 

kosketusmukavuuteen ja laskeutuvuuteen sekä kankaan taipumukseen kahista. 

Hengittävyys (ilman/vesihöyryn läpäisevyys) on oleellinen osa käyttömukavuutta 

kuten myös värin valinta mm. valon heijastusominaisuuksien kannalta. Hygienian 

kannalta jakun/tunikan hihojen tulisi olla lyhyet (1/2 hiha, päättyy kyynärpään 

Lämpövaate

Työpuku

Leikkaustakki

Päähine

Väliasu

Työjalkineet
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yläpuolelle), eivätkä ne saisi olla liian leveät. Tunikan tulisi olla yhtenäinen 

(napitusta ei suositella) ja materiaalin helposti pestävää ja puhdistettavaa.  

 

Kankaan tulee olla mekaanisilta ominaisuuksiltaan kestävä riittävän pitkän 

käyttöiän ja huollettavuuden takaamiseksi. Kankaan pinnan ei tulisi nyppyyntyä 

(pilling) merkittävästi. Sileä ulkopinta voi vähentää mikrobien mahdollista 

tarttumista ja kasvua kankaan pinnalla. Pukujen tulee kestää vähintään 80 

pesukertaa puhdistuksen edellyttämässä lämpötilassa (esim. 70 °C/10 min) sekä 

olla sairaalapesuloiden prosesseihin sopivia (tunnelikuivattava, taittelu 

taittokoneissa, muut käsittelyt, varastointi ja kuljetukset). Prosessilogistiikkaa 

helpottaa rajattu määrä eri kokoja ja malleja sekä asukokojen väritunnisteet esim. 

kaula-aukon sisäpuolella.  

 

Suositeltava lukumäärä työpukuja henkilöä kohden on leikkausosastolla 15 pukua 

per työtekijä. 

 

  

 

 

Kuva 5. Työpuku – esimerkkejä. 

 

6.2 Leikkaustakki 

Monikäyttöisten leikkaustakkien tulee täyttää standardin SFS-EN 13795 

asettamat vaatimukset koko elinkaarensa ajan. Standardin vaatimukset ovat 

samat sekä moni- että kertakäyttöisille leikkaustakeille. Leikkaustakille on annettu 
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vaatimusarvoja mm. mikrobien läpäisevyyteen, mikrobiseen puhtauteen, 

hiukkasten irtoamiseen, nesteen läpäisevyyteen sekä puhkaisulujuuteen (taulukko 

4). Standarditason ja korkean tason leikkaustakkien vaatimukset eroavat selvästi 

mm. mikrobien ja nesteen läpäisevyyden osalta. Heikosti varautuva tai 

staattista sähköä poistava ominaisuus tuo leikkaustakille lisäarvoa. 

 

Kuten työpukujen, myös leikkaustakkien käyttömukavuuteen voidaan vaikuttaa 

mallisuunnittelulla ja mitoituksella sekä kankaan rakenteella ja materiaaleilla 

annettujen standardivaatimusten rajoissa. 

 

Monikäyttöisten leikkaustakkien tulee kestää vähintään 80 pesukertaa 

puhdistuksen edellyttämässä lämpötilassa (esim. 70 °C/10 min) sekä myös 

steriloinnin aiheuttamat rasitukset. Valmistaja, huoltaja, tai vaatteen käyttäjä 

käyttää standardin SFS-EN ISO 13485 mukaista laadunvarmistusmenetelmää, 

mikäli toimija steriloi leikkaustakit. 

 

Taulukko 4. Standardin SFS-EN 13795 asettamat suorituskykyvaatimukset 

leikkaustakeille. 
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Kuva 6. Leikkaustakki – esimerkkejä. 

 

6.3 Lämpövaate 

Leikkausosastoilla käytettävien monikäyttöisten vilutakkien sekä muiden 

lämpövaatteiden valikoimaa tulisi laajentaa monipuolisemmaksi. Uusia ratkaisuja 

voidaan kehittää ottamalla mallia esimerkiksi urheiluvaatetuksessa käytetyistä 

ratkaisuista (esim. tikkiliivit). Materiaalien tulee kuitenkin olla 

huollettavuusominaisuuksiltaan laitoshuoltoon sopivia eivätkä ne saisi esim. 

nukkaantua. 

 

Vilutakkien sekä muiden lämpövaatteiden tulisi olla työasujen tapaan vähän 

pölyäviä, kuten esim. mikrokuitua. Puuvillaisten vilutakkien käyttöä 

hoitotoimenpiteen aikana ei ole pidetty suositeltavana. Vilutakin mallissa on 

huomioitava hygieeniset vaatimukset, kuten ¾ -mittaiset hihat ja hihansuiden 

resorit. Vilutakin liepeiden tulisi mukailla vartaloa. Niskaosan korotus lisää 

lämmittävyyttä, mikäli oleskellaan leikkaussalin laminaarialueella. Riittävän suuri 

kaula-aukko edessä parantaa käyttömukavuutta. 

 

Monikäyttöisten vilutakkien käytettävyyden haasteena on vilutakkien pesukierron 

järjestäminen niiden vähäisen käyttömäärän takia. Vilutakkien puhtauteen, 

hygieenisyyteen ja vaihtotiheyteen tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota siitä 

huolimatta, että niitä käytetään satunnaisesti tai lyhyitä aikoja kerrallaan. Asujen 

tulee kestää puhdistuksen edellyttämä lämpötila (esim. 70 °C/10 min). 

 

 
  

Kuva 7. Lämpövaate – esimerkkejä. 

 

 



 
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05971-12 

26 (45) 

 

 

6.4 Päähine 

Leikkausosaston työasuun kuuluu olennaisena osana päähine. Päähineen 

tarkoituksena on suojata aseptisia alueita, erityisesti leikkaushaavaa, hiuksilta ja 

hilseeltä ja niiden mukana seuraavilta mikrobeilta, sekä suojata työntekijää veri- 

ja eriteroiskeilta. Päähineen tulee peittää hiukset täysin myös otsalta ja niskasta. 

Päähinetyyppejä on useita, hiukset peittävästä hiukset ja kaulan peittäviin. Mitä 

suuremman alueen päähine suojaa, sen paremman suojan se antaa. 

 

Käytössä olevat päähineet ovat suurimmaksi osaksi kertakäyttöisiä sillä 

monikäyttöisiä pesulakierrossa olevia päähineitä ei ole juurikaan ollut 

markkinoilla. Leikkausosastoilla on kuitenkin käytössä myös monikäyttöisiä 

päähineitä, mikäli käyttäjät ovat hankkineet tai tehneet sellaisia itselleen. 

Monikäyttöisten päähineiden hygieenisyydestä vastaavat näissä tapauksissa 

käyttäjät itse.  

 

Monikäyttöisten päähineiden materiaaleille on lähtökohtaisesti samat suositukset 

kuin leikkausosaston työpukujen materiaaleille. Käytetyn materiaalin tulisi olla 

vähän pölyävä. Monikäyttöisenä päähineenä voidaan käyttää myös puhdasilma-

asun hupun tyyppistä ratkaisua, joka peittää pään sekä kaulan alueen. Puhdasilma-

asuissa käytetyt materiaalit ovat tiiviitä ja suojaavat hyvin ympäristöä ihmisestä 

irtoavilta hiukkasilta. 

 

 

 

 

Kuva 8. Päähineet – esimerkkejä. 

 

6.5 Väliasu 

Kerrospukeutumisella voidaan säädellä ihmisen lämpöviihtyvyyttä erilaisissa 

olosuhteissa. Leikkaussalissa lämpötila pidetään alhaisena, mikä aiheuttaa 

leikkaussalissa työskenteleville henkilöille erilaisia lämpöviihtyvyystarpeita 

työtehtävistä riippuen. Välivaatetuksella voidaan tarvittaessa parantaa lämpimänä 

pysymistä. Työasun alle lisättävinä välivaatteina voidaan käyttää mm. hihatonta 

aluspaitaa, hihallista aluspaitaa (t-paitaa), pitkähihaista trikoopaitaa, boksereita tai 

housuja. Esille on noussut myös uudentyyppisen väliasun tarve. Leikkaussalin 

laminaarin ilmavirran aiheuttama veto kohdistuu eniten niskan alueelle, joten 

lämpömukavuutta voitaisiin jatkossa lisätä varsinkin niskan alueelta korkeamman 

kauluksen tai erillisen hartiasuojan avulla. Kuten muiden leikkausosaston 

työasujen, väliasun materiaalin tulisi olla vähän pölyävää (esim. 

mikrokuitumateriaali). 
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Kuva 9. Väliasu – esimerkkejä. 

