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huoneilman lämpötila tasaisena muuttuvien laitekuormien ja henkilömäärien muutoksesta 

huolimatta niin, että potilaan elintoimintojen tila pysytään pitämään vakaana. Tarvittaessa 

sali-ilman lämpötilataso tulee olla nopeasti muutettavissa kuhunkin leikkaukseen 

sopivaksi; näin esimerkiksi hoidettavan potilaan ja leikkaustyypin vaihdon yhteydessä. 

Saliin toimenpiteen aikana vapautuvat kaasut (kuten nukutuskaasut) ja salissa syntyvät 

epäpuhtaudet (muun muassa kirurginen savu) tulee pystyä poistamaan tilasta nopeasti ja 

tehokkaasti. Edellä mainittujen vaatimusten toteuttaminen vaatii tehokkaan, 

toimintavarman, hygieenisen ja väistämättä myös kalliin ilmastointijärjestelmän. Suuret 

ilmavirrat, ilman monivaiheinen käsittely, suodattaminen, lämmittäminen, 

jäähdyttäminen, joskus samanaikainenkin jäähdytys ja lämmitys (ilman kuivaaminen) ja 

kostuttaminen nostavat laitteistojen huolto- ja käyttökustannukset korkeiksi. 

Tässä työssä perehdytään tällä hetkellä työryhmäkäsittelyssä olevan yleiseurooppalaisen 

sairaalailmanvaihto-ohjeistuksen (CEN TC 156 WG18) sisältöön leikkaussalien osalta ja  

leikkaussali-ilmastoinnin ohjaustapoihin. Pääasiallisena tutkimuskohteena ovat 

leikkaussalien  ilmanvaihdon ohjauksen optimointi ja sen tuomat edut sekä potentiaali 

edellä mainittujen korkeiden huolto- ja käyttökustannusten alentamiseksi. 

Suoritetut energiankulutus- ja elinkaarikustannuslaskelmat puoltavat tarpeenmukaisen, 

leikkaussalien epäpuhtauskuormitukset huomioivan ilmastoinnin ohjaustavan käyttöä.  

Alentuneiden käyttö- ja huoltokustannusten lisäksi tarpeenmukaisella ohjauksella 

voidaan parantaa myös työntekijöiden kokemaa termistä viihtyisyyttä ja alentaa salien 

taustamelutasoa. Ilmastointijärjestelmien ohjausparametrien määrittelyssä tulee kuitenkin 

huomioida salikohtaiset toiminnan reunaehdot, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu 

missään tilanteessa. 
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The ventilation of hospital operating theatres should create healthy and safe conditions 

for the patients and the nurses, physicians and other persons working in the theatre. The 

air in the room should be particularly clean, so that airborne contaminants do not cause 

infection to the patient or increase the risk of infection. The ventilation system must be 

able to keep the room air temperature constant despite varying equipment loads and 

changes in the number of people present in the room, so that the patient's vital functions 

can be kept stable. If necessary, the air temperature level in the room must be quickly 

adjustable to suit the needs of each operation; for example, when changing the patient to 

be treated or the type of surgery. The gases released into the operating theatre during the 

procedure (such as anaesthetic gases) and the contaminants generated within (including 

surgical smoke) must be able to be removed quickly and efficiently. Implementing the 

above requirements requires an efficient, reliable, hygienic and inevitably expensive air 

conditioning system. High airflows, multi-stage air treatment, filtration, heating, cooling, 

occasional simultaneous cooling and heating (dehumidification) and humidification 

increase the maintenance and operating costs of the equipment. 

This paper presents the content of the Common European Hospital Ventilation 

Guidelines (CEN TC 156 WG18) currently being discussed by the working group for 

operating theatres and the control methods for operating theatre air conditioning. The 

focus in this research is on the optimization of ventilation control in operating theatres 

and its benefits, as well as the potential to reduce the high maintenance and operating 

costs mentioned above. 

The performed energy consumption and life cycle cost calculations support the use of an 

appropriate air conditioning control method that takes the pollutant loads of operating 

theatres into account. In addition to reduced operating and maintenance costs, proper 

control can also improve the thermal comfort of the employees and reduce the level of 

background noise in operating theatres. However, when defining the control parameters 

of the air conditioning systems, the room-specific boundary conditions must be taken into 

account, so that patient safety is not endangered in any situation. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

ANSI engl. American National Standards Institute, amerikkalainen 

standardointijärjestö 

ASHE engl. American Society for Health Care Engineering, amerikkalainen 

terveydenhuollon alalla työskentelevien teknisten ammattilaisten järjestö 

ASHRAE engl. American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning 

Engineers, amerikkalainen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointialan 

insinöörijärjestö  

At rest Leikkaussali tilassa, jolloin salissa ei ole henkilöitä 

CEN ransk. Comité Européen de Normalisation, eurooppalainen 

standardointijärjestö  

CFU engl. Colony forming unit, suom. PMY, pesäkkeitä muodostava yksikkö 

CL-1 engl. cleanliness class 1, korkean puhtaustason leikkausympäristö 

CL-2 engl. cleanliness class 2, normaalin puhtaustason leikkausympäristö 

DIN saks. Deutsches Institut fűr Normerung, saksalainen standardointijärjestö 

EER engl. Energy Efficiency Ratio, kylmäkerroin, joka kertoo kylmäkoneiston 

tuottaman jäähdytystehon ja ottaman sähkötehon suhteen 

Eurovent Eurooppalainen ilmastointi- ja jäähdytysalan valmistajien ja yhdistysten  

järjestö, joka laatii mm. testausstandardeja em. teollisuusalan tuotteille ja 

myöntää sertifikaatteja testaukset hyväksytysti läpäisseille tuotteille    

Future ++ Koja Oy:n ilmanvaihtokoneiden mitoitusohjelma 

HEPA engl. High Effiency Particle Air, korkean suodatustason partikkelisuodatin 

HTM engl. Health Technical Memoranda, Yhdistyneiden kuningaskuntien 

terveysministeriön rakennusosaston julkaisusarja  
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In operation Leikkaussali tilassa, jolloin salissa on toiminta käynnissä, henkilöt ja laitteet 

paikalla 

ISO engl. International Organisation for Standardisation, kansainvälinen 

standardointijärjestö 

LTO Lämmöntalteenotto 

ppm engl. parts per million, pitoisuuden mittayksikkö 

SIS ruots. Svenska Institutet för Standarder, Ruotsin kansallinen 

standardointijärjestö 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Leikkaussali-ilmastoinnin tavoitteena on luoda leikkaussaliin puhdas hoitoympäristö ja siten 

ehkäistä ilmavälitteisten mikrobien potilaille aiheuttamia infektioita, mutta myös luoda 

salissa työskentelevälle henkilökunnalle terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet.  

Leikkausinfektioiden määrän on todettu olevan yhteydessä sali-ilman mikrobiologiseen 

puhtauteen: mitä puhtaampi sali-ilma, sitä vähemmän infektioita. Sali-ilman puhtaus on 

yhteydessä ilmanvaihdon määrään, sillä leikkaussalien ilman puhdistaminen toteutetaan 

poikkeuksetta johtamalla puhdasta, suodatettua ilmaa saliin ja poistamalla pääosin ihmisistä 

tilaan vapautuvat epäpuhtaudet salista poistoilmasäleikköjen ja suodattimien kautta 

ulkoilmaan tai kierrättämällä osittain takaisin saliin. Mitä enemmän ilmaa vaihdetaan, 

infektioita aiheuttavien mikrobien pitoisuus leikkaussalissa alenee ja sitä puhtaammaksi sali-

ilma muodostuu. Infektioriskin minimoinnin kannalta leikkaussalin tuloilmavirran tulisi olla 

mahdollisimman suuri. (Lidwell 1983.) 

Ilmanvaihtomäärän kasvattamisella on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia, jotka tulee 

huomioida leikkaussalien ilmastointijärjestelmien suunnittelussa. Lääketieteellisiä syitä 

ilmavirran rajoittamiselle ovat mm. suurten ilmannopeuksien aiheuttama leikkaushaava-

alueen nopea kuivuminen ja siitä seuraava haava-alueen heikompi paraneminen sekä 

tehostuneen lämmönsiirron aiheuttama potilaan ruumiinlämmön aleneminen ja siitä johtuva 

infektioriskin kasvu (Kurz et al. 1996). 

Suuret ilman liikenopeudet voivat saada salissa työskentelevät henkilöt kokemaan vetoa ja 

tunne, jonka ihon paikallinen nopea jäähtyminen aiheuttaa, alentaa keskittymiskykyä. Mikäli 

ilmastointi aiheuttaa salissa korkean taustamelutason (> 50 dB(A)), voi se vaikeuttaa 

kirurgin ja muun henkilökunnan välistä kommunikointia. Pahimmillaan kommunikoinnissa 

voi tapahtua väärinymmärryksiä, josta voi seurata hoitovirhe ja edelleen potilasvahinko 

(Woo 2019).   
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Teknis-taloudellisia ilmanvaihtomäärien kasvua rajoittavia tekijöitä ovat muun muassa 

suurempien ilmamäärien vaatima kasvanut kanavistojen ja laitteistojen tilantarve sekä 

isommat investointi- ja käyttökustannukset.  

