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1  Puhtaan ilman merkitys terveydenhuollon erityistiloissa 

Sisäilmaston laadun osatekijöitä ovat ilman hiukkasmäärä, lämpötila, kosteus, ilmanpaine sekä ilman liike ja 

virtausreitit. Sisäilmaston laadun merkitys korostuu terveydenhuollon tiloissa, ollen kriittisimmillään niin 

sanotuissa puhdastiloissa, kuten leikkaussaleissa ja laboratorioissa, eristystiloissa ja sairaala-apteekeissa.  

Puhdastilalla tarkoitetaan erikoisrakenteista eristettyä aluetta, jossa usean muun asian ohella sisäilmaston 

ominaisuuksiin kohdistuu poikkeuksellisen korkeat puhtausvaatimukset. Puhdastilojen sisäilmastoratkaisuissa 

pyritään muun muassa estämään hiukkasten pääsy sisäilmaan ja poistamaan jo ilmaan päässeitä hiukkasia. 

Näissä tiloissa ihminen on keskeinen hiukkasten lähde. Ihosta irtoaa vuorokaudessa 3-15 g hilsettä, joka 

vastaa jopa 10 miljoonaa hiukkasta eli partikkelia. Leikkauksen aikana esim. kymmenestä ihmisestä irtoaa 

miljoonia partikkeleita, joista noin viidesosa kantaa mukanaan tai on itse infektion aiheuttajia. Jälkimmäisistä 

käytetään nimitystä colony forming units eli cfu (suom. pmy, eli pesäkkeitä muodostavat yksiköt).  Nämä cfu:t 

eli erilaiset mikrobit ja virukset ovat terveydenhuollon puhdastilojen keskeisin näkymätön vihollinen. Ne 

pystyvät lisääntymään, muodostamaan pesäkkeitä ja säilymään pinnoilla tartuttamiskykyisinä sekä leviämään 

ihmiseen hiukkaskoosta riippuen joko ilman ja/ tai kosketuksen kautta. Sopivissa olosuhteissa mikrobit voivat 

lisääntyä jopa yhden sukupolven verran 20 minuutissa.  

Sisäilmaston hiukkasmäärään vaikuttavat ihmisten ohella henkilökunnan pukeutuminen ja vaatetuksen laatu, 

tilojen väliset painesuhteet sekä ovien aukaisujen määrä ja aukioloaika. VTT:n vuonna 2012 tekemän 

suomalaisten leikkaussalien ilmanpuhtauden selvityksen mukaan lepotilassa leikkaussalien 

hiukkaspitoisuuksien puhtaustasot pääosin läpäisivät testit, mutta leikkausten aikana ne nousivat osassa 

leikkaussaleja selvästi tavoitetasoja korkeammiksi. Suomessa hiukkasten määrille on epäviralliset ohjearvot. 

Euroopan standardisointijärjestön työryhmä määrittelee parhaillaan yleiseurooppalaista sairaalailmanvaihtoa 

koskevaa standardia.  

Leikkaussaleissa ilman puhtaus on erityisen kriittinen turvallisuustekijä, sillä ilman mikrobi- ja 

partikkelimäärien tiedetään olevan merkittävin leikkausalueen infektion syntyyn vaikuttava ulkoinen tekijä.   

Noudatetut standardit sekä kaikkien hiukkasten että taudinaiheuttajahiukkasten osalta vaihtelevat maittain ja 

sairaaloittain. Esimerkiksi Tukholman Nya Karolinska Sjukhuset on asettanut leikkaussaliensa raja-arvoksi <5 

cfu / m3 useimpien kansallisen standardin ollessa <10 cfu / m3. Haltonin ratkaisuilla leikkaussalissa (kun 

potilaan lisäksi paikalla 10 hengen henkilökunta) voidaan päästä tasolle <5 cfu / m3. Haltonin tuotekehitys-

tiloihin rakennetussa leikkaussalissa on simuloitujen leikkausten mittauksissa päästy jopa tasolle 0 cfu / m3. 
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Sisäilmaston laatu on yksi tärkeä osatekijä sairaalainfektioiden ehkäisyssä, ja lääkkeille vastustuskykyiset 

mikrobit nostavat myös sisäilmaston merkityksen uudelle tasolle. Arviolta viidennes kaikista hoitoon liittyvistä 

infektioista syntyy leikkaussalissa, ja infektion saaneen potilaan kuolemanriski on yli kaksinkertainen 

normaalisti toipuvaan potilaaseen verrattuna.  