 

 

6.6 Henkilökunnan työjalkineet 

Leikkausosaston henkilöstö seisoo ja kävelee suurimman osan työajastaan, joten 

jalkineen tehtävänä on minimoida rasitukset pitkienkin työpäivien ajan. Hyvien 

ergonomisten ominaisuuksien lisäksi leikkaussalijalkineelta vaaditaan helppoa 

puettavuutta, hygieenisyyttä, puhdistettavuutta sekä staattisen sähkön purku-

ominaisuutta.   

 

Leikkaussalijalkineille ei ole omaa standardia, joka jalkineen tulee täyttää. 

Eurooppalainen työjalkinestandardi EN ISO 20347 määrittää kuitenkin hyvän 

työjalkineen ominaisuudet, jotka myös leikkaussalijalkineen ammattijalkineena 

tulisi täyttää. 

 

Työjalkineiden myynti ei edellytä valmistajalta tuotteiden testaamista tai 

sertifiointia kuten turvajalkineiden myynti edellyttää. Osa ammattijalkineiden 

valmistajista sertifioi myös työjalkineita tai valmistaa työjalkineet standardin 

vaatimuksia noudattaen. Ammattijalkineiden sertifioinnin suorittaa puolueeton 

testilaitos (esim. Suomessa Työterveyslaitos) ja sertifiointi tehdään 

Valtioneuvoston päätöksen VNp 1406 mukaisesti (henkilönsuojaindirektiivi 

89/686/EEC). Työjalkineessa käytetyt materiaalit ja ratkaisut täyttävät 

eurooppalaisen työjalkinestandardin EN ISO 20347 vaatimukset. Jalkinetyypistä 

riippuen standardi määrittää ammattijalkineelle 30-40 pakollista vaatimusta, joista 

20% koskee turvallisuutta, 20% käyttömukavuutta ja 60% jalkineen laatua ja 

rakennetta.  

 

Työjalkineiden valintaan, käyttöön ja ylläpitoon löytyy ohjeita CEN ISO/TR 

18690 teknisestä raportista. Työjalkineita valittaessa tulisi ottaa huomioon sen 

optimaalinen suojausteho suhteessa ergonomisiin ominaisuuksiin. Ylisuojausta 

tulisi välttää. Käyttömukavuus riippuu merkittävästi jalkineen yksilöllisestä 

sopivuudesta jalkaan ja siksi tulisi valita jalkaan hyvin istuva malli. 
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Kuva 10. Leikkaussalijalkineen ominaisuuksia. 

 
Huuhtelu-desinfiointikoneista projektiryhmällä oli eniten kokemusta Franken 

Deko-koneista, johon jatkossa viitataan. Muut huuhtelu-desinfiointikoneet voivat 

olla ominaisuuksiltaan ja pesuohjelmiltaan erilaisia.  

 

Tietyt tilanteet (esim. trauma, urologia) voivat vaatia erityistä 

tarkoituksenmukaista jalkinetta, kuten esim. varrellista jalkinetta. 

 

6.6.1 Malli  

Leikkaussalijalkine on henkilökohtainen ja sen tulee olla käyttäjäänsä suojaava. 

Jalkineessa olevat materiaalit sekä malli valitaan siten, että se antaa käyttäjälleen 

riittävän suojan esim. veri- ja eriteroiskeilta. Esim. rei’itys päällisessä tai 

sandaalimallinen jalkine lisäävät jalkineen hengittävyyttä ja käyttömukavuutta, 

mutta samalla käyttäjän infektioriski kasvaa. Sekä kärjeltä, että kannalta 

umpinainen malli suojaa käyttäjäänsä parhaiten esim. veriroiskeesta saatua 

infektiota vastaan. Leikkaussalissa työskenteleville suojaavin on EN ISO 

20347/A1:n mukainen suojaluokka O1+SRA. Kärjestä umpinainen ja 

kantaremmillinen OB+SRA jalkine on kantapäästä avoin. 

 

 

  

 

Kuva 11. Vasemmalla suojaavin leikkaussalijalkine, EN ISO 20347, suojaluokka 

O1+SRA, jossa umpinainen kärki ja kantapää. Oikealla suojaluokan OB+SRA 

jalkine, umpinainen kärki ja avoin kantapää. 

Ulkopohja:

- hyvä pito (vähintään EN ISO 

20347/A1:n luokka SRA)

- Nesteitä tyhjäävä pohjakuviointi

- Hyvät iskunvaimennus-

ominaisuudet

- Kiertojäykkyys

- Suoravalupohjaus (ei huollossa 

herkästi irtoavia liimauksia)

-Staattista sähköä poistava 

ESD jalkine

- Työjalkinestandardin EN ISO 

20347 mukaisesti valmistettu 

jalkine

Malli:

-Suojaava, umpinainen malli

-Puettavissa koskettamatta 

jalkineeseen

Huolto: 

Hyvä puhdistettavuus

- mahdollisimman vähän likaa kerääviä 

saumarakenteita

- Materiaalit ja rakenteet kestävät 

huuhtelu-desinfiointikoneen pesun 
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Leikkaussalijalkineessa käytetyt päällismateriaalit ovat helposti puhdistettavia ja 

huollon kestäviä. Päällisen rakenteessa tulee välttää ylimääräisiä saumakohtia ja 

yksityiskohtia esim. koruja ja merkkejä, joihin lika helposti kerääntyy.  

 

Malliltaan leikkaussalijalkineen tulee olla sellainen, että sen saa puettua jalkaan 

käsiä käyttämättä. Jalkineessa tulee aina käyttää sukkaa. 

 

Turvajalkineelta vaadittavaa kärkisuojaa käytetään vain työtehtävissä, joissa on 

vaara putoavilta esineiltä.  

 

6.6.2 Jalkineen päällismateriaalit 

Leikkaussalijalkineelta vaaditaan säännöllistä huoltoa. Deko huuhtelu-

desinfiointikoneen kestovaatimus vaikuttaa myös jalkineen päällismateriaalin 

valintaan. 

 

Nahkajalkinetta ei suositella pestäväksi deko huuhtelu-desinfiointikoneessa. 

Toistuva altistuminen deko-pesulle kovettaa nahan pintaa ja vaarana on nahan 

murtuminen taitekohdasta. Polyuretaanista pinnoitettu mikrokuitu on helppo 

puhdistaa ja se kestää desinfioinnin nahkajalkinetta paremmin.  

 

Standardin EN ISO 20347 mukaisesti valmistetuissa jalkineissa käytetään vain 

testattuja jalkinemateriaaleja. Esim. päällisissä käytetyltä mikrokuidulta vaaditaan 

hyvää repäisy- ja vetolujuutta sekä hengittävyyttä. 

 

6.6.3 Ulkopohjan pito-ominaisuus 

Pohjan pitävyys on yksi jalkineen tärkeimmistä suojausominaisuuksista. Vaikka 

pitävät jalkineet eivät kokonaan estä liukastumisia, ne voivat vähentää työntekijän 

kaatumisriskiä. Pohjan kuvioinnilla on merkitystä. Leikkaussalijalkineella tulisi 

olla hyvä pohjan pitävyys erityisesti käveltäessä pinnoilla, joilla on esim. nesteitä 

ja eritteitä. Kuvioinnin pitää tehokkaasti poistaa nesteet pohjan ja lattian 

välipinnasta. Pohjan kuvioinnin tulee myös puhdistua helposti huollon aikana.  

 

Osaston henkilöstö voi työskennellä myös kosteissa tiloissa esim. 

huuhteluhuoneessa ja pesuhuoneessa. Sertifioidun ammattijalkineiden liukkaus 

testataan standardin EN ISO 20347/A1 mukaisesti. Testaus voidaan tehdä 

vaihtoehtoisesti kahdella eri väliaineella ja alustalla. Jalkine, joka täyttää 

liukkaustestauksen vaatimuksen keraamisella laatalla ja saippualiuoksella (NaLS 

eli natriulauryylisulfaatti) saa merkinnän SRA. Teräslevy + glyseroli yhdistelmän 

täyttävä jalkine saa merkinnän SRB. Jos jalkine täyttää molemmat 

testimenetelmät, niin merkintä tuotteella on SRC. Liukkaustestauksessa jalkineista 

testataan sekä koron liuku että koko pohjan liuku. Leikkaussalijalkineen 

liukkauden vähimmäisvaatimuksen tulee vähintään olla SRA.  

6.6.4 Pohjamateriaali 

Jalkineen pohjamateriaalin on oltava helposti puhdistettavaa ja deko huuhtelu-

desinfiointipesun kestävää. Erittäin huokoiset materiaalit kuten esim. korkki 
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soveltuvat huonosti leikkaussaleihin, koska eritteet ja lika imeytyvät niihin 

helposti ja niiden puhdistaminen on vaikeaa. 

 

Polyuretaani soveltuu erinomaisesti leikkaussalijalkineiden pohjamateriaaliksi. 