Ihmisten kasvava ympäristötietoisuus lisää paineita rakennusten energiakulutuksen 

hillitsemiseksi. Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi (EU:n direktiivi 2012/27/EU), 

joka astui voimaan 4.12.2012, velvoittaa jäsenmaita laatimaan kolmen vuoden välein 

kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman (NEEAP, National Energy 

Efficiency Action Plan).  Suomessa  vapaaehtoisella energiatehokkuussopimustoiminnalla, 

johon osa sairaanhoitopiireistä ja sairaaloistakin on liittynyt, on keskeinen rooli direktiivin 

edellyttämän sitovan säästötavoitteen saavuttamisessa. Koska ilmastoinnin energiankulutus 

muodostaa huomattavan osan sairaaloiden energiankulutuksesta, ovat energiantehokkuus-

toimenpiteet ilmastointijärjestelmissä tehokkaita toimia säästötavoitteisiin pyrittäessä. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän lopputyön tavoitteena on vastata seuraaviin alla esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Pääkysymys: 

Miten leikkaussalien ilmastointia ohjataan ja mitä etuja ilmastoinnin ohjauksen 

optimoinnilla voidaan saavuttaa? 

 

Alakysymykset ovat: 

Millaisia kustannussäästöjä ilmastoinnin ohjauksen optimoinnilla on saavutettavissa? 

Onko ohjauksen optimoinnilla saavutettavissa muita hyötyjä? 

Mitä reunaehtoja leikkaussalien ilmastoinnin optimoinnissa tulisi huomioida? 

 



 

11 
  

Tässä lopputyössä leikkaussali-ilmastoinnin ohjauksella käsitetään ilmastoinnin 

ilmamäärien, ilman sisäänpuhalluslämpötilan, huoneilman lämpötilan ja ilman kosteuden 

asetusarvojen säätöä ja ohjausta, mutta myös ilmastoinnin käyntiaikojen asetuksia, niin 

tilojen ollessa toiminnassa - in operation-tila, kuin tilojen ollessa levossa/valmiudessa -at 

rest-/ standby-tila. 

Tämä työ ei ota kantaa siihen, onko leikkaussalin ilmamäärien pienentäminen eettisesti 

hyväksyttävää, sillä ilmamäärän pienentämisen tiedetään alentavan sali-ilman puhtaustasoa 

ja siten suurentavan infektioriskiä (Lidwell 1983). 

Työhön sisältyvissä energiankulutuslaskelmissa käytetään Suomen ilmasto-olosuhteita 

(Vantaa/Jyväskylä). Kylmemmässä ilmastossa ilmastointijärjestelmän lämmitysenergian-

kulutus olisi luonnollisesti suurempaa. Vastaavasti Suomea lämpimämmässä ilmastossa 

ilmastoinnin jäähdytyksen ja raitisilman kuivauksen energiankulutus olisivat selvästi 

suurempia kuin laskelmissa nyt saadut kulutuslukemat. 

 

1.3 Keskeiset tutkimusmenetelmät 

 

Tämän diplomityön tutkimusmenetelmänä on pääosin kvantitatiivinen tutkimustapa, jota 

soveltaen vertaillaan erilaisten ilmastointijärjestelmien ohjaustapojen seurauksena syntyviä 

vuosittaisia energiankustannuksia ja pidemmän aikavälin elinkaarikustannuksia. 

Kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää käyttävä tutkimustapa soveltuu hyvin erilaisten 

teknisten järjestelmien, kuten myös ilmastointijärjestelmien, käyttökustannusten vertailuun, 

kun halutaan selvittää erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen energiatehokkuutta. Kyse on 

paljolti eri ratkaisujen lämpö-,  jäähdytys - ja sähköenergiankulutuksesta, jotka kaikki ovat 

helposti laskettavissa ja mitattavissa olevia suureita. Toki erilaisten teknisten tuotteiden ja 

ratkaisuiden vertailun luotettavuus ainoastaan toimittajien antamien suoritusarvojen 

perusteella ja vielä toimittajien antamilla laskentatyökaluilla voi vaikuttaa kyseenalaiselta. 

Vertailujen luotettavuuden takaamiseksi monilla toimialoilla, kuten myös ilmastointi-alalla, 

on kehitetty sertifiointi-standardeja, jotka tekevät eri toimittajien järjestelmien/laitteiden 

välisen luotettavan vertailun mahdolliseksi. Esimerkkinä mainittakoon ilmanvaihtokoneiden 

Eurovent-sertifiointi (Rating standard RS 6/C/005, 2016), joka on kolmannen, 
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riippumattoman osapuolen tekemä selvitys laitevalmistajan ilmoittamien tuotetietojen 

paikkansapitävyydestä. Vuonna 2016 uudistettu ilmanvaihtokoneiden sertifiointiohjelma 

sisältää myös energiatehokkuuden luokittelun, joka sisältää lukuisten teknisten 

ominaisuuksien testauksen ja mahdollistaa  luotettavan laitevertailun.   

Työntekijöiden kokeman termisen viihtyvyyden eroja tarkastellaan ISO 7730-standardissa 

esitettyjen lämpömukavuuden määrittämiseen soveltuvien laskentakaavojen avulla. 

Ilmastoinnin tuottaman alemman melutason olosuhteiden ja sen seurauksena parantuneen 

keskittymisen arviointi  soveltuu paremmin kvalitatiivisen tutkimustavan perusteella 

arvioitaviksi. Edellä mainittujen tekijöiden objektiivinen vertailu, esimerkiksi hiljaisemman 

ja hiukan äänekkäämmän olosuhteen välillä, on erittäin haasteellista, jos ei peräti 

mahdotonta. Tästä syystä näiden ominaisuuksien arviointi on tehty suppeasti ja ainoastaan 

sanallisesti. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Työ koostuu seitsemästä pääluvusta. Työn rakenne on esitetty taulukossa 1. 

 Taulukko 1. Työn rakenne 

Luku Otsikko Sisältö 

Luku 1 Johdanto Esitellään työn tausta, 

tavoitteet, rajaukset, 

menetelmät ja rakenne 

Luku 2 Leikkaussalit Esitellään erilaisia 

leikkaussalityyppejä ja 

niiden ominaispiirteitä 

Luku 3 Leikkaussalien ilmastointi Esitellään leikkaussalien 

ilmastoinnin tavoitteet ja 

niitä koskevia määräyksiä 

ja suoritustasovaatimuksia  

Luku 4 Leikkaussalin ilmastoinnin 

ohjaus 

Esitetään sali-ilmastoinnin 

perinteinen ohjaustapa ja 

uusia, tarpeenmukaisia  

ohjaustapoja 

Luku 5 Ilmastoinnin 

energiankulutus 

Esitellään ilmastoinnin 

energiankulutuksen 

laskentatapa ja erilaisilla 

käyntiaikaprofiileilla tehdyt 

energia ja 

elinkaarilaskelmat 

Luku 6 Ilmastoinnin ohjauksen 

optimoinnin edut 

Esitetään tutkimuksen 

johtopäätökset 

Luku 7 Yhteenveto Kooste työn sisällöstä 
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2 LEIKKAUSSALIT 

2.1 Yleistä leikkaussaleista 

Leikkaussali on paikka sairaalassa, jossa tehdään kirurgiset toimenpiteet eli leikkaukset. 

Ensimmäiset varsinaiset leikkaussalit otettiin käyttöön Isossa-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa 1820-luvulla. Leikkaussalit ovat kuvan 1 mukaisista, 1800-luvun lopun, 

ajoista muuttuneet huomattavasti niin varustuksensa kuin ympäristönsäkin suhteen. 

 

Kuva 1. Tyypillinen 1800-luvun lopun leikkaussali, Boston City Hospital (Design Observer 

/Augustine Folsom 1890)  

Nykyään käytössä olevien leikkaussalien koko vaihtelee n. 35 m2 suuruisista saleista aina 

yli sadan neliön saleihin. Tyypillinen leikkaussalin koko nykypäivänä on noin 50 – 60 m2 

ja huonekorkeus uusissa saleissa on tyypillisesti 3,0 m. Haastattelemani puolalaisen kirurgin, 

Maciej Matłokin mukaan 55 m2 salissa voidaan suorittaa lähes kaikki tyypillisimmät 

leikkaukset, mikäli huoneen varustus lääkinnällisten laitteiden osalta on toimenpiteeseen 

sopiva. (Matłok  2019.) 
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Lisääntyvässä määriin sairaaloihin rakennetaan ns. hybridisaleja, jotka ovat leikkaussalin ja 

hyvin varustellun radiologisen salin yhdistelmiä. Valokuva modernista hybridisalista on 

esitetty kuvassa 2. Saleissa  on rakennusteknisesti toteutettu sädesuojaus ja leikkaussalin 

vaatimusten mukainen ilmastointi. Hybridisalit varustetaan usein lääkinnällisillä 

laitteistoilla, jotka mahdollistavat tarvittaessa myös perinteiset avoleikkaukset. (Steris 

Healthcare 2018.) 