 

Sairaalainfektioiden aiheuttamien kuolemien määrän on tutkimuksissa arvioitu olevan samaa luokkaa kuin 

liikennekuolemat. (Lähde: Fedotov, Aleksander 2010. Clean rooms and Clean Zones in Hospitals. VTT 

Symposium 266, s.177-178)  

 

”Erilaiset mikrobit ja antibiooteille resistentit bakteerit leviävät leikkaussalissa olennaisesti myös ilman 

välityksellä. Leikkaussaliolosuhteissa ilmasta on kyettävä poistamaan lähes kaikki potentiaaliset 

infektionaiheuttajat”, sanoo sairaalasegmentin kehitysjohtaja Kim Hagström Haltonilta.   

 

Monia kirurgisia toimenpiteitä tehdään kuitenkin myös leikkaussalien ulkopuolella, vaikka niihinkin sisältyy 

huomattava infektioriski.   

 

"Esimerkiksi radiologiset tutkimukset, jotka edellyttävät pienimuotoisia kirurgisia toimenpiteitä, lisääntyvät 

jatkuvasti. Nämä toimenpiteet tehdään kuitenkin kuvantamiseen suunnitelluissa tiloissa, joissa infektioriskit 

ovat suuremmat kuin leikkaussalissa", Hagström huomauttaa.  

 

Muita esimerkkejä kirurgisista toimenpiteistä leikkaussalien ulkopuolella ovat pienimuotoinen ihokirurgia sekä 

raajoihin kohdistuvat pienemmät toimenpiteet esimerkiksi tapaturmien aiheuttamien vammojen hoidossa. 

Halton tarjoaa näihin tilanteisiin liikuteltavat sisäilmastoratkaisut (ks. seuraava kappale). 

 

”Puhdas sisäilma voisi toimia yhtenä kannustimena sairaaloille taistelussa sairaalainfektioita ja 

vastustuskykyisiä sairaalabakteereita vastaan. Voittajia olisivat sekä potilaat että yhteiskunta”, Hagström 

sanoo.  

  

2  Halton Vita – 2.6.2015 lanseerattava ratkaisuvalikoima 

Halton Vita -tuoteperhe kattaa terveydenhuollon tilojen kokonaisvaltaiset sisäilmastoratkaisut, joihin 

kuuluu neljä erikoisratkaisualuetta. Havainnekuvat löytyvät tämän artikkelin lopusta ja ne ovat ladattavissa 

linkkien kautta.  

  

1) Halton Vita OR (Operation Room, leikkaussaliratkaisut). Ratkaisuilla voidaan toteuttaa kolmenlaisia 

sisäilmaston puhdasympäristöjä leikkaussalien erityisvaatimusten ja standardien mukaisesti: 

 

a. Halton Vita OR Space on koko leikkaussalin kattava puhdasilmaratkaisu. 

b. Halton Vita OR Zone luo paikallisen puhtaan sisäilmastovyöhykkeen leikkaussalissa.  

c. Halton Vita Cell luo leikkauspöydän tai instrumenttipöydän alueen liikuteltavan puhtaan 

paikallisen mikroilmaston. Ratkaisulla voidaan toteuttaa paikallisia puhdasilmastoja 

leikkaussaleihin, nostaa vanhojen leikkaussalin sisäilmaston paikallista puhtaustasoa, tai 

luoda kirurgisen toimenpiteen vaatima paikallinen puhdasilmasto suojaamaan haava-aluetta 

tai instrumentteja leikkaussalin ulkopuolella silloin, kun varsinaista leikkaussalia ei ole 

käytettävissä. 

 

2) Halton Vita Iso Sisäilmastoratkaisut potilaseristyshuoneisiin osana yleisten potilastilojen ratkaisuja.  

3) Halton Vita Lab Laboratorioiden energiatehokkaat ja kokonaisvaltaiset sisäilmastoratkaisut, jotka 

soveltuvat tutkimus-, tuotanto- ja opetuskäyttöön terveydenhuollossa, apteekeissa ja teollisuudessa. 

4) Halton Vita Apo Sairaalan sisäisten lääkevalmistustilojen ("sairaala-apteekin") sisäilmastoratkaisut. 
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Halton Vita –tuoteperheen lisäksi Haltonilta löytyy kattava valikoima muita sairaaloissa ja terveydenhuollon 

tiloissa tarvittavia sisäilmaratkaisuja ja -tuotteita, kuten sisäilmapalkit, savu- ja paloturvallisuustuotteet, 

yleisilmanvaihdon järjestelmät sekä ammattikeittiöiden ilmanvaihdon kokonaisratkaisut. 