Erityisesti sen kitkaominaisuus parantaa pitoa ja pohjan materiaali on päkiälle ja 

kantapäälle kohdistuvia iskuja vaimentava. Muita etuja ovat mm. sen keveys sekä 

useiden eri kemikaalien kesto. Polyuretaani ei myöskään jätä siivousta 

hankaloittavia jälkiä lattiaan. 

 

Standardin EN ISO 20347 mukaisesti voidaan työjalkineille määrittää 

iskunvaimennusominaisuus testaamalla jalkineesta kantaosan energian absorptio. 

Tämä vaatimus ei ole työjalkineilla pakollinen, vaan se on lisäominaisuus. 

Testauksessa jalkineen sisään asetetaan standardilesti, joka puristaa kengän kantaa 

metallilevyä vasten kunnes 5000 N voima on saavutettu. Laite piirtää käyrän, 

josta määritellään kantapäälle kohdistuvan iskunvaimennus jouleina. Energian 

absorptio tulee olla suurempi kuin 20 J. 

 

6.6.5 Pohjan valmistusmenetelmä 

Jalkineen pohjausmenetelmä vaikuttaa jalkineen huollonkestoon merkittävästi. 

Suoraruiskuvalussa pohja kiinnittyy päälliseen pohjan valun yhteydessä. 

Suoravalettu pohja pysyy tukevasti päällisessä kiinni, koska irtoavia liimauksia  ei 

jalkineessa ole. Myös sisäpohjaratkaisu rakennetaan huomioiden huollon 

vaikutus. Liimalla kiinnitetyt sisäpohjat irtoavat usean deko -

huuhteludesinfiointipesun jälkeen herkästi. Valun yhteydessä voidaan pohjaan 

upottaa myös kiertojäykkyystuki, joka tekee jalkineesta tukevan ja vähentää siten 

jalkaterään kohdistuvaa rasitusta.  

 

6.6.6 Pohjallinen 

Leikkaussalijalkineessa voidaan käyttää siihen soveltuvaa pohjallista tai jalkine 

voi olla sisäpohjaratkaisultaan kiinteä. Vaihtopohjallisten käyttö pitää jalkineen 

siistinä ja pohjalliset voidaan tarvittaessa vaihtaa uuteen tai huoltaa pesussa. 

Irtopohjallisilla voidaan vaikuttaa jalkineen käyttömukavuuteen esim. 

pohjallisessa käytetyt hengittävät materiaalit ja antibakteerinen käsittely tuovat 

helpotusta myös hikoaville jaloille. Pohjallisella voidaan myös lisätä tukea sekä 

parantaa iskunvaimennusta.  

 

Pohjallisilla voidaan vaikuttaa myös käyttäjän lämpöviihtyvyyteen. Markkinoilla 

on olemassa pohjallisia, jotka tasaavat kehon lämpöä pitäen lämpötilan jalkineessa 

käyttäjälleen miellyttävänä. Pohjallinen pystyy varastoimaan itseensä kehossa 

olevaa ylimääräistä lämpöä ja tarvittaessa myös luovuttamaan sitä.  

 

Leikkaussalijalkineissa on kuitenkin huomioitava, että ESD (EPA) –jalkineissa 

pohjallisten pitää olla staattista sähköä poistavaa materiaalia. Jos jalan ja jalkineen 

pohjan väliin lisätään eristävä kerros, ei jalkine enää toimi halutulla tavalla. Siksi 

ESD-jalkineissa tulee käyttää vain valmistajan suosittelemia pohjallisia. 
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6.6.7 Työjalkineiden huolto 

Työjalkineiden huolto sairaaloissa on yleisimmin tällä hetkellä käyttäjien omalla 

vastuulla. Sairaalat tarjoavat puhdistuspyyhkeitä, suihkutettavaa liuosta yms. 

välineitä kenkien puhdistamiseen. Joissakin paikoissa kenkiä pestään koneellisesti 

huuhtelu-desinfiointikoneessa. 

 

Hygienian kannalta on suositeltavaa, että työjalkineet voidaan puhdistaa 

koneellisesti käyttäen huuhtelu-desinfiointikonetta kuten potilasjalkineidenkin 

puhdistuksessa. Puhdistuksen tulisi olla säännöllistä, esim. kerran viikossa tai aina 

tarvittaessa poikkeustilanteissa. Suositeltavaa on käyttää jalkineiden puhdistukseen 

suunniteltua telinettä, mikäli sellainen kuuluu koneen lisävarustukseen. 

Desinfioinnin tulisi tapahtua esim. yli 90 °C asteisella höyryllä vähintään 1 min 

ajan. Vastaava pesu- ja desinfiointitulos voidaan saavuttaa myös kemiallisesti 

matalammissa lämpötiloissa. Korkeat desinfiointilämpötilat ja toistuva käsittely 

asettavat kuitenkin merkittäviä haasteita jalkineiden ja jalkinemateriaalien kestolle 

niiden elinkaaren aikana. Tämä on syytä huomioida myös jalkineelle lasketussa 

käyttöiässä. Suositeltavinta on puhdistus päivittäin työvuoron päätteeksi. 

 

 

Kuva 12. Potilasjalkineiden huolto huuhtelu-desinfiointikoneessa jalkineille 

suunnitellussa telineessä. 

Verellä ja eritteellä tahriintuneet jalkineet puhdistetaan välittömästi pyyhkimällä 

jalkineet esim. peroxygeenipohjaisella (vetyperoksidiin ja peretikkahappoon 

perustuvalla) pesu- ja desinfiointiliuoksella. Peroxygeenit ovat tehokkaita ja 

soveltuvat herkille pinnoille ja materiaaleille. Käsittelyn jälkeen pinta huuhdellaan 

(esim. huuhtelu-desinfiointikoneessa). Jalkinemateriaaleissa pohjassa ja 

päällisessä käytetty polyuretaani kestää heikosti vahvoja happoja ja emäksiä ja 

nämä saattavat vaurioittaa jalkinetta. Siksi pH arvoltaan neutraalista (pH 7) paljon 

poikkeavat desinfiointiaineet tulee testata jalkinemateriaaleissa tai jalkineessa 

pienellä alueella ennen niiden käyttöönottoa. 

 

ESD-jalkineiden pohjien ja pohjallisten puhtaudesta tulee huolehtia säännöllisesti.  

Pohjiin tai pohjallisiin kerääntyvä lika saattaa eristää kosketusta ja eliminoida 

sähkönjohtamiskykyä. 
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6.6.8 Sukat 

Jalkineissa suositellaan käyttäväksi aina sukkia. Sukkien olisi hyvä olla vähän 

pölyäviä. Pölyävyyden kannalta puuvilla materiaalina ei ole paras mahdollinen.  

Suositeltavinta olisi käyttää esimerkiksi 100 % polyesteriä. Toisaalta staattisen 

sähkön kannalta tarkasteltuna pitää huolehtia, että sukka ei toimi eristeenä 

ihmisen ja kengän välissä. 

 

6.6.9 Jalkineet ja staattisen sähkön hallinta 

Hoitohenkilökunnan sähköstaattinen varautuminen voi aiheuttaa merkittävän 

riskin lääkintälaitteiden luotettavalle toiminnalle leikkaussaleissa, heräämöissä ja 

muissa kriittisissä. Varautumista voidaan hallita vain, mikäli sekä tilan lattia ja 

jalkineet ovat staattista sähköä poistavaa materiaalia. High-tech sairaala 

tutkimushankkeen tarkastelujen perusteella staattista sähköä poistavia jalkineita 

tulisi käyttää ainakin alueilla, joissa on staattista sähköä poistavia lattioita (ESD-

lattioita), ja erityisesti alueilla, joissa on lääkinnällisiä laitteita.  

 

Jalkineiden hankintasuosituksiin liittyen jalkineiden tulisi olla "staattista sähköä 

poistavia" ("ESD-jalkineita") ja sähkönjohtavuuden tulee olla toteutettu koko 

jalkinepohjan alueelta (sekä kantapään että varpaiden alueelta). Staattista sähköä 

poistavan ominaisuuden lisäksi jalkineen tulisi olla ”heikosti varautuva” 

(”antistaattinen”), jotta jalkineet ja niiden käyttäjä eivät varaudu merkittävästi 

myöskään sähköisesti eristävillä lattioilla. On kuitenkin huomioitava, että heikosti 

varautuva ominaisuus ei yksinään riitä. Varsinkin teollisuuden työjalkineita 

myydään vain "antistaattisina”.  

  

Elektroniikkateollisuuden IEC-61340-5-1 -standardin suositus kengille on 

hyödyntää standardin IEC 61340-4-3 mukaista jalkineen resistanssimittausta [16]. 

Enimmäisresistanssi jalkineen sisäpuolelta jalkineen alla olevaan metallilevyyn 

(Rv) on 1x10
8
 ohmia eli 100 megaohmia. Optimiresistanssialue on 1*10

5
 - 1*10

8
 

ohmia eli 100 kilo-ohmia - 100 megaohmia.  