Helsinkiin Meilahden sairaalaan vuonna 2001 rakennettu hybridisali oli Euroopan 

ensimmäisiä lajissaan (Venermo & Ahlbäck 2016,11).  

 

Kuva 2. Moderni hybridileikkaussali (Philips Healthcare 2020) 

Uusimpana salityyppinä mainittakoon niin kutsutut latosalit, joissa samassa tilassa on kaksi 

tai useampi leikkauspöytä. Euroopassa latosaleja on  toteutettu jo aiemmin muun muassa 

Saksassa, Sveitsissä ja Iso-Britannissa, josta esimerkkinä Liverpoolissa sijaitsevan 

Broadgreen sairaalan neljän leikkauspöydän latosali kuvassa 3.Latosalien etuina pidetään 

salitoiminnan ohjaamisen ja konsultointimahdollisuuksien helpottumista työvoiman 

joustavampaa käyttöä. (Leppikangas 2017.) 

Suomen ensimmäiset latosalit on otettu käyttöön Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 

vuoden 2020 alussa (Happonen 2020).  
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Kuva 3. Broadgreen Hospitalin latosali Liverpoolissa, jossa neljä leikkauspöytää samassa 

tilassa (Integrated Health Projects). 

Leikkaussalien määräksi koko maailmassa on arvioitu hiukan yli 400 000 kappaletta 

(Statista 2010).  Asukaslukua kohti laskettu leikkaussalien määrä vaihtelee maiden ja 

maanosien välillä huomattavasti. Euroopassa on 17,8 salia 100 000 asukasta kohti ja 

Afrikassa vastaavasti vain noin 1,0 sali  (Funk et al. 2010). Suomessa on noin 50 julkisen 

terveydenhuollon sairaalaa ja näissä yhteensä noin 500 leikkaussalia. 

 

2.2 Toiminta leikkaussaleissa 

Maailmassa arvioidaan suoritettavan noin 234 miljoonaa leikkausta vuosittain (Weiser et al. 

2008). Suomen 20 sairaanhoitopiireissä tilastoitiin vuonna 2017 tehdyksi yhteensä noin 

360 000 leikkausta (Kuntaliitto 2018). 

Leikkaustoiminta suomalaisissa sairaaloissa voidaan jakaa  kolmeen ryhmään: elektiiviset 

leikkaukset, päiväkirurgiset leikkaukset ja päivystysleikkaukset. Elektiivisillä leikkauksilla 

tarkoitetaan suunniteltuja leikkauksia, jotka suoritetaan sairaalassa hoidettavina oleville 

potilaille. Päiväkirurgiset leikkaukset muodostavat suuren osan suunnitelluista kirurgisista 

toimenpiteistä, jotka tehdään nykyisin siten, että potilas tulee leikkaukseen suoraan kotoa 
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toimenpidepäivän aamuna. Toimintatavasta käytetään lyhennettä leiko, joka tulee sanoista 

leikkaukseen kotoa. (HUS 2019.)  

Useissa Suomen sairaaloissa on ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius kiireellistä 

leikkaushoitoa vaativia potilaita varten. Nämä niin sanotut päivystysleikkaukset ovat 

leikkauksia, jotka suoritetaan pääsääntöisesti sairaaloiden päivystyspoliklinikoille 

saapuville ja kiireellistä leikkaushoitoa tarvitseville potilaille. (KYS 2019.) Edellä mainitut 

eri tyyppiset leikkaustoiminnat ovat  suomalaisissa sairaaloissa usein järjestetty erillisiksi 

leikkausosastoiksi.  

Leikkaustoimenpiteestä riippumatta toiminta leikkaussaleissa voidaan jakaa alla olevan 

kuvan 4 mukaisesti kuuteen toiminnallisesti erilaiseen vaiheeseen (Laitila 2006, 12-13). 

 

Kuva 4. Kirurgisen toimenpiteen kriittisen polun vaihemalli (Laitila 2006,12) 

 

Leikkaussalin valmisteluvaihe (LVV) (engl. Room Set-up Time) alkaa, kun hoitoryhmä 

aloittaa leikkaussalin varustelemisen ja välineiden järjestelemisen leikkausta varten. Vaihe 

päättyy, kun leikkaussalissa on tarkoituksenmukaisesti järjesteltynä seuraavaa potilasta 

varten tarvittavat välineet, laitteet ja tarvikkeet niin, että potilas on voitu siirtää saliin 

leikkauspöydälle. (Laitila2006,12-13.) 

Anestesian aloitusvaihe (AAV) (engl. Anesthesia Prepation Time) alkaa, kun potilas on 

siirretty leikkauspöydälle ja anestesiasairaanhoitaja ja anestesiologi (tai jompikumpi heistä) 

aloittavat potilaan valmistelun anestesiaa varten. Vaihe sisältää potilaan monitorointiin 

tarvittavien mittalaitteiden asentamisen ja varsinaisen induktion. Vaihe päättyy, kun potilaan 

anestesian taso on riittävä kirurgisen toimenpiteen aloittamiseksi ja jäljellä mahdollisesti 
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olevat anestesian aloitukseen liittyvät toimet eivät estä potilaan kirurgisia valmisteluja (esim. 

asennon teko, ihon valmistelu). (Laitila 2006, 12-13.) 

Kirurgisten valmistelujen vaihe (KVV) (engl. Surgical Preparation Time) käsittää potilaan 

leikkaukseen valmistelun ne toimenpiteet, joita ei ole mahdollista tehdä ennen anestesian 

valmisteluvaiheen päättymistä. Tyypillisesti vaihe sisältää potilaan leikkausasennon laiton, 

leikkausalueen desinfioinnin ja peittelemisen steriiliksi. Vaihe sisältää mahdollisesti myös 

leikkauskohdan etukäteiskuvauksen ja merkitsemisen, mikäli se tapahtuu vasta 

leikkaussalissa ennen leikkausta. Vaihe päättyy, kun potilas on valmis toimenpiteeseen, eli 

käytännössä kun kirurginen toimenpide alkaa. (Laitila 2006, 12-13.) 

Kirurgisen toimenpiteen vaihe (KTV) (engl. Procedure / Surgery Time) alkaa, kun 

varsinainen kirurginen toimenpide alkaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi avaamishetkeä 

(viiltohaavalla tai pistolla) tai skoopin sisäänvientiä. Vaihe käsittää myös haavan sulkemisen 

ja mahdollisen sitomisen tai kipsauksen. Vaihe päättyy, kun leikkausryhmä on päättänyt 

kaikki toimenpiteeseen liittyvät tehtävät ja kaikki instrumentit ja pyyhkeet on laskettu. 

(Laitila 2006, 12-13.) 

Potilaan herättelyvaihe (PHV) (engl. Wake-up Time) alkaa, kun kirurgisen toimenpiteen 

vaihe päättyy ja anestesiologi aloittaa potilaan herättelyn. Vaihe päättyy, kun potilas viedään 

pois leikkaussalista. (Laitila 2006, 12-13.) 

Leikkaussalin purkuvaihe (LPV) ajanjakso, joka alkaa potilaan lähtiessä leikkaussalista ja 

päättyy siihen, kun hoitoryhmä on vapaa ja leikkaussali siivottu. Tämän ajanjakso sisältää 

potilaan siirron jatkohoitopaikkaan (heräämö, teho-osasto, vuodeosasto), leikkaussalin 

siivoamisen sekä leikkaussalin varustuksen purkamisen. (Laitila 2006, 12-13.) 

Potilaan vaihtovaihe (PVV) (engl. Turnover Time) on ajanjakso kahden peräkkäin 

ohjelmoidun leikkauksen välillä, joka sisältää edellisen potilaan osalta leikkaussalin 

purkuvaiheen (LPV) ja seuraavan potilaan osalta leikkaussalin valmisteluvaiheen (LVV). 

Näitä vaiheita ei ole peräkkäisten potilaiden välillä erotettu sen vuoksi, että ne tapahtuvat 

käytännössä limittäin. Itse asiassa leikkaussalin valmistelua seuraavaa potilasta varten 

tehdään usein jo etukäteen edellisen leikkauksen aikana. Vaihe siis alkaa edellisen potilaan 

lähtiessä leikkaussalista ja päättyy seuraavan potilaan tullessa leikkaussaliin. Tämän 
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ajanjakson on siis tarkoitus sisältää potilaan siirron jatkohoitopaikkaan (heräämö, teho-

osasto, vuodeosasto tms.), leikkaussalin siivouksen ja leikkaussalinvalmistelun seuraavaa 

potilasta varten. Tämän vaiheen jälkeen siirrytään suoraan seuraavan potilaan anestesian 

aloitusvaiheeseen (AAV). (Laitila, 2006, 12-13.)  

Edellä esitetty kuusivaiheinen toiminta toistuu jokaisessa leikkauksessa, tyypillisesti siis 

jokaisessa salissa useamman kerran saman päivän aikana. Yhden vuorokauden aikana 

leikkaussalissa suoritettavien leikkausten määrä riippuen lähinnä leikkausten kirurgisen 

vaiheen kestosta ja leikkaussalin vuorokautisesta toiminta-ajasta.  