  

3  Halton toimittaa leikkaussaliratkaisut Tukholman Nya Karolinska –sairaalaan 

Halton toimittaa vuonna 2016 toimintansa aloittavalle ja 2017 täysin valmistuvalle Pohjoismaiden suurimmalle, 

alan huipputeknologiaa edustavalle sairaalalle, Nya Karolinskalle (NKS), sen kaikkien 40 leikkaussalin 

sisäilmastoratkaisut, joissa hyödynnetään Haltonin uusinta teknologiaa. Perinteisesti leikkaussalien 

ilmanvaihto on toteutettu laminaarisella tai sekoittavalla ilmanvaihdolla (ks. havainnekuvat kuvasivulta). 

Haltonin uusi ratkaisu yhdistää sekoittavan ja laminaarisen ilmanvaihdon hyvät puolet. Uudella ratkaisulla 

saavutetaan vaadittava ilmanpuhtaus kohtuullisilla ilmamäärillä, mikä lisäksi vähentää vedontunnetta ja 

energiankulutusta. 

 

”Selvitimme tutkimuksissamme yhdessä ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa ilmanvaihdon vaikutusta 

leikkaussalin hygieniaan Kausalassa, Haltonin innovaatiokeskuksessa. Rakensimme sinne leikkaussalin, 

jossa testasimme ilmanvaihdon toimintaa ja ilman puhtaustasoa tyhjässä tilassa sekä simuloiduissa 

miehitetyissä leikkaustilanteissa. Uudella ratkaisulla pystyimme minimoimaan haitallisten mikrobien ja 

hiukkasten määrän leikkaussalissa”, kertoo Haltonin leikkaussaliratkaisujen tarjonnasta vastaava päällikkö 

Ismo Grönvall.  

 

”Haltonin tutkimuskeskus perustettiin vuonna 1984 ja meillä on ainutlaatuinen kokemus leikkaussalitutki-

muksesta. Olemme kehittäneet yhdessä ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden hygienia-

vaatimukset täyttävää leikkaussalia, joka noudattaa Ruotsin standardointi-instituutin asettamia teknisiä 

ohjearvoja”, Grönvall sanoo.  

 

NKS:n tavoitteena on tarjota potilaskeskeistä hoitoa, jossa etusijalla ovat potilaan turvallisuus, yksityisyys ja 

mukavuus. Rakennushankkeen tavoitteena ovat lisäksi ympäristöarvoja tukevat sertifikaatit LEED Gold 

(Leadership in Energy and Environmental Design) ja Miljöbyggnad Gold. 

 

Nya Karolinska Solna -sairaalan suunnittelu alkoi vuonna 2005. Halton solmi varsinaista ratkaisutoimitusta 

koskevan sopimuksen rakennusyhtiö Skanskan kanssa vuonna 2014. Leikkaussalien tarkempi suunnittelu  

yhdessä NKS-sairaalan kanssa alkoi samana vuonna.  

   

4  Sairaalarakentamisen keskeiset trendit  

Trendejä: 

Toiminnan kustannustehokkuus ja energiatehokkuus Terveydenhuoltosektorin kustannukset kasvavat 

hoitovaihtoehtojen ja -teknologian kehittyessä ja väestön ikääntyessä. Tilanne pakottaa alan 

virtaviivaistamaan toimintojaan ja optimoimaan resurssien käyttöä. Kustannustehokkuuden ohella paineet 

kohdistuvat energiatehokkuuteen.  

 

Hygieniatason nostaminen sairaalatiloissa Vastustuskykyisten mikrobien leviämisen estäminen.  

Puhdastilojen tarvetta nostavat radiologian suomia mahdollisuuksia hyödyntävän kirurgian yleistyminen 

leikkaussalien ulkopuolella, sekä uusien tarttuvien tautien tulo sairaalaympäristöihin. 

 

Rakennussuunnittelu, tilatehokkuus ja logistiikka Sairaalarakentaminen on investointi pitkälle 

tulevaisuuteen, joten huomio kohdistuu rakennuksen koko elinkaareen. Rakentamisessa huomioidaan  
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rakennuksen käyttöikää pidentävät tekijät kuten rakentamisen laatu, rakennusta käyttävien hyvinvointi ja 

tilojen mukautuvuus ajan kuluessa uusiin tarpeisiin.  

  

Keskeistä: tilojen suunnittelu toimintojen, etäisyyksien ja eri tilojen erityisvaatimusten (esim. puhdastilat) 

näkökulmasta. Näin vaikutetaan lopulta käyttökustannuksiin, kun lopputulos palvelee parhaalla tavalla 

henkilökunnan työskentelyä ja potilaiden nopeaa toipumista. Perinteisesti sairaalan rakennusinvestointi 

vastaa suurin piirtein yhden vuoden käyttökustannuksia.  

 

Potilaslähtöisyys kattaa potilaan yksilöllisen hoidon, yksityisyyden ja terapeuttisen ympäristön sekä 

hoitohenkilökunnan saatavilla olemisen potilaan tarpeen mukaan.   