 

Joidenkin laitteiden kuten diatermialaitteen käyttöön liittyy sähköturvallisuus-

määräyksiä [19][20]. Näissä tiloissa lattian vähimmäisresistanssi tulee olla 50 

kilo-ohmia.   

 

High-tech sairaalahankkeessa toteutettujen tutkimuksen perusteella henkilön 

enimmäisvaraustasoksi suositellaan 1000 V sairaalaympäristöissä, jotka sisältävät 

lääkinnällisiä tai muita elektroniikkalaitteita tai herkästi syttyviä materiaaleja 

(etyylialkoholi) [21]. 1000 V alhaisemmilla tasoilla laitteisiin kohdistuva ESD-

riski on tyypillisesti alhainen, ja turvamarginaali etyylialkoholin syttymiselle on 

riittävä. Tämän perusteella IEC-61340-5-1:n mukaiseksi henkilö-jalkine –

järjestelmän resistanssiksi suositellaan alle 35 megaohmia TAI alle 1 gigaohmi ja 

henkilön enimmäisvaraustaso 1000 V.  
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7 Viimeaikaisia tutkimustuloksia 

High-tech sairaala –tutkimushankkeessa (Tekes, 2010-2012) toteutettiin laaja 

hygieniakartoitus Suomessa neljällä leikkausosastolla ja yhdellä infektio-osastolla 

[25]. Tutkimuksen tavoitteena oli sairaaloiden, lähinnä leikkausosastojen, 

toimintojen hygieniatarkastelujen avulla kartoittaa mahdolliset mikrobiologiset 

kontaminaatiolähteet tutkimalla erilaisia pintoja ja ilmaa. Yhtenä tarkastelun 

kohteena olivat leikkausosaston työasut. High-tech sairaala –tutkimushankkeessa 

tarkasteltiin myös leikkausosaston työasuihin pukeutuneen henkilön 

hiukkaspäästöjä Body box –menetelmää käyttäen. 

 

Moni- ja kertakäyttöisen tuotteen luonnonvarakulutusta ja niiden välisiä eroja on 

tarkasteltu MIPS-menetelmällä opinnäytetyössä, joka tehtiin Laurea -

ammattikorkeakoulussa keväällä 2011 [18]. Tarkastelun kohteena olivat sekä 

moni- että kertakäyttöinen käsileikkausliina. Tätä tarkastelua 

luonnonvarakulutuksesta voidaan pitää suuntaa-antavana myös moni- ja 

kertakäyttöisten työasujen välillä, sillä käsileikkausliinat ja työasut ovat 

materiaaleiltaan, huoltotoimenpiteiltään sekä jätteenkäsittelyltään varsin 

samankaltaisia. 

 

7.1.1 Työasujen hygieniakartoitus 

High-tech sairaala –tutkimushankkeessa (Tekes, 2010-2012) toteutettiin laaja 

hygieniakartoitus Suomessa neljällä leikkausosastolla ja yhdellä infektio-osastolla 

[25]. Tutkimuksen tavoitteena oli sairaaloiden, lähinnä leikkausosastojen, 

toimintojen hygieniatarkastelujen avulla kartoittaa mahdolliset mikrobiologiset 

kontaminaatiolähteet. Tarkastelun kohteina olivat ilma sekä pinnat. Ilman 

mikrobipitoisuuksia tutkittiin leikkaussaleissa, leikkaussalin viereisissä tiloissa 

sekä muissa sairaalan sisätiloissa. Pintojen tarkastelun kohteena olivat 

leikkausosaston pinnat, henkilöstö (paita, lahkeet, päähine, jalkineet, kädet), 

pesulapuhtaat tekstiilit, kosketusjäljet leikkaussalin pinnoilla sekä 

instrumenttipöydät. Henkilöstön käyttämät työvaatteet olivat monikäyttöisiä. 

 

Seuraavassa kuvassa  on esitetty mikrobitulokset henkilökunnasta otetuista 

näytteistä. Näytteitä otettiin työvuoron alussa, työvuoron aikana ja työvuoron 

lopussa. Mikrobinäytteet käsistä otettiin ennalta ilmoittamattomaan aikaan, jolloin 

edeltävä työvaihe on voinut olla mitä tahansa. 
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Kuva 13. Mikrobitulokset henkilökunnan pintanäytteistä. Näytteet on jaoteltu 

kolmeen ryhmään; kädet, paita ja päähine sekä jalkineet ja lahkeet. Jokaisessa 

ryhmässä on tulokset jaoteltu kategoriaan hyvä, välttävä, huono ja/tai kelvoton 

kuvan alaosassa annettujen ryhmäkohtaisten raja-arvojen mukaan. Kuvaajan 

pylväät kertovat ryhmittäin kuhunkin tuloskategoriaan kuuluvien näytteiden 

määrän (luku pylväässä) ja osuuden (prosenttiosuus kaikista kyseisen ryhmän 

näytteistä on luettavissa y-akselilta). 

 

Näytteenottokohtien, joista löytyi Staphylococcus aureus –bakteereita, todettiin 

olevan potentiaalisia kontaminaatiolähteitä. Tulosten perusteella sairaalan 

henkilökunnasta (paita, lahkeet, päähine, jalkineet, kädet) otetuista näytteistä 

löytyi eniten S. aureus –bakteeria. Bakteeria löytyi henkilöstön kaikista 

näytteenottokohdista. Näytteet otettiin sekä työvuoron alkaessa että työvuoron 

päättyessä.  

 

Koska työasujen todettiin likaantuvat nopeasti työvuoron aikana, tulisi niiden 

vaihdettavuuteen kiinnittää entistä enemmän huomiota. Puhtauden ylläpitämiseksi 

tulisi varata riittävä määrä vaihtovaatteita henkilöstön käyttöön. Tällöin työasu 

voidaan vaihtaa päivittäin huomioiden työasujen pesukiertoon kuluva aika.  

 

Näyte

puhtaustaso (pmy/Petrifilm) hyvä huono hyvä huono hyvä huono

< 1 ≥1 < 1 ≥1 < 1 ≥1

< 1 ≥1 < 1 ≥1 < 1 ≥1

< 1 ≥1 < 1 ≥1 < 1 ≥1

kengät ja lahkeet

paita ja päähine

kädet

koliformit E. coli S. aureus 
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7.1.2 Työasujen hiukkaspäästöt 

Leikkausosaston työasuihin pukeutuneen henkilön hiukkaspäästöjä tarkasteltiin 

Body box –menetelmää käyttäen High-tech sairaala –tutkimushankkeessa (Tekes, 

2010-2012). Menetelmä perustuu dokumenttiin IEST-RP-CC3.3. Body box –

menetelmässä testihenkilö pukeutuu mitattavana olevaan asuyhdistelmään ja 

suorittaa kontrolloidussa testikammiossa sarjan määriteltyjä liikkeitä ja liikkeiden 

aikana irtoavat hiukkaset lasketaan. 

 

Tutkimushankkeen mittauksissa oli mukana kaksi erilaista sairaalassa 

leikkausosastolla käytössä olevaa työasua (lyhythihainen tunika ja housut sekä 

sukat, jalkineet ja hius- ja kasvosuoja) sekä kertakäyttöinen vilutakki. Tarkasteluja 

tehtiin myös hiussuojan käytön vaikutuksesta hiukkaspäästöihin. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin vertailun vuoksi tavallisen vaatetuksen (t-paita ja farkut) 

hiukkaspäästöjä sekä esimerkkinä muita mitattuja asuja leikkausosaston työasuista 

ja suoja-asuista sekä puhdastila-asuista (haalari, irrallinen huppu, varrelliset 

puhdastilajalkineet, käsineet ja kasvosuoja). Leikkaussalin suoja-asuun kuuluivat 

leikkausosaston työasu (PES- mikrokuitu), hius-, kaula- ja kasvosuoja, käsineet 

sekä leikkaustakki. 

 

 

 

Kuva 14. Henkilöstä ja asusta (1-6) irronneiden hiukkasten lukumäärä 

hiukkaskokoalueittain [hiukkasta/s]. 

Eniten hiukkaspäästöjä ympäröivään ilmatilaan irtosi puuvillaiseen vapaa-ajan 

asuun (lyhythihainen t-paita ja farmarihousut) pukeutuneesta henkilöstä. 