 

2.3 Leikkaussalien käyttöprofiilit 

 

Elektiivisiä leikkauksia suoritetaan tyypillisesti sairaalan yhden työvuoron aikana, jolloin 

aktiivinen toiminta leikkaussaleissa ajoittuu tyypillisesti arkipäiviksi kello 07 ja 15 välille. 

Tuona aikana suoritettujen leikkausten määrä riippuu luonnollisesti päivän aikana 

suoritettavista leikkauksista, siis siitä minkä erikoisalan leikkauksia tehdään. Esimerkiksi 

lonkan tekonivelten leikkauksia, joita tehdään vuosittain Suomessa n. 10 000 tehdään 

normaalin työvuoron aikana 3-5 kpl (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020; Ahlfors 2019). 

 

Kuva 5. Elektiivisen leikkaussalin tyypillinen käyttöprofiili  
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Päiväkirurgiset toimenpiteet tehdään julkisessa sairaanhoidossa samoin yhden työvuoron 

aikana maanantain ja perjantain välisenä aikoina kello 07 ja 15 välillä.  

 

Kuva 6. Päiväkirurgisen salin tyypillinen käyttöprofiili  

 

Päivystysleikkaukset ovat ennalta suunnittelemattomia, akuutteja toimenpiteitä, jotka 

ajoittuvat satunnaisesti eri vuorokauden aikoihin ja viikonpäiviin. 

 

Kuva 7. Päivystyssalin mahdollinen käyttöprofiili  
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3 LEIKKAUSSALIEN ILMASTOINTI 

 

3.1 Leikkaussali-ilmastoinnin tarkoitus ja tavoitteet  

 

Leikkaussali-ilmastoinnin tarkoitus on ylläpitää salissa viihtyisiä termisiä olosuhteita, 

alentaa haitallisten kaasujen ja ärsyttävien hajujen määrää, alentaa mikrobien ja 

partikkeleiden pitoisuuksia sekä optimoida energiankäyttöä (DIN 1946-4 2008, 9). 

Viihtyisien termisten olosuhteiden hallinta tarkoittaa ennen muuta tilan ilman lämpötilan ja 

tilan eri pintojen lämpötilan, ilman liikenopeuden ja liikenopeuden vaihtelun hallintaa (SFS-

EN-ISO7730 2005, 2-10). 

Leikkaussaleissa käytettävät lukuisat lääkinnälliset laitteet, voimakas valaistus ja salissa 

työskentelevä henkilökunta tuottavat saliin runsaasti lämpöä. Salin lämpötilan hallinta 

edellyttää ilmastointilaitteistolta jäähdytyskapasiteettia, jolla pystytään tuottamaan riittävä 

jäähdytysteho tilaan myös hetkellisissä kuormitushuipuissa. Joissakin käyttötilanteissa, 

esim. salissa  suoritettavan  leikkaustyypin ja/tai potilaan vaihtuessa aikuispotilaasta 

lapsipotilaaksi, salin lämpötilan tavoitearvo voi muuttua useita asteita lämpimämmäksi. 

Tällaisissa tilanteissa salia palvelevan ilmastointijärjestelmän on pystyttävä tuottamaan 

tilaan uusi tavoiteolosuhde mahdollisimman nopeasti, jotta suhteellisen kalliin ja rajallisen 

resurssin käyttö pysyy tehokkaana. Tällaisia tarpeita varten on leikkaussalia palveleva 

ilmanvaihtojärjestelmä varustettava tarkoitukseen sopivilla laitteilla; ilmakanavistoon on 

sijoitettava jälkilämmitys- /jälkijäähdytys-patteri tai salin seinärakenteisiin voidaan upottaa 

jäähdytysputkistoja tai lämmitysvastuksia. 

Erilaisten leikkaus- ja hoitotoimenpiteiden seurauksena leikkaussalien ilmaan vapautuu 

erilaisia partikkeleita ja kemiallisia yhdisteitä. Syntyvien haitallisten kaasujen ja ärsyttävien 

hajujen leviämistä leikkaussalissa voidaan rajoittaa muun muassa erilaisten 

kohdepoistolaitteiden avulla. Kohdepoistolaiteen imu pyritään sijoittamaan 

mahdollisimman lähelle päästölähdettä jolloin suuri osa päästöstä saadaan poistettua 

syntypaikaltaan ja johdettua pois tilasta. Leikkaussalin ilmanvaihdon tehostaminen on myös 

mahdollinen keino haitallisten kaasujen pitoisuuksien ja ärsyttävien hajujen määrän 

rajoittamiseen. (Lundgren & Petersson 2015, 5) 



 

22 
  

Infektioita aiheuttavien ilmavälitteisten mikrobien määrän alentaminen leikkaussalissa ja 

siten infektioriskin pienentäminen on leikkaussali-ilmastoinnin tärkein tehtävä (SIS-TS-39 

2015,5). Tuomalla saliin hyvin suodatettua, puhdasta tuloilmaa ja poistamalla salissa 

syntyvät epäpuhtaudet tehokkaasti ja nopeasti, voidaan sali-ilman puhtaustaso pitää 

korkeana myös leikkausten aikana ja alentaa näin potilaan infektioriskiä. 

Energiankäytön optimointi on mainittu yhtenä leikkaussali-ilmastointijärjestelmän 

tavoitteista muun muassa saksalaisessa terveydenhuoltotilojen ilmastointia ohjeistavassa 

DIN-1946-4 standardissa. Energiasäästö ei luonnollisestikaan saa olla ensisijainen, 

terveydellisen edun edelle menevä tavoite tiloissa, joissa nimenomaisesti hoidetaan ja 

pyritään parantamaan ihmisiä. Huomioitavaa kuitenkin on, että leikkaussalien 

energiankulutus on niiden tilavuuteen verrattuna huomattava. Sairaalan muihin tiloihin 

verrattuna leikkaussalien ilmanvaihtokertoimet ovat jopa yli kymmenkertaisia. 

(Sairaalaliitto 1990, 6.) 

 

3.2 Leikkaussalien sisäilmastoa koskeva ohjeistus 

 

Leikkaussalit ovat puhdastiloja, joiden olosuhteille on useissa maissa annettu ohjeistuksia, 

joissakin maissa toimijoita velvoittavia standardeja. Tällaisia ohjeistuksia ovat esimerkiksi 

Englannissa (HTM-03 2007) ja standardeja Saksassa (DIN 1946-4 2008) , Ranskassa (NF S 

90-351 2013), Sveitsissä (SWKI RL 99-3 2003), ja Yhdysvalloissa (ANSI/ASHRAE/ASHE 

170 2013). Suomessa ei ole virallisia ohjeistuksia leikkaussalien ilmastoinnin osalta. 

Valitettavasti ohjeistusten laajuus ja vaatimusten taso vaihtelee merkittävästi edellä 

mainituissa kansallisissa ohjeissa/-standardeissa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että 

ohjeistukset ovat perinteisesti koskeneet sali-ilman hiukkaspuhtautta, lämpötilaa, 

suhteellista kosteutta ja painesuhteita/-eroja viereisiin tiloihin nähden. Hiukkaspuhtauden 

osalta vaatimuksia on tyypillisesti annettu kahden tasoisia; korkeamman infektioriskin 

leikkauksille omansa ja ns. normaalin riskin leikkauksille omansa.  Käytännössä tämä on 

tarkoittanut sitä, että osa sairaaloiden leikkaussaleista on suunniteltu ilmastointilaitteistoilla, 

joilla saleissa pystytään aikaansaamaan korkeampi hiukkaspuhtaustaso. Osa saleista on 

vastaavasti suunniteltu alemman puhtaustason saleiksi, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ns. 

alemman riskitason leikkauksissa. Edellä mainitun luokitustavan seurauksena leikkaussalien 
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tekniikka on eronnut muun muassa ilmastointilaitteistojen tuottaman ilmamäärän ja 

mahdollisesti myös saleissa sijaitsevien ilmanjaon päätelaitteiden määrän ja laitetyypin 

osalta. Mahdollisesti saleissa käytettävä vaatetus on myös ollut erilainen.  

