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Hygienian peruspilarit

Tilat, pinnat

- siivottavuus

- puhdistettavuus

- esteettömyys

Aineiden käyttö 
käyttötarkoituksen mukaisesti

- annostelu!!!

Yksilö

Hygieeninen, terveellinen ja 

turvallinen ympäristö

estäminen

Taudinaiheuttajien leviämisen

Osaaminen / 

ammattitaito

KÄSIHYGIENIA

Aseptinen omatunto

Ilmanvaihto

KIINTEISTÖHUOLTO
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Riittävä pintahygienia?

Syksy 2019
➢Kemikaalien käyttöä vähennettävä?

Kevät 2020
➢Desinfioivien aineiden käyttö kaikille pinnoille

➢Tappaa myös hyvät mikrobit
➢Käsidesin käyttö myös pintadesinfektioon!!!

➢Kuluttajilla eikä myöskään kaikilla ammattilaisilla ei ole tietoa 
desinfioivien aineiden käyttötarkoituksista ja eroista

➢Kuluttajille tarjolla pintadesinfektioon lähinnä klooripitoisia tuotteita
➢Desinfioivien aineiden oikea käyttötarkoituksen mukainen annostelu ja 

vaikutusaika
➢Myös antibakteeriset pinnat tulee puhdistaa säännöllisesti

➢Tarvitaan lisää tutkimusta



Licence to Breathe
(L2B) 
Co-Creation hanke
(16.8.2020-31.3.2021)

Korona toi 
sisäilmastonmuutoksen

31.3.2021 |  4

Licence
to 

Breathe

Lääketiede

Aerosolifysiikka

Virtaustekniikka

Talotekniikka

Kiinteistöala

Biotieteet

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/licence-breathe

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/licence-breathe


L2B Co-Creation
• L2B-hankkeen uutuusarvo ja hyödyntämispotentiaali on ollut vahvassa 

poikkitieteellisyydessä, joka tuonut yhteen lääketieteen, biotieteiden, 
virtaustekniikan, aerosolifysiikan, hygieniatekniikan, 
nanoteknologian, talotekniikan sekä kiinteistöalan asiantuntijat 
niin tutkijaryhmästä kuin yrityksistä luomaan ratkaisuja virusten 
leviämisen estämiseen rakennuksissa.
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Tavoitteet

Suomalaisten yritysten edellä kävijyyden ja 

kilpailukyvyn tukeminen ja integroidun L2B-

verkoston muodostaminen ja vakiinnuttaminen

L2B hankkeen aikana Howspace-alusta 

kommunikoinnissa

❖ Kick-off -15.9.2020

❖ Työpaja 1 - 27.10.2020

❖ Työpaja 2 - 17.12.2020

❖ Loppuseminaari 31.3.2021

Yrityksiä palvelevien tutkimustulosten ja 

kansainvälisiltä markkinoilta löydettävien  

teknologisten ratkaisujen kartoitus

Julkaistaan TAU internet sivuilla huhtikuussa 

2021

❖ Loppuraportti

❖ Kolme manifestia

❖ Artiklakortit

❖ Muut julkaisut ja esiintymiset

Välittömien tutkimushaasteiden tunnistaminen 

yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi

Loppuraporttiin kootaan tunnistetut 

tutkimushaasteet, joihin keskitytään 

jatkohankkeessa

Business Finland Co-Innovation hankkeen 

valmistelu ja tutkimus- ja yritysyhteistyön 

rakentaminen

L2B-hanke on fuusioitunut jo syksyllä kahden 

muun Co-Creation –hankkeen (TUPA, AIRCO) 

kanssa ja valmistelee tällä hetkellä suurta

Co-Innovation hanketta nimeltään E3

+lukuisat mukaan liittyneet yritykset
31.3.2021



#1 Virus on vikkelä

Patogeeniset tartuntamekanismit ja sen mittaaminen 
pinnoilta tai ilmasta on vielä haasteellista
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Koronaviruksen leviämismekanismit

Virusta leviää ympäristöön:

• Hengitysteistä: yskiminen, aivastus, hengitys, 
puhuminen, laulaminen, räkä ja lima

• Ulosteen mukana

Viruksen tartuntatavat:

• Pisaratartunta (< 2m)

• Aerosolitartunta (> 2m)

• Kontaktitartunta (suora/epäsuora)

Viruksen elinaika (laboratoriossa):

• Pinnoilla jopa 72 h (Van Doremalen, 2020)

• Aerosolihiukkasissa jopa 16 h (Fears et al., 2020)

Oireettomat tartuttajat  + pisara + aerosolitartunta 

=> ”Vikkelä virus” => Pandemia Kuva: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471490620302337

Van Doremalen, 2020: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973

Fears, 2020: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454081/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471490620302337
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454081/