Työvaatteet (lyhythihainen tunika ja housut) sellaisenaan ilman pään suojausta 

antoivat melko heikon hiukkaspäästösuojan ympäröivään tilaan nähden. Pään 

suojaaminen vähensi tehokkaasti hiukkaspäästöjä. Puuvillaa sisältävästä 

sekoitekankaasta (katkokuituinen puuvilla/polyesteri) valmistetut työvaatteet 

tuottivat enemmän hiukkasia kuin vastaavat mikrokuitukankaasta 

(jatkuvakuituinen polyesteri) valmistetut työvaatteet. Kertakäyttöinen lämpötakki 

(vilutakki) työasun päällä lisäsi hiukkaspäästöjä huomattavasti pelkkien 

mikrokuitukankaisten työasujen käyttöön verrattuna.  
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Taulukko 15. Leikkausosaston työasuun, leikkaussalin suoja-asuun ja tavalliseen 

vaatetukseen (t-paita ja farkut) pukeutuneesta henkilöstä mitattujen 

hiukkaspäästöjen vaihteluvälit [hiukkasta/s]. 

Asu 0.3-10 µm 3-10 µm 
Mitattujen 
asujen määrä 

T-paita ja farkut (CO) 70028 9084 1 

Leikkausosaston työasu (monikäyttö PES-mikrokuitu) 8000-15000 300-2000 3 

Leikkausosaston työasu (monikäyttö PES/CO) 6000-27000 600-2600 2 

Leikkausosaston työasu (kertakäyttö) 18500 1800 1 

Puhdastila-asu (monikäyttö) 400-8500 10-350 5 

Puhdastila-asu (kertakäyttö) 17200 1400 1 

Leikkaussalin suoja-asu (monikäyttö) 5000-19000 200-300 2 

Leikkaussalin suoja-asu (kertakäyttö) 30000-60000 1600-9500 2 

 

7.1.3 Moni- ja kertakäyttöisten tuotteiden luonnonvarakulutus 

Tuotteiden elinkaariajatteluun perustuvaa ympäristönäkökulmien arviointia 

voidaan tehdä useilla eri menetelmillä. Kattavimmin erilaisten vaikutusten 

ympäristöarvointia voidaan tehdä LCA-elinkaariarviointimenetelmällä (life cycle 

assessment). Menetelmän työläyden johdosta on kehitetty yksinkertaistetumpia 

arviointimenetelmiä, kuten hiilijalanjälki, vesijalanjälki, ekologinen jalanjälki, 

sekä materiaalivirta-analyysi ja sen sovellus MIPS-menetelmä (material input per 

service unit). [35] 

 

Moni- ja kertakäyttöisen tuotteen luonnonvarakulutusta ja niiden välisiä eroja on 

tarkasteltu MIPS-menetelmällä opinnäytetyössä, joka tehtiin Laurea -

ammattikorkeakoulussa keväällä 2011 [18]. Tarkastelussa on keskitytty 

ainemäärien kulutuksen arviointiin.  Ympäristöön kohdistuvia päästöjä mm. 

hiilidioksidin, kemikaalien ja veden osalta ei ole huomioitu.  

 

Käsileikkausliinojen ympäristövaikutuksia tutkittiin MIPS 

luonnonvarakulutusmittarilla, joka on materiaalivirtoihin perustuva 

ekotehokkuuden mittari. MIPS -luonnonvarakulutusmittari antaa karkean arvion 

tuotteen ympäristökuormittavuudesta tuotteen koko elinkaaren aikana. Ympäristö-

kuormitukseen lasketaan se materiaalin kulutus, mikä aiheutuu tuotteen 

valmistuksesta sekä tuotteen koko elinkaaren aikaisista kuljetuksista, 

infrastruktuurista, käytöstä, laitteista ja pakkauksista. Tarkastellussa 

opinnäytetyössä huomioitiin myös jätteenkäsittely. Laskennan luotettavuutta 

heikentää tiedon keräämisen vaikeus, sillä liikesalaisuuksien vuoksi kaikkia 

tietoja ei saada käyttöön ja siitä syystä osa tiedoista joudutaan arvioimaan. [18] 

 

Opinnäytetyössä saatujen MIPS-tulosten perusteella kertakäyttöinen 

käsileikkausliina kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja 4,7 kertaa, vettä 

4,2 kertaa ja ilmaa 2,8 kertaa enemmän kuin monikäyttöinen käsileikkausliina. 

Lisäksi yksi kertakäyttöinen liina kuluttaa 0,374 kg uusiutuvia luonnonvaroja, 

monikäyttöinen ei yhtään. Tuotteiden suurin luonnonvarojen kulutus näyttäisi siis 

syntyvän valmistuksesta ja kuljetuksesta. Lisäksi jätemäärät eroavat 

huomattavasti: 80 leikkauksesta jätteeksi päätyy kertakäyttöisiä käytettäessä 

n. 80 liinaa kaatopaikalle ja monikäyttöisiä käytettäessä yksi liina energiajätteeksi. 

[18] 
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Taulukko 5. Yhden moni- ja kertakäyttöisen leikkausliinan luonnonvarakulutus 

sekä 80 leikkauksen aiheuttama jätemäärä [18] 

 Luonnonvara / Jäte Monikäyttö Kertakäyttö 

Uusiutumattomat luonnonvarat 1,26 kg 5,99 kg 

Vesi 46,6 kg 195,5 kg 

Ilma 1,07 kg 3,04 kg 

Uusiutuvat luonnonvarat - 0,37 kg 

Jätemäärä / 80 leikkausta 1,155 kg (1 kpl) 44,32 kg (80 kpl) 

 

Kertakäyttöisen liinan todettiin kuluttavan elinkaarensa aikana huomattavasti 

enemmän vettä kuin monikäyttöisen. Yhden monikäyttöisen liinan vedenkulutus 

raaka-aineiden, valmistuksen ja kuljetuksen osalta jää pieneksi, koska yhtä liinaa 

voidaan käyttää n. 80 kertaa. Kertakäyttöisen liinan vedenkulutuksesta lähes 

puolet aiheutuu steriloinnista. Työssä laskentaperusteena on käytetty 

välinehuollossa käytettävän etyleenioksidisterilointikoneen tietoja, koska 

steriloinnin todellisia tietoja ei saatu selville liikesalaisuuksien takia. 

Kertakäyttöliinojen tuotannossa ovat oletettavasti kuitenkin käytössä 

teollisuuskoneet, mikä saattaa vaikuttaa energiankulutukseen pienentävästi 

verrattuna välinehuollon käyttämän pienemmän laitteen perusteella laskettuun 

lukemaan. [18] 

 

Monikäyttöisten työasujen pesuprosessissa ympäristö voidaan huomioida muun 

muassa käyttämällä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia 

pesukemikaaleja. Myös vettä voidaan kierrättää käyttämällä huuhteluvettä 

esipesussa pesukoneessa. Lisäksi voidaan ottaa käytetyn pesuveden lämpö talteen.  

 

8 Nykyiset ja lähitulevaisuuden tarpeet  

Resistentit mikrobit, uhka infektioiden nopeasta kansainvälisestä leviämisestä, 

vaatimukset hoidon kustannustehokkuudesta ja altistuvien potilaiden määrän 

kasvu asettavat haasteita infektioiden torjunnalle ja hygienian hallinnalle 

sairaalaympäristöissä. Toisaalta tärkeäksi tekijäksi on nousemassa kestävän 

kehityksen huomioiminen tuotteissa ja toiminnassa. Olemassa olevat tarpeet tulisi 

tyydyttää siten, että luonnonvarojen riittävyys voitaisiin turvata ja 

toimintamahdollisuudet säilyisivät samoina myös tulevaisuudessa. Mahdolliset 

pandemiat sekä muut globaalit uhat tulee ottaa huomioon tuotteiden 

toimitusvarmuuden ja sitä kautta toiminnan hygieenisyyden takaamiseksi myös 

poikkeustilanteissa.  

Eettisten tekijöiden huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa on vasta 

hakemassa muotoaan [22]. Vuonna 2010 Euroopan komissio julkaisi ohjeen 

sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa [23]. 

Ohjeistuksella halutaan edistää julkisten hankintojen esimerkillistä toimintaa, sekä 

vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen sosiaalisesti vastuulliseen suuntaan.  

Kustannustehokkuudella on jatkossakin erittäin merkittävä rooli julkisissa 

hankinnoissa mm. väestön ikääntymisen myötä. Tuotteiden hankinnassa tulisi 

enenevässä määrin ottaa huomioon tuotteiden hankintakustannusten lisäksi koko 
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elinkaaren aikana aiheutuvat kustannukset, jotta tuotevaihtoehtojen edullisuutta 

voitaisiin vertailla syntyvien kokonaiskustannusten valossa. 

 

8.1 Kestävän kehityksen tuomat haasteet 

Toiminnan ympäristövaikutukset luovat tulevaisuudessa entistä enemmän tarpeita 

kestävän kehityksen kannalta parhaiden tuotevalintojen tekemiseen. 