Uusimpia ohjeistuksia leikkaussali-ilmastoinnin osalta ovat mm. ruotsalainen tekninen ohje 

39 (SIS-TS39 2015) ja tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva eurooppalaisen 

standardointijärjestön komitean 156, Ventilation for buildings, työryhmän 18, Ventilation in 

hospitals, tekninen ohje (CEN TC 156 WG 18: Technical specification), jota on ollut 

laatimassa asiantuntijoita yli kymmenestä Euroopan maasta, myös Suomesta. Näissä 

kahdessa edellä mainitussa ohjeessa on yksi merkittävä ero aiemmin julkaistuihin ohjeisiin: 

leikkaussaliolosuhteiden pääkriteeriksi  määritellään ohjearvo leikkaussalin mikro-

biologiselle puhtaudelle, joka tulee toteutua leikkausten aikana. 
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3.3 CEN TC 156 WG 18  -leikkaussali-ilmastoinnin suoritustasovaatimukset 

 

Tässä kappaleessa esitellään, tällä hetkellä lausuntakierroksella olevan, 

yleiseurooppalaiseksi leikkaussalin ilmanvaihtoa käsitteleväksi tekniseksi ohjeeksi 

tarkoitetun, dokumentin sisältöä leikkaussalien suoritustasovaatimuksista ja niiden 

todentamisesta. Osa vaatimuksista on määritelty erikseen korkeamman puhtaustason CL-1, 

aiemmin ultra clean environment,  ja osa matalamman puhtaustason CL-2 , aiemmin clean 

environment, leikkausympäristöille. Esityksessä todetaan, että kussakin leikkauksessa 

vaadittavan leikkausympäristön, siis sali-ilman, puhtaustasovaatimuksen tulisi perustua 

terveydenhuolto-henkilöstön tekemään kokonaisarvioon leikkaustyypin infektioriskistä ja 

potilaan terveydentilasta. Esimerkkinä mainittakoon tekonivelleikkaukset, jotka luokitellaan 

aina korkean infektioriskin leikkauksiksi ja siten edellyttävät aina korkeamman 

puhtausluokan leikkausympäristöä. Toisaalta alemman infektioriskitason leikkaus voi vaatia 

korkeamman puhtaustason leikkausympäristön, mikäli potilaan heikentynyt terveydentila, 

kuten muut sairaudet, lisäävät leikkauksen infektioriskitasoa. (CEN TC156 WG18 2019) 

Alla olevassa kaavio 1:ssä on esitetty edellä selostettu määrittelylogiikka. 

  

Kaavio 1. Leikkausympäristön puhtaustason määrittelylogiikka 
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3.3.1 Ilmanjako 

 

CEN -työryhmä esittää ohjeessa kaksi vaihtoehtoista ilmanjakokonseptia leikkaussalien 

ilmanjaon toteuttamiseksi ja halutun puhtaustason saavuttamiseksi: laminaari -ilmanjako ja 

sekoittava -ilmanjako. Ohjeessa on käytetty englanninkielisiä termejä Protected zone 

system, jonka suomentaisin sanoilla Suojaavan vyöhykkeen järjestelmä ja Dilution mixing 

system, jonka suomentaisin sanoilla Laimentava sekoitusjärjestelmä. (CEN TS156 WG18.)   

Työryhmän laatimassa ohjeessa ei määritellä tarkasti millainen ilmajakolaitteen tulisi 

rakenteeltaan olla. Ohje toteaa, että normaalin puhtaustason leikkausympäristön vaatimat 

leikkaukset voidaan suorittaa sekoittavalla ilmanjaolla varustetuissa saleissa ja että korkean 

puhtaustason leikkausympäristön leikkaukset voidaan suorittaa niin sekoittavalla kuin 

laminaarisellakin ilmanjakokonsepteilla toteutetuissa saleissa. Luonnollisesti molempien 

ilmanjakotapojen tuleen tulee täyttää jäljempänä esitettävät puhtaustason mukaiset kriteerit. 

(CEN TS156 WG18.)   

Alla oleva kaavio 2 esittää edellä mainittua ohjeistusta ilmanjalotapojen käytöstä. 

 

Kaavio 2: Leikkaussalin puhtaustasovaatimus ja ilmanjakokonsepti 
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Laminaarinen ilmanjako 

 

Laminaarinen tai oikeammin matalaturbulenttinen ilmanjako leikkaussaleissa toteutetaan 

tyypillisesti leikkauspöydän yläpuolelle, salin kattoon, sijoitetun tuloilmalaitteen avulla. 

Ilmavirtaus suuntautuu katosta suoraan alaspäin ja huuhtelee leikkauspöytäalueen 

suodatetun, puhtaan ilman virtauksella syrjäyttäen laitteen alapuolisen, epäpuhtaamman 

ilman tieltään. Ilma poistetaan salista salin kuhunkin neljän nurkkaan sijoitettujen ala- ja/tai 

yläpoistojen kautta. Kuva 5 esittää ilman virtauksen pääsuunnat laminaari-tuloilmalaitteella 

toteutetussa salissa. 

  

Kuva 8. Ilman virtaus laminaarisen ilmanjaon leikkaussalissa 

 

Sekoittava ilmanjako 

 

Sekoittava ilmanjako leikkaussalissa perustuu epäpuhtauksien laimentamiseen. Ilma jaetaan 

saliin tyypillisesti salin katossa sijaitsevien ilmanhajottajien kautta. Suodatettu puhdas 

tuloilma puhalletaan tilaan suurella nopeudella, jolloin ilmasuihkuun sekoittuu huoneilmaa, 

ilmasuihkun nopeus hidastuu ja mahdollinen lämpötilaero ilmasuihkun ja huoneilman välillä 
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tasoittuu. Ilma poistetaan salista ala- ja/tai yläpoistojen kautta.  Kuva 6 esittää ilman 

virtauksen pääsuunnat sekoittavalla-tuloilmalaitteella toteutetussa salissa.    

  

Kuva 9. Ilman virtaus sekoittavan ilmanjaon leikkaussalissa 

 

Laminaarisen- ja sekoittavan ilmanjaon vertailua 

 

Tanskan kansallisen terveyslautakunnan tekninen arviointitoimikunta julkaisi vuonna 2011 

raportin jossa sairaaloita suositeltiin valitsemaan kalliimman laminaari-ilmanjaon sijaan 

sekoittava ilmanjako leikkaussaleihin, koska ilmanjakotavan ei katsottu olevan yhteydessä 

infektioriskiin (National board of health 2011). 

Arvostetun lääketieteellisen julkaisun, Lancetin, vuonna 2017 julkaisema artikkeli 

laminaarisen ilmanjaon vaikutuksista leikkausinfektioihin esittelee  tutkimusta, jossa käytiin 

läpi 1947 vuosien 1990 ja 2014 välillä julkaistua leikkausinfektioita käsittelevää tutkimusta. 

Näistä valikoitui 12 havainnointitutkimusta, joissa huomioitiin myös leikkaussali-

ilmastoinnin ilmanjakotapa. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että laminaarisen 

ilmanjakotavan ei ole todettu alentavan leikkausinfektioiden määrää verrattaessa niitä 

sekoittavan ilmanjakotavan saleissa esiintyviin infektioihin. (Bischoff et al. 2017.) 
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Ruotsalainen Johan Nordenadler esittää väitöskirjassaan tutkimustuloksiaan ruotsalaisista 

leikkaussaleista ja toteaa, että useissa tutkituissa laminaarisella ilmanjaolla toteutetuissa 

saleissa ilmavirtaus on potilaan tasolla turbulenttista, käytännössä siis saman tyyppistä, kuin 

sekoittavan ilmanjaon aikaansaama virtaus (Nordenadler 2010, 131). 

Norjalaiset tutkijat julkaisivat hiljattain artikkelin Trondheimin teknisen korkeakoulun LVI-

tekniikan professorin, Guangu Caon, johtamasta tutkimuksesta, jossa todetaan, että 

laminaari-ilmanjako on sekoittavaan ilmanjakoon verrattuna häiriöalttiimpi potilaan ja 

lääkinnällisten laitteiden synnyttämille lämpö- ja häiriövirtauksille. Kirjoittajien mukaan on 

mahdollista, että laminaari-ilmanjako ei tyypillisillä mitoitusarvoilla välttämättä toimi 

suunnitellusti, niin että ylhäältä-alas suuntautuva puhdas tuloilmavirtaus syrjäyttäisi 

epäpuhtaudet tehokkaasti haava-alueelta. (Cao et al. 2019.)      

 

Hallittu laimentava ilmanjako 

 

Olemme Halton Oy:ssä kehittäneet leikkaussaleihin ilmanjakoratkaisun, jota kutsumme 

hallituksi laimentavaksi ilmanjakoratkaisuksi, jossa tuloilma tuodaan saliin kehämäisen, 

leikkaussalin keskelle sijoitetun, tuloilmalaitteen kautta. Ratkaisu luokitellaan edellä 

mainitun karkean jaon  perusteella sekoittavan ilmanjaon ratkaisuksi. Tuloilmalaite sisältää 

yhtenäisen ilmakammion, HEPA-luokan suodattimet ja suutinlevyt, joiden avulla tuloilman 

virtauskuvio on suunnattavissa ja sovitettavissa kunkin salin muut laiteasennukset ja salin 

mittasuhteet huomioiden. Suuttimista osa suunnataan kehän keskikohtaa kohti ja osa salin 

ulkovyöhykkeelle päin. Ratkaisu jättää salin katon keskiosan vapaaksi leikkausvalojen ja 

lääkintälaitenäyttöjen asennusta varten, mikä on selvä etu laminaari-ratkaisuun nähden, joka 

tyypillisesti varaa salin keskiosasta kattopinnasta 3 m * 3 m alueen. Tärkein tämän 

ilmanjakotavan etu on kuitenkin sen tuoma joustavuus käytännön leikkaussalityöhön. 