Kehityspolut sisäilmaston muutoksessa

Mikrobien tartunta

ja leviäminen 
Älykäs ja reagoiva 

rakennus

Infektiomekanismit

Viruserittyminen ja 

päästöt ihmisestä

Pisara- ja aerosolien 

dynamiikka

Elinkyky ilmassa ja 

pinnoilla

Ympäristön vaikutus

Muuntuminen ja 

sopeutuminen

Integroi hajautetut 

järjestelmät 

hyödyntäen IoT:tä ja 

tekoälyä

Ennakoi, reagoi 

ja takaa ihmisten 

turvallisuuden 

Havaitsee patogeenit 

ja tukee valittuja 

vastatoimia

Viestii käyttäjien 

kanssa ja opastaa 

tartuntariskin 

minimointiin

Varmistaa 

keskeytyksettömän 

toiminnan uhkien ja 

epidemioiden aikana

Luo turvallisuuden 

tunteen ilman uhkien 

jatkuvaa esille 

tuomista

Teknologia ja digitaalisuus Teknologia ja digitaalisuus

Ennaltaehkäisy

Integroidut

turvallisuus-

ratkaisut ja 

palvelut

Vastuullinen 

käyttö ja 

käyttäytyminen

Tilojen käytön ja  

olosuhteiden 

todentaminen

Ilmanvaihto-

järjestelmien 

ennakoiva 

toiminta

Ilmanvaihto- ja 

säätöstrategiat

Olosuhteiden 

reaaliaikainen 

informointi

Turvallinen 

sisäympäristö

Mikrobien 

mittausteknologiat

Digitaaliset ratkaisut

Tilojen 

käyttäjäprofiilit

Ilmanvaihdon 

toiminnanvarmistus
Sisäilman 

mittausteknologiat

Teknologiset ratkaisut

Turvallisuutta 

parantavat palvelut

Ihmisten 

käyttäytymisen 

ohjaus

Toiminta-

ympäristöjen 

muutos

Turvallinen

käyttäjäkokemus

Käytön, ylläpidon ja 

toimitilajohtamisen 

ohjelmistot
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Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa 
epidemiatilanteessa –hanke (PIHY)

Tavoite

Tampereen korkeakouluyhteisön ja yritysten yhteishankkeen 
tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa, pilotoinnilla 
todennettua tietoa, jota hyödyntämällä minimoidaan 
taudinaiheuttajien leviäminen julkisten yhteisöjen ja yritysten 
tarjoamien palveluiden yhteydessä.



Pintahygienia -hanke
1. Haastattelut ja kyselyt epidemiatilanteen aiheuttamista pinta-

ja hygieniakäytänteistä toteutettiin erilaisissa hoiva- ja 
palveluyrityksissä 

2. Pinta- ja ilmanäytteitä kerätään sairaalaympäristöstä COVID-
19 -potilaita hoitavien yksiköiden tiloista ja näytteet 
analysoidaan Tampereen yliopiston virologian laboratoriossa 

3. Viruksen säilymistä pinnoilla, inaktivointia ja hävittämistä 
testataan laboratoriossa simuloiden pintojen 
kosteapyyhintää yleispuhdistusaineella.

4. Virusmarkkereiden leviämistä tutkitaan Living Lab -
testiympäristöissä  normaaleissa ruokailutilanteissa. 



Tulosten esittely

Kosteapyyhinnän vaikutus 
virussaastumisen poistoon 
eri pintamateriaaleilta

Ryhmänjohtaja Sami Oikarinen, Dos. FT.
Ympäristöterveyden tutkimusryhmä
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Tampereen yliopisto



Tarkoituksena tutkia puhdistusaineiden 
vaikutusta virussaastumisen poistoon eri 
pintamateriaaleilta

• Kokeessa eri pintamateriaaleja saastutettiin endeemisellä 
koronaviruksella (HCo-229E)

• Pinnat pyyhittiin mikrokuitupyyhkeellä, jotka oli kostutettu 
yleispuhdistusaineisiin tai desinfioivaan puhdistusaineeseen

• Pyyhinnän jälkeen pinnoilta otettiin pyyhkäisynäyte

• Näytteet tutkittiin nukleiinihappomonistusmenetelmällä (RT-
qPCR) jäljelle jääneen viruksen havaitsemiseksi



Kokeen kulku



Pintamateriaalien vaikutus virusten 
poistoon pinnoilta



Puhdistusaineiden vaikutus virusten 
poistoon



Yhteenveto
• Koronavirus näyttäisi tarttuvan eri pintamateriaaleihin eri 

voimakkuudella

• Yleispuhdistusaineet poistavat keskimäärin virusta pudottaen 
määrän 1/55:een alkuperäisestä virusmäärästä (13000 –> 240 
kopiota)

• Desinfioiva puhdistusaine poistaa virusta tehokkaammin, 
pinnoille jäi keskimäärin 1/325 alkuperäisestä virusmäärästä 
(13000 -> 40 kopiota)



Pyyhkäisynäytteet kerätty eri pinnoilta
Hoitohuoneen yleiset tilat:

• Huoneen oven kahva
• Ilmastointikanava, kanavan suu
• Hoitajan ATK-pisteen hiiri
• Yleisen alueen laatikon tai kaapin kahva

Potilaan lähellä olevat tilat:
• Apupöydän tai pendelin tasopinta, kahva
• Imuejektorin säädin
• Potilassängyn sivulaita, potilassängyn takalaita, sängyn viereinen yöpöytä
• Lattia: potilassängyn vierus, potilasvyöhyke

WC-tilat:
• Pesualtaan hanan kahva
• Oven kahva
• WC-istuimen kannen sisäpinta
• WC-istuimen rengas



Yhteenveto tuloksista
• COVID-19-potilaiden hoitohuoneiden pinnoilta löytyy SARS-

CoV-2-viruksen nukleiinihappoa eli pinnoilla on 
viruskontaminaatiota

• Viruspitoisuudet ovat yleensä hyvin matalia
• Jos virus on infektiivistä, sitä tarvitaan noin 100 kertaa enemmän

tartuntaan

• Siivous vähentää virusta pinnoilta, mutta ei aina poista sitä
kokonaan
• Pinnat ovat voineet kontaminoitua myös uudelleen siivouksen ja 

näytteenoton välillä

• Analyysien perusteella virus ei ollut infektiivistä



Kiitos ja mukavaa kevättä!

Tampereen ammattikorkeakoulun osatoteutuksen 
projektipäällikkö
Leila Kakko
Lehtori, MMM, Tampereen ammattikorkeakoulu
leila.kakko@tuni.fi, 050 3119 623
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