Leikkausosastolla käytettävien työasujen ympäristökuormitukseen voidaan 

vaikuttaa käyttämällä kestävän kehityksen kannalta optimaalisia tuotteita 

toiminnan ja erityistilanteiden tuomat vaatimukset huomioon ottaen. Tuotteiden 

ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta voidaan tarkastella vertailemalla 

käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Yksi työasujen ympäristövaikutusten kannalta 

merkittävä tekijä on niiden kerta- tai monikäyttöisyys sekä työasuihin käytetyt 

materiaalit. Työasujen toimittajilta voidaan tulevaisuudessa myös vaatia 

ympäristöjärjestelmää sekä ympäristövastuullisuuden edellyttämistä 

alihankkijoiltaan.  

 

Kestävä kehitys taloudelliselta näkökannalta edellyttää aineellisen kasvun 

hillitsemistä ja teknologian kehittämistä. Siten tuotetaan enemmän vähemmillä 

luonnonvaroilla. Tulevaisuudessa tärkeitä kilpailutekijöitä ovat energian ja raaka-

aineiden tehokas käyttö, ympäristöä säästävä suunnittelu ja tuottaminen, jätteiden 

ja tekstiilituotteiden kierrätys sekä markkinointi.  

 

8.1.1 Kestävä kehitys ja tekstiilimateriaalit 

Ekologinen kestävyys edellyttää, että kehitys on tasapainossa luonnonilmiöiden 

kanssa ja ottaa huomioon luonnonvarojen säilymisen ja riittävyyden. Ekologinen 

tekstiilituotanto tukee kestävää kehitystä. Tekstiilit valmistetaan ilman haitallisia 

kemikaaleja ja tuotanto kuormittaa ympäristöä ja luontoa mahdollisimman vähän.  

 

Kestävän kehityksen mukaisten tekstiilien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Tämä 

tarkoittaa korkealaatuisten, toiminnallisten ja kestävien materiaalien ja 

lopputuotteiden valintaa. Perinteiset öljypohjaiset tekstiilikuidut kuluttavat 

uusiutumattomia raaka-ainevaroja. Luonnonkuiduista puuvillan viljelyala kapenee 

tuotannon ympäristörasitusten korostuessa. Luonnonkuituja ja muuntokuituja 

saadaan suhteellisen nopeasti uusiutuvista luonnonvaroista ja ne on helpompi 

palauttaa luonnon kiertokulkuun kuin perinteiset synteettiset tekokuidut.  

 

Synteettisistä tekokuiduista valmistetut tekstiilit puolestaan tarvitsevat usein 

huomattavasti vähemmän ympäristöä kuormittavia kemiallisia viimeistyksiä tai 

pesua ja huoltoa. Synteettiset tekokuidut antavat tekstiileille myös lujuutta ja 

kulutuskestoa ja näin lisäävät tuotteen käyttöikää, mikä ympäristön kannalta on 

hyvä asia. Suurin osa tekstiilien aiheuttamista ympäristökuormituksista 

energiankulutuksen ja päästöjen osalta syntyy tekstiilien pesun ja huollon 

yhteydessä ollen arviolta noin kaksi kolmasosaa tekstiilien elinaikana syntyvistä 

päästöistä. 
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8.1.2 Uusiokäyttö 

Käytöstä poistuvien monikäyttöisten tekstiilien ja jalkineiden hyödyntäminen 

uusiokäyttöön on ollut vähäistä. Poistotekstiilejä hyödynnetään lähinnä 

energiajätteenä, mutta niitä jatkojalostetaan jonkin verran myös uusiksi tuotteiksi. 

Puuvillapohjaisia poistotekstiilejä voidaan käyttää myös mm. 

öljynimeytysmattoina. Jalkineita ei ole tähän mennessä uusiokäytetty, vaan ne 

ovat päätyneet käytön jälkeen kaatopaikalle. Tulevaisuudessa jalkinemateriaalien 

hyödyntämistä uusiokäyttöön esimerkiksi pohjamateriaalin osalta voidaan pitää 

yhtenä mahdollisuutena. Mm. käytetyn pohjamateriaalin polyuretaanin 

rouhiminen ja rouheen lisääminen uudelleen valumassan sekaan on yksi 

mahdollisuus jatkaa materiaalin kiertokulkua. 

 

Suurimpana esteenä käytöstä poistuvien tekstiilien uusiokäytölle ovat olleet 

logistiset ongelmat sekä eri osien (napit, nepparit, vetoketjut yms.) erottelun 

vaikeus. Poistotekstiilien keräyksessä ja kierrätyksessä tulisi pyrkiä 

suunnitelmalliseen ja hallittuun toimintaan, jotta siitä saataisiin irti paras hyöty 

[Tekstiilikierrätyksen esiselvitys, Poistotekstiilimassojen hyödyntämistapojen 

edistäminen jätehierarkian mukaisesti, HAMK, Helena Hinkkala, 2011]. 

 

8.1.3 Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen hankinnassa 

Sosiaalinen vastuullisuus on nousemassa yhdeksi huomioon otettavaksi tekijäksi 

julkisissa hankinnoissa osana kestävää kehitystä. Euroopan komissio julkaisi 

vuonna 2010 oppaan sosiaalisesta ostamisesta sosiaalisesti vastuullisten julkisten 

hankintojen edistämiseksi [23]. Tavoitteena on kehittää julkisia hankintoja siihen 

suuntaan, että niissä huomioidaan muiden tekijöiden ohella myös yksi tai useampi 

sosiaalinen näkökohta, kuten esimerkiksi työllisyysmahdollisuudet, ihmisarvoinen 

työ, sosiaalisten oikeuksien sekä työoikeuksien noudattaminen tai eettisen kaupan 

kysymykset. Joissakin tapauksissa sosiaalisten näkökulmien laiminlyöminen voi 

aiheuttaa epäoikeudenmukaista kilpailua esimerkiksi hinnan suhteen. 

 

Sosiaalisessa kestävyydessä on kysymys yksilön ja yhteisön elämänhallinnan 

parantamisesta sekä yhteisöllisyyden huomioonottamisesta. Tekstiiliteollisuus on 

jo pitkään ollut tietoinen niistä terveyshaitoista, joille eri maissa olevien 

tuotantotehtaiden työntekijät altistuvat. Vaatetus- ja tekstiilialan yrityksiin on 

kohdistunut kasvava paine parantaa työvoiman oikeuksia ja työolosuhteita 

työntekijöiden oikeuksien rikkomusten tultua julkisuuteen 1990-luvulla. Yritykset 

pyrkivät näkyvästi lisäämään yhteiskuntavastuutaan, sillä kestävän kehityksen 

huomioiminen bisnesnäkökulmasta on yhä tärkeämpää. Yhteiskuntavastuun 

myötä yritykset tiedostavat vastuunsa alituotantoketjuissa ja vaativat vaate- ja 

tekstiilitehtaita takaamaan työntekijöille perusoikeudet.     

 

Toimintatavat tällä osa-alueella ovat vasta muotoutumassa ja edellyttävät lisää 

käytännön ohjeistusta ja kokemusta hankintaportaalle sekä myös poliittisia 

linjanvetoja. Julkisen hankinnan yleisenä toimintaperiaatteena on parhaan 

hintalaatusuhteen aikaansaaminen sekä oikeudenmukaisesti toimiminen. 

Parhaaseen hintalaatusuhteeseen voidaan tulla sisällyttämään kustannusten sekä 

loppukäyttäjän vaatimukset täyttävän laadun lisäksi myös sosiaalisia näkökohtia. 

Esikaupallisten julkisten hankintojen eli normaalia hankintaa edeltävien t&k –

hankintaprosessien käyttö on yksi mahdollisuus edistää uusien ja 



 
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05971-12 

40 (45) 

 

 

monipuolisempien tuotteiden syntymistä sekä markkinoiden vahvistumista. 

[23][24] 

 

8.2 Työasujen hygienia 

Hygienian kokonaisvaltainen hallinta on tärkeä tekijä hoitoon liittyvien 

infektioiden ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Tartuntojen ehkäisyssä, hoidoissa 

ja hygienian hallinnassa korostetaan käsihygieniaa, aseptista työskentelyä 

toimenpidetiloissa, kriittisten pintojen puhtautta ja infektiopotilaiden eristämistä. 

Näiden tärkeiden tekijöiden lisäksi kokonaisvaltainen hygienian hallinta vaatii 

ilmavälitteisten tartuntateiden huomiointia sekä muiden hygieniakriittiseen 

ympäristöön vaikuttavien toimijoiden ja toimintojen kuten tekstiilihuoltoketjun, 

erilaisten tilojen pintojen puhdistustoimien, sairaalalogistiikan ja kunnossapidon 

hallintaa.  