Järjestelmällä luodaan koko saliin lähes täydellinen ilmavirran sekoittuminen kuitenkin niin, 

että salin keskelle suunnataan suhteessa enemmän suodatettua tuloilmaa. Salin keskellä 

puhdas tuloilma syrjäyttää ilmamassan ja virtaus suuntautuu kohti salin reuna-alueita, jossa 

epäpuhtauspitoisuudet laimenevat ja ilma virtaa edelleen salin nurkissa sijaitseviin 

poistoilmayksiköihin. Keskialueelta ulospäin suuntautuva ilmavirtaus on voimakkaampi 

kuin salin ulkovyöhykettä huuhteleva virtaus ja estää epäpuhtaamman ilman pääsyn 
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leikkausalueelle. Kuvassa 7 on pyritty kuvaamaan Space 5 -ratkaisun tuottamat 

virtauskuviot. Koska ilmavirran mitoitus perustuu epäpuhtauspäästöjen suuruuteen, voidaan 

salin ilmavirta mitoittaa halutun puhtaustason mukaisesti ja näin hyödyntää leikkaussalin 

koko pinta-alaa esim. instrumenttipöytien sijoittelussa. Laminaarisella ilmanjaolla 

toteutetussa salissa instrumenttipöytien sijoittaminen on  suositeltua ainoastaan ilmastointi-

laitteen alle. 

 

 

Kuva 10. Halton Vita Space 5-ratkaisun tuottama virtauskuvio (Halton Oy) 

 

3.3.2 Sali-ilman puhtaustaso 

 

CEN-ohje määrittelee kolme eri ilmanpuhtauskriteeriä ja niissä kussakin kaksi puhtaustasoa: 

1. Hiukkaspuhtaustaso salissa, kun sali ei ole käytössä (at-rest-tila): 

o CL-1 ISO 5 

o CL-2 ISO 7 

SYRJÄYTYS 

LAIMENNUS 

ESTO 
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Puhtaustason määritys on ohjeistettu tehtäväksi ISO 14644-1 -standardin (SFS-EN ISO 

14644-1 2015) mukaisesti ja puhtausluokan määrittely yli 0,5 µm kokoluokan hiukkasten 

lukumäärän perusteella. ISO 5 -luokka sallii maksimissaan 3520 yli 0,5 µm hiukkasta 

ilmakuutiossa ja ISO 7- luokka sallii maksimissaan 352 000 yli 0,5 µm hiukkasta 

ilmakuutiossa. Hiukkaspuhtauden määritys tehdään partikkelilaskurilla. ISO 14644-1-

standardin hiukkaspuhtausluokkien raja-arvot eri hiukkasko’oille on esitetty liitteessä 1. 

 

2. Mikrobiologinen puhtaustaso salissa, kun sali ei ole käytössä (at-rest-tila): 

o CL-1 <1 CFU/m3 

o CL-2 <10 CFU/m3 

CFU (engl. colony forming unit) tarkoittaa pesäkkeitä muodostavia yksiköitä. Tällä, EN 

17141 -standardissa määritellyllä mittauksella halutaan selvittää kuinka paljon leikkaussalin 

ilmassa, tarkemmin keskimäärin yhdessä kuutiometrissä sali-ilmaa, on mikrobeja. Mikrobit, 

jotka muodostavat pesäkkeitä kasvatusalustalla viljeltäessä ovat mahdollisia 

leikkausinfektioiden aiheuttajia. Näytteenotto suositellaan tehtäväksi aktiivimenetelmällä, 

jossa ilmanäytteen sisältämät hiukkaset (> 2 µm) kerätään gelatiinisuodattimen avulla ja 

siirtämällä suodatin kasvatusalustalle tai törmäyttämällä hiukkaset suoraan 

kasvatusalustaan. Tähän jälkeen kasvatusalusta, tyypillisesti  veri-agar- tai tryptoosi-soija-

agar-malja siirretään lämpökaappiin kasvatukseen. Veri-agar maljan kasvatusaika on 48 h 

+35°C ±1°C lämpötilassa. Tryptoosi-maljan 72 h, +32 ±1°C ja 48 h, 22 ±2°C, jonka jälkeen 

maljalle kasvaneet pesäkkeet lasketaan. Mikäli ilmanäyte on 1 m3, on maljalle kasvaneiden 

pesäkkeiden lukumäärä suoraan myös sali-ilman mikrobiologisen puhtauden arvo CFU/m3. 

Koska mittaus tehdään tyhjässä, ylipaineisessa salissa, tulisi kasvatusmaljan olla 

käytännössä aina vapaa kasvustosta. 

 

3. Mikrobiologinen puhtaustaso leikkauksen aikana (in operation): 

o CL-1 <10 CFU/m3 (mittausten keskiarvo, yksittäinen mittaus maksimissaan 30 

CFU/m3) 

o CL-2 <100 CFU/m3 (mittausten keskiarvo, yksittäinen mittaus maksimissaan 300 

CFU/m3) 
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Leikkauksen aikaisella sali-ilman puhtaustasolla on todettu olevan selvä yhteys 

leikkausinfektioiden määrään, mistä syystä sali-ilman mikrobiologista puhtaustasoa 

pidetään tärkeänä kriteerinä turvallisen leikkausympäristön määrittelyssä (Lidwell 1983). 

 CEN-ohje suosittelee, että leikkaussaleissa mitattaisiin ilmastointi-järjestelmän kyky pitää 

sali-ilman mikrobiologinen puhtaustaso asetettujen raja-arvojen, alle 10 CFU/m3 tai alle 100 

CFU/m3, puitteissa ensimmäisten leikkausten aikana ja mikäli leikkaussalissa tehtyjen 

leikkausten jälkeiset infektiot lisääntyvät, henkilökunnan käyttämä leikkaussalivaatetus 

muuttuu tai leikkauksissa läsnä olevien henkilöiden määrää lisätään. Näyteitä tulisi ottaa 

vähintään 4 kappaletta yhden leikkauksen aikana ja ainakin yhden näytteen tulisi olla otettu 

leikkaushaavan välittömästä läheisyydestä (< 0,5 m leikkaushaavasta). Todennäköisesti 

lopullisessa ohje-versiossa suositukset tutkittavien leikkausten määrästä tarkentuvat. (CEN 

TS156 WG18.)    

 

3.3.3 Toipumisaika 

 

Molemmille puhtausluokille on asetettu toipumisaika 

o CL-1 < 10 minuuttia 

o CL-2 < 20 minuuttia 

 

Toipumisaika, engl. recovery time-testi ohjeistetaan suoritettavaksi ISO 14644-3 -standardin 

ohjeistuksen mukaan. Toipumisaika on termi, joka tarkoittaa aikaa, jona testattavan tilan 

ilman epäpuhtauspitoisuus alenee yhteen sadasosaan pitoisuudesta, joka tilassa on juuri 

ennen kun testitilanteessa käytettävä epäpuhtauspäästö suljetaan. Testiä käytetään myös 

teollisissa puhdastiloissa, kun halutaan selvittää tilan ilm anvaihtojärjestelmän kyky ja 

nopeus puhdistaa tila epäpuhtauksista.(SFS-EN ISO 14644-3 2006). 
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3.3.4 Lämpötila 

 

o Leikkaussalin lämpötila tulisi olla säädettävissä välillä 18…26 °C. 

Leikkaussalin lämpötilan säätö tapahtuu yleensä salihenkilökunnan toimesta leikkaussalissa 

olevasta ohjauspaneelista. Lämpötila-asetuksen perusteena voi olla potilaan, salihenkilöstön 

tai kirurgin kokema viihtyvyyslämpötila. Mikäli kirurgi joutuu leikkausta suorittaessaan 

tekemään huomattavia fyysisiä ponnistuksia, voi hänen viihtyvyyslämpötilansa olla 

huomattavasti alempi kuin staattista potilaan elintoimintojen tarkkailua tekevän 

anestesiahoitajan. Edellä mainittu ero henkilöiden viihtyisyyslämpötilassa asettaa haasteen 

leikkaussalin ilmastointijärjestelmän suunnittelijalle, jonka tulisi pyrkiä suunnitelmillaan 

mahdollistamaan viihtyisät termiset olosuhteet kaikille salissa työskenteleville 

henkilöille.(CEN TS156 WG18.)   

 

3.3.5 Ilman suhteellinen kosteus 

 

o Leikkaussalin ilman suhteellinen kosteus tulisi olla välillä 30…60 %RH (21 °C).  

Sali-ilman kostuttamista lämmityskaudella ei vaadita pakolliseksi, mutta kostutuksen  

tiedetään vähentävän staattisen sähkön muodostumista ja vähentävän siten herkkien 

lääkinnällisten laitteistojen vikaantumisia. Lääketieteellisiä perusteita sali-ilman 

kostuttamiseen on muun muassa  silmäleikkaussaleissa, joissa sali-ilman kostutuksella 

pyritään estämään potilaan silmien liiallinen kuivuminen. Toisena esimerkkinä voidaan 

mainita palovammapotilaiden leikkaukset, joiden aikana potilaan ihon kuivumista pyritään 

ehkäisemään pitämällä leikkaussalin ilman kosteus normaalia korkeammalla tasolla. 

