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Preventing hospital infections by high hygiene environments 

 User need 

 Hospital infections are a global and costly problem in hospitals, emergency and in human crisis 

 High hygiene environments prevent hospital infections, save money and improve human safety 

Solution 

 High hygiene environment controlling methods were generated and experimented     
 Comprehensive technology outlines for managing high hygiene in operating and insulating units of five Finnish hospital 

environments were developed. 

 Best practices of clean production premises were applied from high technology industries  (electronics, electric, 

machine and metal product, metal processing and information technology industries) for benchmarking and adapting 

new hygiene controlling methods to health care sector.  

Benefits 

 Present data-based knowledge by monitoring hygiene impressive environment elements enables to maintain,         

control and improve hygiene  

 Indoor air hygiene of different rooms and premises  

 Air cleanliness in operation theatres and particulate emissions during operations 

 Microbiological surface hygiene on both patient contact and non-contact surfaces 

 Personal particulate emissions, protective hygienic work clothing and textiles  

 Electrostatic charging of personal and environment 

 Analysing and developing of hygiene critical responsibilities and duties  

Users: Professional health care sector, hospitals, health centres 

 

 

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

0.1 1 10

Hiukkaskoko, μm

H
iu

k
k

a
s

p
it

o
is

u
u

s
, 
k

p
l/
m

3

ISO 4

ISO 5

ISO 6

Keskiarvo

UCL

Maximi

Particulate emissions from a person. Particulate emissions during operation. Electrostatic charging of a person. 

Air cleanliness classification of an 

operating theatre. 

Microbiological sampling in 

an operating theatre. 

http://www.vtt.fi 
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HYGIENIAN HALLINTAA TERVEYDENHUOLLON JA 

TEKNOLOGIAN OSAAMISTA YHDISTÄMÄLLÄ 

 Myönteinen vaikutus  

o sairaaloiden hygieniaan  

o tartuntojen ehkäisemiseen liittyviin menettelytapoihin 

o sairaalainfektioiden ja niistä aiheutuvien kustannusten 

hallintaan 

o potilas- ja työturvallisuuteen 

o terveyspalvelujen kokonaistaloudellisuuteen 

 

 Projektissa tutkittiin korkean hygienian hallintaa ja mahdollisuutta 

soveltaa teollisuudessa hyviksi havaittuja puhtaan 

tuotantoympäristön toiminta- ja hallintamalleja sairaaloihin. 
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Katsaus hygienian hallintakeinoihin ja ohjeistuksiin 

Puhtauden hallintamenettelyt ja hyviksi havaitut käytännöt tilojen, 

ilman, pintojen, pukeutumisen, tekstiilien ja staattisen sähkön 

hallinnan suhteen 

 

1. Teknologiateollisuuden puhdastilaympäristöt (elektroniikka- ja 

sähköteollisuus, kone- ja metalliteollisuus, metallien jalostus, 

tietotekniikka-ala) 

 Puhdastilat (ISO-puhtausluokat) 

2. Lääketeollisuus 

 Hyvät tuotantokäytännöt (GMP-puhtausluokat) 

3. Elintarviketeollisuus 

 Säädökset ja omavalvonta 

4. Sairaalat 

 Ohjeita ja käytäntöjä Suomessa 
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Tarkastelut sairaaloissa 

Sairaalaympäristön hygieniatarkastelut 

Ilman hiukkaspuhtaus  

Staattisen sähkön aiheuttama varautuminen 

Henkilöiden hiukkaspäästöt 



8 13/04/2012 

Yhteenveto  

Terveydenhuollon ja teknologiateollisuuden 

vuorovaikutteinen toiminta koettiin hyödylliseksi ja 

tarpeelliseksi. 

 

Jatkotutkimusehdotuksia: 

Hygienian omavalvontajärjestelmän kehittäminen (vrt. 

elintarviketeollisuus) 

Hygieniakriittisen arvoketjun kehittäminen  

Infektioiden leviämis- ja tartuntareittien tutkiminen  
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Kiitokset projektiin osallistuneille, 

 

rahoittajille ja  

 

kaikille kuuntelijoille ! 
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VTT - 70 vuotta  

teknologiaa yhteiskunnan ja 

elinkeinoelämän hyväksi 