 

Henkilöstön työvaatteet ovat kontaktissa potilaiden kanssa, joten niiden 

päivittäisen vaihtamisen tarve korostuu varsinkin epidemioiden aikana sekä 

oltaessa tekemisissä resistenttien mikrobien kanssa. Työvaate tulisi olla 

vaihdettavissa uuteen tarpeen mukaan myös työvuoron aikana.  

Työvaatteiden valinnassa tulisi kiinnittää huomio niiden suojaavuuteen, 

hiukkaspuhtauteen ja puhtaana pysymiseen käyttöön otettaessa (puettaessa) sekä 

käytön aikana. Ihmisen päällä oleva työvaate on kehon suodatin, jonka 

tarkoituksena on estää ihon hilseen ja sisävaatteista lähtevien hiukkasten pääsy 

ympäröivään ilmaan. Kudotussa ja neulotussa kankaassa olevat rakenteelliset 

aukot, vaatteessa olevat aukot ja reiät sekä vaatteen oikeanlainen puenta 

vaikuttavat siihen, kuinka paljon hiukkasia vaate läpäisee ja päästää. Lisäksi 

työvaatteen pinnasta, vapaana olevasta ihosta ja pään alueelta (kasvot, suu, nenä, 

hiukset) irtoaa hiukkasia suoraan huoneilmaan.    

 

Katkokuidut aiheuttavat materiaalissa pinnan karvaisuutta, joka saattaa voimistua 

käytön ja pesujen aikana. Tästä syystä yhä enenevässä määrin puhtaisiin tiloihin 

sovelletaan jatkuvakuituisia ja/tai erikoispintaviimeisteltyjä materiaaleja, jotka 

pölyävät vähän. 

 

Työasujen hiukkas- ja mikrobipuhtautta tarkasteltaessa tulee huomioida, että 

kertakäyttöinen työasu on tehdaspuhdas ja monikäyttöinen pesulapuhdas. 

Tehdaspuhdas materiaali voi sisältää tuotannosta peräisin olevia hiukkasia. 

 

8.3 Design 

Työasujen mallien sekä materiaaliratkaisujen ja asukokonaisuuksien suunnittelulla 

voidaan vaikuttaa työssä viihtymiseen (lämpöviihtyvyys, ergonomia, 

käytännöllisyys, ulkonäkö) sekä kestävään kulutukseen (pitkä käyttöikä, 

huollettavuus, kierrätettävyys). Leikkaussalin työvaatteiden muutos aikojen 

saatossa on ollut suuri. Enenevässä määrin on otettu huomioon hygieenisyyden 

mukanaan tuomia vaatimuksia, kuten lyhyet hihat (enintään ¾-hihat), 

huollettavuus, pölyämättömyys ja työvaatteiden sähköstaattisen varautumisen 

hallinta. Materiaalivalinnoissa ollaan siirtymässä polyesteri/puuvilla -

sekoitekankaista mikrokuitukankaisiin, jotka ovat kevyempiä ja 

pölyämättömämpiä materiaaleja. Myös värimaailma on muuttunut valkoisesta 
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vihreään ja tummansiniseen. Värin valinnalla vaikutetaan mm. 

valonheijastusominaisuuksiin. Työasun malli on muuttunut naisilla hameesta 

housuasuun. Tänä päivänä kokovalikoima on hyvin yleisesti sama sekä miehille 

että naisille.  

 

Tulevaisuuden suunnittelulla voidaan tukea kestävää ja ympäristömyönteistä 

kulutusta mm. ekologisilla materiaaliratkaisuilla sekä kiinnittää enenevässä 

määrin huomiota mallien istuvuuteen hygieenisyyden ja työhyvinvoinnin 

parantamiseksi sekä materiaalimenekin vähentämiseksi. Kerrospukeutumisen 

vahvalla hyödyntämisellä voidaan parantaa lämpöviihtyvyyden vaatimuksia 

leikkaussalin vaativissa työolosuhteissa. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Työasujen kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. kulttuuri, käytettävyys sekä 

hygieenisyys. 

 

8.4 Toimitusvarmuus ja logistiikka 

Toiminnan globalisoituessa ja tehostuessa tulee myös tuotteiden 

toimitusvarmuuteen ja alueelliseen vahvuuteen kiinnittää huomiota. Mahdollisissa 

poikkeustilanteissa, kuten pandemioissa, tuotteiden tarve kasvaa 

maailmanlaajuisesti ja saattaa aiheuttaa esteitä saatavuuteen. Tämä tulisi 

huomioida myös työvaatteiden, päähineiden ja hiussuojusten sekä leikkaustakkien 

hankinnassa kustannustehokkuuden rinnalla.  

 

Kansallinen varmuusvarasto huolehtii viruslääkkeiden ja rokotteiden hankinnasta 

pandeemisen influenssan hoitoon ja ehkäisyyn. Näitä lukuun ottamatta 

sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten tulisi huolehtia muista poikkeustilanteessa 

tarvittavista hankinnoista, kuten työ- ja suoja-asuista, sekä määrittää niiden tarve. 

[30] 

 

Terveydenhuollon logistiikka on muutosvaiheessa, ja uusia konsepteja ja 

toimintamalleja julkisen ja yksityisen sektorin välillä on toteutettu. Yleensä 

pääasiallinen kiinnostuksen kohde on toimitusten tehokkuuden parantamisessa ja 

materiaalivirtojen häiriöttömyydessä. Logistiikan tehokkuuden kehittämiseen ja 

ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyviä tekijöitä ovat mm. kuljetusten 

optimointi, jakeluautojen polttoainevalinnat, logistiikkaratkaisujen nykyistä 

yhtenäisempi toteutus eri sairaanhoitopiireissä, kuljetusyksiköiden kuten 

rullakoiden seurannan parantaminen sekä varastojen optimointi sairaalassa ja 

palveluntuottajalla. Sairaalan nopearytminen ja toisinaan vaihteleva prosessi sekä 

vaatimukset toimitusvarmuudesta ja varmuusvarastoista asettavat tässä haasteita 

? 
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palveluntuottajalle. Oma haasteensa on tarjota entistä korkeampaa hygieniatasoa 

uusissa logistiikkaratkaisuissa. 

 

8.5 Kustannustehokkuus 

Kustannustehokkuus on aina ollut yksi tärkeimmistä osatekijöistä hankinnassa ja 

sen merkitys tulee tulevaisuudessa entisestään lisääntymään väestön ikääntyessä 

ja terveydenhuollon kulujen kasvaessa. Tästä syystä jo hankintavaiheessa tulisi 

kiinnittää huomiota hankintahinnan lisäksi myös hankittavien tuotteiden 

aiheuttamiin muihin kuluihin koko käyttöiän ajalta. Tällöin kulujen hallinta olisi 

kokonaisvaltaisesti vertailtavissa erilaisten tuotteiden kesken.  

 

Leikkaussalin työasujen sekä leikkaustakkien hankintakustannuksiin vaikuttavat 

suuressa määrin asujen moni- tai kertakäyttöisyys. Monikäyttöisten asujen 

kustannukset aiheutuvat hankintakustannuksista, jotka jakautuvat useamman 

käyttökerran (n. 80) osalle, sekä huoltokierron kustannuksista ja lopulta 

energiajätemaksuista. Usein monikäyttöiset asut ovat vuokravaatteita, joten niiden 

jätemaksut eivät ole sairaaloiden vastuulla. Kertakäyttöisten asujen 

hankintakustannukset ovat kertaluontoisia. Lisäksi kuluja aiheutuu sekajätteen 

käsittelymaksuista sekä jätteenkeräyskustannuksista.  

 

8.6 Uusia ratkaisuja 

Kappaleessa on esitelty lyhyesti joitakin työryhmässä esiin nousseita 

terveydenhuollon työasuihin tai niiden huoltoon liittyviä uusia ratkaisuja.  

8.6.1 Työvaateautomaatti 

Tulevaisuuden sairaaloissa toimintatavat muuttuvat mm. uusien 

logistiikkapalvelujen myötä, esimerkkinä erilaiset täyttöpalvelut. Keski-

Euroopassa uuden teknologian hyödyntäminen näkyy työvaateautomaattien 

yleistymisessä. Työvaateautomaatti on vaatteiden säilytys-, otto- ja 

palautusjärjestelmä, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. 

Se on automaattinen tunnistetekniikalla (esim. RFID) varustettu tekstiilien 

annostelujärjestelmä, joka monitoroi vaatevirrat sairaalan ja pesulan välillä. 

Vaatteissa on mikrosirutunniste ja käyttäjällä tunnistuskoodi (nimi, koko, 

kustannuspaikka, tehtävä). Vaate luovutetaan käyttäjälle ja vastaanotetaan huoltoa 

varten tunnistuksen avulla.  