Kylmässä ilmastossa, kuten Suomessa, sali-ilman kostuttaminen koko pitkän talvikauden 

lisää huomattavasti ilmastointijärjestelmän käyttökustannuksia.(CEN TS156 WG18.)   
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3.3.6 Painesuhteet viereisiin tiloihin nähden 

 

o Leikkaussalin tulee olla ylipaineinen viereisiin tiloihin nähden ja ilmavirtauksen 

tulee suuntautua salista ulospäin.  

Salin ylipaineistuksen tarkoituksena on estää epäpuhtauksien kulkeutumista leikkaussalia 

ympäröivistä tiloista saliin. Nyt lausuntakierroksella olevassa ohje-versiossa ei ole 

määritelty suositusarvoja leikkaussalin ja sitä ympäröivien tilojen paine-eroille, mutta 

todennäköisesti lopullinen ohje tulee ne sisältämään. (CEN TS156 WG18.)  

Oletettavaan on, että leikkaussalin suositellaan olevan 10-20 Pa ylipaineinen 

leikkausosaston käytävään nähden ja 5-10 Pa ylipaineinen etuhuoneeseen ja mahdolliseen 

niin sanottuun puhtaaseen käytävään nähden. 

 

3.3.7 Ilmastoinnin tuottama äänitaso  

 

o Ilmastointijärjestelmän aiheuttama äänitaso leikkaussalissa tulisi olla alle 48 dB(A)  

Äänitason mittaus tulee CEN -ohjeen mukaan suorittaa EN-ISO 16032 -standardin 

mukaisesti (SFS-EN ISO 16032 2004). Äänitaso on niin henkilökunnan viihtyvyyteen kuin 

potilasturvallisuuteenkin vaikuttava tekijä. Korkea taustamelu häiritsee keskittymistä ja voi 

aiheuttaa salihenkilökunnan välisiä kommunikaatiokatkoksia ja pahimmillaan hoitovirheitä.     

 

Huomioitavaa on, että edellä esitellyt kriteerit CEN-työryhmän sairaaloiden ilmanvaihtoa 

käsittelevän teknisen ohjeen (CEN TC156 WG18-TS, 2019) sisällöstä eivät välttämättä ole 

lopullisia, vaan kirjoitushetkellä uusimman saatavilla olevan version (19.12.2019) mukaisia. 
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3.4 Leikkaussalin ilmamäärän mitoitus 

 

Ilmanvaihdon mitoituksen ensisijaisena tavoitteena on määrittää tarvittava tuloilmavirta, 

jolla sali-ilman tavoiteolosuhteet niin lämpötilan kuin ilmanpuhtaudenkin osalta toteutuvat 

oletetussa maksimikuormitustilanteessa. Edellä mainitulla perusteella määritelty maksimi-

ilmavirta määrittää muun muassa ilmanvaihtokoneen fyysisen koon. 

 

3.4.1 Perinteinen mitoitus 

Ilmanvaihtokertoimeen perustuva mitoitus 

 

Aiemmin luvussa 3.2 mainitut kansalliset ohjeet ja standardit antavat ohjeita ilmanvaihdon 

mitoitukselle. Osassa näitä ohjeistuksia on määritelty leikkaussaleissa tarvittava 

ilmanvaihdon määrä ilmanvaihtokertaisuuksina. Kertaisuus tarkoittaa määrää kuinka monta 

kertaa salin ilman tulisi vaihtua tunnissa. Näin esimerkiksi amerikkalaisessa 

ANSI/ASHRAE/ASHE 170 -standardissa. Nämä arvot ovat kokemusperäisiä arvoja, joita 

suunnittelijat ovat säännönmukaisesti käyttäneet tieteellisempien mitoitusperusteiden 

puuttuessa. Tätä niin sanottua ilmanvaihtokerrointa käytettäessä  tarvittava ilmavirta on 

laskettavissa tilan fyysisen tilavuuden ja ilmanvaihtokertaisuuden tulona seuraavasti: 

 

𝑞𝑣 =
𝑛∗𝑉

3600
  (1) 

, missä 

qv = ilmavirta (m3/s) 

n= ilmanvaihtokerroin (1/h) 

V= salin tilavuus (m3)  
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Esimerkiksi pinta-alaltaan 60 m2 suuruisen ja huonekorkeudeltaan 3 metriä korkean 

tuloilmavirta saadaan laskettua seuraavasti: 

Pinta-ala  60 m2 

Huonekorkeus  3 m 

 Tilavuus V = A*h = 60 m2 * 3 m = 180 m3 

Ilmanvaihtokerroin 20 1/h 

 Ilmamäärä: 180 m3* 20 1/h = 3600 m3/h = 1,0 m3/s 

 

Ilman liikenopeuteen perustuva mitoitus 

 

Korkean puhtaustason leikkaussaleissa, joissa muun muassa saksalaisen DIN 1946- 

standardin mukaan edellytetään laminaari-ilmanjaon käyttöä, mitoitusperusteena on 

ilmavirran virtausnopeus (> 0,23 m/s) määritellyllä korkeudella. Vaadittavat nopeusarvot 

vaihtelevat maakohtaisissa ohjeissa välillä  0,23 … 0,38 m/s. 

Esimerkiksi saksalaisen DIN 1946 -standardin mukainen ilmavirtalaskenta korkean 

puhtaustason leikkaussaliin tapahtuu seuraavasti: 

Laminaarikaton pinta-ala 3,2*3,2 m2 = 10,2 m2 

Ilmavirran nopeus 0,1 m katon puhalluspinnan alapuolelta tulee olla 0,23 m/s. 

Ilmavirta qv = 10,2 m2*0,23 m/s = 2,4 m3/s 

Vastaavasti englantilainen HTM-03 ohjeistaa, että ilmannopeuden tulisi olla 2,0 metrin 

korkeudalla 0,38 m/s. 

Ilmavirta HTM-03 suosituksen perusteella on: qv = 9 m2 * 0,38 m/s = 3,4 m3/s 

Ylläolevien esimerkkien mukaiset ilmavirrat eroavat huomattavasti (> 40 %) toisistaan, 

mikä asettaa mitoitusmenetelmän tieteelliset perusteet kyseenalaiseksi. 
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Hiukkaspuhtauteen perustuva mitoitus 

 

Yksi yleisesti käytetty kriteeri leikkaussalin puhtaudelle on ollut tilan hiukkaspuhtaustaso, 

esimerkiksi ISO 5-taso. Edellä mainittu taso edellyttää, että salin sisäilmassa saa yhtä 

kuutiometriä kohden olla enintään 3520 kappaletta partikkeleita, joiden koko on 0,5 µm tai 

suurempi. Koska edellä mainittu ohjearvo on määrittely tyhjän salin kriteeriksi, jossa ei 

käytännössä ole hiukkaspäästöjä, on ko. kriteerin täyttyminen ylipaineisessa tilassa ja johon 

johdettu tuloilma suodatetaan kolmiportaisesti, tyypillisesti ensin ePM1 55%, sitten ePM1 

85% ja lopuksi vähintään H13-luokan suodattimilla suodatettua, riippuvainen 

tasapainotilanteessa ainoastaan ulkoilman ilmanlaadusta. Käytännössä ISO 5-

hiukkaspuhtaustason saavuttaminen edellä kuvatulla suodatinkombinaatiolla voidaan 

saavuttaa, vaikka ulkoilman hiukkaspitoisuus olisi korkea.  

Mikäli ulkoilman hiukkasjakauma ja määrä on tiedossa voidaan tasapainotilanteen 

mukainen hiukkaspitoisuus laskea alla olevan kaavan 2 mukaisesti (Hagström et al 1996): 

𝐶𝑖 =  
𝐶0 (𝑞𝑖+(1−ƞ𝑠)∗𝑞𝑠)−𝑚𝑐−A

Ɛ𝑐∗(𝑞𝑠+𝑞𝑖)−ƞ𝑐∗𝑞𝑐
  (2) 

 , missä 

Ci = sisäilman tasapainopitoisuus 

C0 = ulkoilman pölypitoisuus 

qi = vuotoilman tilavuusvirta 

ƞs = tuloilmasuodattimenerotusaste 

qs = tuloilman tilavuusvirta 

mc = epäpuhtausemissio 

A = laskeuma 

Ɛc = epäpuhtauksien poistotehokkuus 

ƞc = kiertoilmasuodattimen erotusaste 
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qc = kiertoilman tilavuusvirta 

Leikkaussalin raitisilma suositellaan suodatettavaksi kahdessa esisuodatusportaassa ennen 

leikkausalissa sijaitsevia HEPA-suodattimia. Mikäli järjestelmässä käytetään kiertoilmaa, 

suositellaan kiertoilman suodatusta ennen kiertoilmakonetta, jolloin vältetään 

kiertoilmakoneiden patterien tukkeutuminen. Alla oleva kaavio 3 esittää suositeltavien 

suodattimien sijainnin ja suodatusasteen. (CEN TC156 WG18-TS, 2019.) 

 

Kaavio 3. Leikkaussalin ilmansuodatuksen periaatekaavio 

 

 

3.4.2 Kuormitukseen perustuva mitoitus 

 

Kuormitukseen perustuva ilmanvaihdon mitoitus ottaa huomioon tilassa olevat 

lämpökuormat ja  tilan epäpuhtauslähteet. 