 

Ympäristöystävällisyys ja uusiutuvia resursseja tukeva terveydenhuolto (Regenerative Heath Care) 

Kestävät arvot ovat lähtökohtana läpi koko toiminnan. Ympäristövaikutusten minimointi esimerkiksi energian 

ja kemikaalien käytössä sekä jätteen käsittelyssä. 

 

"Painopiste siirtyy yhä selkeämmin toiminnalliseen suunnitteluun. Sairaala ei ole ensisijaisesti rakennus vaan 

osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tästä syystä myös sairaalan suunnittelu on aloitettava palveluiden, 

toiminnallisten kokonaisuuksien ja prosessien suunnittelusta. Tilat tukevat toimintaa." (Tekes: Loppuraportti 

12.6.2014)  

 

Terveyden huollon rakentaminen lähivuosina Euroopassa  

Koko Euroopan tasolla terveydenhoitoalan rakennuksiin investoidaan vuosittain noin 20 miljardia euroa. 

Investments in Healthcare buildings in Europe (MEur)   

Estimate Outlook

Country / Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Austria 819 839 869 898 907 920 949

Belgium 241 279 296 295 291 313 336

Denmark 317 313 329 345 432 540 647

Finland 353 473 493 648 648 587 562

France 5119 5389 4818 4536 4579 4625 4658

Germany 1781 1719 1710 1753 1780 1780 1762

Ireland 316 307 320 335 337 488 588

Italy 809 819 828 843 856 878 901

Netherlands 2013 1894 1689 1616 1697 1815 1958

Norway 338 380 412 543 788 681 681

Portugal 593 581 488 478 488 502 522

Spain 628 549 460 428 406 406 421

Sweden 105 363 424 402 338 297 311

Switzerland 464 559 619 667 734 735 738

United Kingdom 5053 4487 4302 3906 3813 3813 3889

Western Europe (EC-15) 18948 18950 18056 17694 18093 18378 18920

Czech Republic 354 364 182 225 266 290 308

Hungary 131 78 80 84 88 90 94

Poland 718 752 676 703 729 740 740

Slovak Republic 86 75 70 90 90 95 100

Eastern Europe (EC-4) 1288 1270 1008 1102 1173 1215 1242

Euroconstruct Countries 

(EC-19) 20236 20220 19064 18796 19266 19593 20162

ForecastsBUILDINGS FOR HEALTH                             (million euros at 2013 prices)

 
(Lähde: Euroconstruct, November 2014, s. 61) 
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5  Haltonilla vuosikymmenten kokemus sairaaloiden ja laboratorioiden 
erityistarpeista  

Halton on toimittanut sairaalojen eri ilmanvaihtoratkaisuja, muun muassa potilashuoneisiin soveltuvia 

sisäilmapalkkeja, useisiin sairaaloihin Pohjoismaiden lisäksi mm. Englannissa, Hollannissa, Ranskassa, 

Belgiassa, Italiassa ja Puolassa.  

 

Lähes poikkeuksetta sairaaloissa on myös laboratoriotiloja, joiden ilmanvaihdon vaatimukset ja tarpeet 

vaativat erikoisosaamista. Laboratoriotiloja löytyy sairaalojen lisäksi useilta muilta alueilta kuten 

teollisuudesta, tutkimuksesta ja kehityksestä sekä yliopistoilta. Halton on toimittanut laboratorioratkaisuja 

näihin kohteisiin jo noin 30 vuoden ajan ja saavuttanut vankan jalansijan muun muassa Ranskassa ja 

Puolassa. Haltonin merkittäviä asiakkaita ovat esimerkiksi Grenoble Biology Institute, Gdansk University, 

Loréal, Total, Coca Cola ja Danesco.  

6  Havainne- ja kuvituskuvia    

(Kuvat ovat lehdistötiedotteen liitteinä Cision-palvelussa) 

 

  

Kuva yllä: Halton Vita OR Space   Kuva yllä: Halton Vita OR Space   

  

Kuva yllä: Halton Vita OR Zone   Kuva yllä: Halton Vita OR Space, valokuva Haltonin 

Kausalan innovaatiokeskuksen leikkaussalista. 
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Kuva  yllä: Halton Vita OR Zone   Kuva yllä: Halton Vita OR Zone valokuvassa 

   

  

Kuva yllä: Haltonin Ismo Grönvall ja Halton Vita OR CELL 

Patient (VCP) potilaan haava-alueen suojaamiseen.  

Kuva yllä: Halton Vita OR CELL Instruments 

  

Kuva yllä: Halton Vita Lab, kuvituskuva Kuva yllä: Halton Vita Apo, kuvituskuva 

  

Kuva yllä: Halton Vita Lab Solo  

 