 

Järjestelmä tehostaa työvaatteiden kiertoa, parantaa tekstiilien kierron seurantaa ja 

hallintaa sekä vähentää tekstiilien katoamisista johtuvia kustannuksia. Vaatteiden 

paremman jäljitettävyyden vuoksi sairaalat voivat tehokkaammin valvoa 

työvaatteiden osalta hygienian hallintaa ja sen ylläpitoa. Henkilökunta vaihtaa 

säännöllisesti puhtaat pestyt työvaatteet. Työvaatteisiin tarvittava 

säilytystilantarve pienenee ja tekstiileihin kohdistuvat lukuisat käsittelyt ja käsin 

koskettelut jäävät pois.    
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8.6.2 Tulevaisuuden tekstiilimateriaalit 

Tulevaisuuden tekstiilivalintoihin tulevat vaikuttamaan teknisten 

ominaisvaatimusten lisäksi suuressa määrin materiaalien ekologisuus sekä raaka-

aineiden saatavuus. Vaihtoehtoisia tulevaisuuden tekstiilien kuitumateriaaleja 

voisivat olla mm.: 

 

 luonnonpolymeereistä ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat 

muuntokuidut, esim. selluloosapohjainen viskoosikuitu, bambukuitu ja 

soijaproteiinikuitu 

 uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat synteettiset kuidut, esim. 

maissipohjaiset kuidut ja risiiniöljypohjainen polyamidi 

 kierrätetystä polymeeriraaka-aineesta valmistettavat synteettiset kuidut, 

esim. polyesteri, polyamidi ja polyakryyli  

 kierrätetty luonnonkuitu, esim. puuvilla ja villa 

 kestävällä tavalla tuotetut luonnonkuidut, esim. puuvilla, pellava, hamppu, 

rami, juti, manilla, sisal, kookos, silkki, villa. 

 

Luonnonmateriaalien varteenotettavuus tulevaisuuden työasumateriaaleina vaatii 

uusien teknologioiden kehittämistä, jotka mahdollistavat materiaalien käsittelyn 

halutunlaisen materiaaliyhdistelmän aikaansaamiseksi. Yhtenä potentiaalisena 

teknologiana voidaan pitää nanoteknologiaa ja sen hyödyntämistä materiaaleissa, 

pinnoitteissa sekä erilaisissa käsittely- ja viimeistysaineissa. 

 

8.6.3 Jalkineet ja jalkinemateriaalit 

Jalkineiden valmistuksessa on tulossa markkinoille uusia materiaaliratkaisuja, 

joita voidaan hyödyntää myös sairaalajalkineiden valmistuksessa.  Jalkineeseen 

voidaan esimerkiksi lisätä antimikrobisia lisäaineita, joilla jalkineesta saadaan 

vastustuskykyinen mm. Staphylococcus aureus – bakteeria vastaan, joka pystyy 

elämään jalkinemateriaaleissa. 

 

Jalkineiden ekologisuus ja kierrätettävyys tulevat tulevaisuudessa nousemaan 

tärkeämpään rooliin. Suomeen on rakennettu uusia jätteenpolttolaitoksia, joihin 

otetaan tulevaisuudessa vastaan myös jalkineita ja jalkinemateriaaleja. Laitokset 

pyrkivät huomioimaan myös tulevaisuuden mahdollisesti tiukentuvat päästö- ja 

tehokkuusvaatimukset ja velvoitteet vähentää jätteen sijoittamista kaatopaikalle.  

Lisäksi tekniikan kehittyessä on tulevaisuudessa mahdollista lisätä 

jalkinemateriaalien uusiokäyttöä jalkinetuotannossa.  

 

Jalkineiden huollettavuuteen sekä ergonomisiin ominaisuuksiin tulisi jatkossa 

kiinnittää enemmän huomiota. Jalkineiden tulisi kuulua nykyistä tiiviimmin osana 

työasua ja niiden vaatimukset määrittää yleisemmällä tasolla. Jalkineiden 

hygieniasta huolehtiminen kuuluu osaksi sairaalan kokonaishygienian hallintaa.  

Staattista sähköä poistavien ESD-jalkineiden (EPA-jalkineiden) käyttö 

leikkaussaleissa ja muissa staattista sähköä poistavalla lattialla varustetuissa 

tiloissa, joissa on sähköstaattiselle purkaukselle herkkiä laitteita, voi vähentää 

laitteille aiheutuneita häiriöitä ja vikaantumisia ja siten parantaa 

potilasturvallisuutta. Siksi staattista sähköä poistava ominaisuus tulisi huomioida 

näissä tiloissa työskentelevän henkilökunnan jalkinevaatimuksissa. 
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8.6.4 Antimikrobiset työvaatteet 

Tekstiilimateriaalit kontaminoituvat mikro-organismeilla (bakteerit, virukset, 

homeet, sienet, levät) helposti valmistusvaiheessa, käytössä ja varastoinnissa. 

Mikrobit tahrivat tekstiiliä, alentavat materiaalin lujuutta sekä voivat aiheuttaa 

epämiellyttävää hajua.  Työvaatteet voivat siirtää ja kuljettaa tekstiilimateriaalin 

pintaan tarttuneita mikrobeja muille pinnoille ja tilasta toiseen toimien mikrobien 

leviämisreittinä.  

 

Antimikrobisten työvaatteiden tarkoituksena on suojata hoitohenkilöstöä ja 

työvaatteita mikrobeilta sekä estää mikrobikontaminaatioiden leviäminen 

henkilökunnan työvaatteiden mukana muille pinnoille ja muihin tiloihin. Tekstiili 

viimeistellään antimikrobiseksi (lanka, kangas, neulos, vaate) tai antimikrobinen 

aines laitetaan kuidun sisään valmistusvaiheessa. Mikrobien torjuntamekanismi on 

mikrobiostaattinen tai mikrobisidinen. Mikrobiostaattinen vaikutus rajoittaa ja/tai 

ehkäisee mikrobien kasvua. Mikrobisidinen vaikutus eliminoi ja tappaa 

mikrobeja.  Markkinoilla on lukuisia antimikrobisia aineita, joista 

tekstiilisovelluksissa yleisesti käytettyjä ovat orgaaniset biosidit (esim. Triclosan), 

epäorgaaniset yhdistelmät (zeoliitit, metallit Cu, Ag, Zn), luonnon materiaali 

(esim. Chitosan), hopeapinnoitteet ja uutta teknologiaa edustavat 

nanohopeakäsittelyt.  

 

Antimikrobiset vaikutukset eroavat toisistaan mm. vaikutuksen ja kestoajan 

suhteen. Lisäksi työvaatteiden pesu ja huolto voivat heikentää antimikrobista 

ominaisuutta. Nanohopean pitkän ajan antimikrobinen vaikutus perustuu 

hopeahiukkasten kykyyn muodostaa ioneja kosteissa olosuhteissa. Kuidun 

pinnalla olevat hopeaionit ehkäisevät mikrobien kasvua. Nanohopeaa sisältävien 

tekstiilikuitujen lisäksi tutkimuskohteina ovat erilaiset nanoviimeistykset 

kankaille, neuloksille ja vaatteille. Teknologian kehitys voi mahdollistaa 

tulevaisuudessa entistä hygieenisempien ja pitkään monikäyttöisten työvaatteiden 

kehittämisen ja niiden käytön yleistymisen sairaaloissa ja koko 

terveydenhoitoalalla.    

 

9 Yhteenveto 

Raportissa on esitetty High-tech sairaala -yritysryhmähankkeessa mukana olevien 

yritysten ja VTT:n yhteistyössä koostama työasukokonaisuus leikkausosaston 

henkilökunnalle. Konsepti toteutettiin Alfa Wear Oy:n, KaihlaSet Oy:n, 

Laitosjalkine Oy:n, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja VTT:n yhteistyönä. 

Raportissa on esitetty myös yleisesti Suomessa käytössä olevia leikkausosaston 

työasuratkaisuja sekä niihin ja niiden huoltoon vaikuttavia vaatimuksia, 

suosituksia ja menettelytapoja. Työn tavoitteena on aktivoida työasuja valmistavia 

ja toisaalta niitä hankkivia osapuolia löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja 

yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Lisäksi raportissa on esitelty työryhmän 

tunnistamia tulevaisuuden tarpeita, jotka vaikuttavat työasujen kehittymiseen 

jatkossa. 

 

Työasukonsepti sisältää työpuvut, jalkineet, vilutakit, väliasut, 

päähineet/hiussuojukset, sukat sekä leikkaustakit. Konseptin lähtökohtana ovat 

nykyiset ja kehitteillä olevat monikäyttötuotteet. Konsepti painottaa 
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kerrospukeutumista, joka vastaa leikkausosaston ja varsinkin leikkaussalien 

lämpöviihtyvyyden haasteisiin. Muita keskeisiä vaatimuksia ovat työasujen 

hygieenisyys, soveltuminen huoltoprosesseihin, kustannustehokkuus, kestävyys ja 

ympäristönäkökohdat.  
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