Lämpökuormiin perustuva mitoitus 

 

CEN-ohjeessa suositellaan, että leikkaussaleissa tulee henkilökunnalla olla mahdollisuus 

säätää sali-ilman lämpötilaa +18 C asteen ja +26 C asteen välillä. (CEN TC156 WG18-TS, 

2019). 
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Jotta haluttu lämpötila salissa voidaan saavuttaa, tulee saliin puhallettavan ilman olla joko 

yli-tai alilämpöistä huoneilmaan nähden. Tilan jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen 

tarvittava ilmavirran määrä on laskettavissa alla olevan kaava 3 avulla: 

 

𝑞𝑣𝑖 =
Φ

(𝜌∗𝑐𝑝𝑖∗𝛥𝑡)
  (3) 

 missä 

qvi = ilmavirta (m3/s) 

Φ = tarvittava jäähdytys-/lämmitysteho (kW) 

ρ = ilman tiheys (kg/m3) 

cpi = ilman omislämpökapasiteetti (kJ/kg, °C) 

dT = huone- ja sisäänpuhallusilman lämpötilaero (°C ) 

 

Koska leikkaussaleissa on tyypillisesti lukuisia lämpöä tuottavia laitteita, tehokas valaistus 

ja  useita henkilöitä, tulee tuloilman olla huoneilman keskimääräistä lämpötilaa alhaisempi, 

että huonelämpötila pysyy halutulla, asetetulla tasolla. Huone- ja sisäänpuhallusilman 

lämpötilaeroa ei kuitenkaan ole suositeltavaa kasvattaa 3…4 °C  suuremmaksi, sillä suuret 

lämpötilaerot voivat aiheuttaa lämpötilan pysty- ja/tai vaakasuuntaista kerrostumista ja 

lisäävät lämpöolosuhteisiin tyytymättömien osuutta. Kuvassa 8 on esitetty graafinen 

käyrästö, jonka avulla jäähdytystarpeen mukainen ilmavirta on helposti määritettävissä, kun 

tarvittava kokonaisjäähdytystehontarve ja haluttu tulo- ja huonelämpötilan välinen 

lämpötilaero on tiedossa.  
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Kuva 11 Lämpökuormiin perustuva ilmavirran mitoitus  

 

Epäpuhtauskuormiin perustuva mitoitus 

 

Ruotsissa 1990- luvulla ja 2000 -luvun alussa professori Bengt Ljunqvistin ja dosentti Berit 

Reinműllerin julkaisemat lukuisat tutkimukset puhdastilojen ja leikkaussalien ilmastoinnin 

toimivuudesta sekä  puhdastila- ja leikkaussalivaatetuksen vaikutuksesta ilman puhtauteen  

johtivat  uuden, leikkaussalien mikrobiologista puhtautta korostavan ohjeistuksen syntyyn 

(Ljungqvist 1992; Ljunqvist, Reinműller 1993; Ljunqvist, Reinműller 1995; Ljunqvist, 

Reinműller 2004; Ljunqvist, Reinműller 2006). Ruotsin standardointivirasto julkaisi vuonna 

2012 teknisen ohjeen  (SIS-TS 39:2012), jossa leikkaussalien ilmanvaihdon toimivuuden 

kriteeriksi asetettiin leikkauksen aikainen ilman mikrobiologinen puhtaustaso. Tämän 

uudistuksen myötä leikkaussaleissa käytetyn vaatetuksen  merkitykseen sali-ilman 

puhtauteen oleellisesti vaikuttavana on alettu kiinnittää monissa maissa entistä enemmän 

huomiota. Vuonna 2015 samaisesta standardista julkaistiin päivitetty versio. 
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Leikkaussalin ilman mikrobiologisen puhtaustason ylläpitämiseen tarvittava ilmamäärä 

voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: 

𝑞𝑣𝑖 =
𝑛∗𝑞𝑠

𝑐
   (4) 

missä 

qvi = ilmavirta (m3/s) 

n = henkilömäärä (hlö) 

qs = päästövoimakkuus (CFU/s, hlö) 

c = sallittu ilman mikrobipitoisuus (CFU/m3) 

 

Kuvan 12 avulla voidaan määrittää tarvittava leikkaussalin ilmavirta, kun tiedetään salissa 

olevan henkilökunnan määrä ja heidän käyttämänsä vaatetuksen päästöarvo (CFU/s). 

  

 

Kuva 12. Leikkaussalin ilmavirran määritys eri päästöarvot omaavilla vaatteilla  
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Käytännössä tarvittavan ilmavirran laskeminen edellyttää vaatetuksen päästövoimakkuuden 

selvittämistä. Valitettavasti monikaan leikkaussalivaatteita valmistava taho, saati sitten 

loppukäyttäjä, ei tiedä salivaatetuksen päästövoimakkuutta. Ymmärrys asiasta lisääntyi, kun 

leikkausasuja ja puhdasilmapukuja käsittelevästä EN -standardista julkaistiin päivitetty 

versio joulukuussa 2019 (SFS-EN 13795-2 2019).  

SFS-EN 13795-2 standardissa esitetään kaksi vaihtoehtoista tapaa määrittää vaatetuksen 

päästövoimakkuus eli keskimääräinen vaatetuksen läpi kulkevien hiukkasten ja pesäkkeitä 

muodostavien yksiköiden määrää: 1) määritys testikammion (engl. air dispersal chamber) 

avulla ja 2) määritys simuloidun leikkauksen avulla. Testikammiossa testaaminen tapahtuu 

kammiossa, jossa henkilön tulee suorittaa tiettyjä liikesarjoja määrätyn ajan, jonka aikana 

kammiosta imettävästä poistoilmasta määritetään ilman mikrobiologinen puhtaus. Koe 

toistetaan useita kertoja useilla henkilöillä ja mittausten keskiarvon perusteella määritetään 

vaatetuksen päästöarvon.  

Kuvassa 13 testihenkilö on testikammiossa suorittamassa liikesarjoja henkilön käyttämän 

vaatetuksen päästöarvon määrittämiseksi.   

 

Kuva 13. Vaatetuksen päästövoimakkuuden määritys testikammiossa (Dastex 

Reinraumzubehör 2020) 
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Vaihtoehtoisessa vaatetuksen päästöarvon määrittelytavassa, simuloidussa leikkauksessa, 

koehenkilöt suorittavat useita simuloituja leikkauksia salissa, jonka ilmavirta on tunnettu ja 

jonka aikana otetaan ilmanäytteitä leikkausalueelta, instrumenttipöydältä ja poistoilma-

aukkojen läheisyydestä. Näytteistä määritetään pesäkkeiden määrä ja lasketaan 

keskimääräinen vaatetuksen päästöarvo kaavan 4 avulla, kun ilmavirta ja henkilöiden 

lukumäärä tunnetaan.  Huomioitavaa on, että henkilöiden aktiviteetti vaikuttaa 

hiukkaspäästöihin. Ettei simuloitu leikkaus antaisi liian alhaisia päästöarvoja ja johtaisi 

virhemitoitukseen todellisissa leikkauksissa, simuloinnit tehdään tyypillisesti aktiivista 

lonkkaleikkausta simuloiden. Olemme Haltonilla suorittaneet eri asiakasryhmien kanssa yli 

kuusikymmentä simuloitua leikkausta, joiden pääasiallisena tarkoituksena on ollut selvittää 

leikkausvaatetuksen päästöarvo. Kuva 14 on otettu eräästä tuollaisesta simuloinnista.   

 

Kuva 14. Simuloitu leikkaus käynnissä Halton Oy:n testisalissa 

 

Toipumisaikaan perustuva mitoitus  

 

Toipumisaika määritellään ajaksi, joka kuluu tilan hiukkaspitoisuuden (0,5  µm koon 

partikkelit) pienemiseen yhteen prosenttiin alkuperäisestä pitoisuudesta (SFS EN ISO 

14644-1, 2015). 

Leikkaussalin halutun toipumisajan alittamiseen tarvittava ilmavirta voidaan laskea 

seuraavan kaavan avulla: 
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𝑞𝑣𝑖 =  𝑙𝑛 (100/1) ∗  (𝑉 / 𝑡)   (5) 

 

missä  

qvi = ilman tilavuusvirta (m3/s) 

V = salin tilavuus (m3) 

t = haluttu toipumisaika (s) 

 

Kuvan 15 avulla voidaan määrittää tarvittava leikkaussalin ilmavirta, kun tiedetään salin 

pinta-ala ja sallittu toipumisaika (CFU/s). 

 

 

Kuva 15. Toipumisaikaan perustuva ilmavirran mitoitus  
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3.4.3 Esimerkkilaskelma ilmavirran mitoituksesta 

 

Seuraavassa määritetään edellä esitetyn kuormitusperusteisen ilmavirtamitoituksen 

mukaisesti leikkaussalin mitoitusilmavirta seuraavien lähtötietojen perusteella: 

- leikkaussalin koko   60 m2, h= 3,0 m 

 leikkaussalin tilavuus  180 m3 

- ilman mikrobiologinen puhtaustasotavoite 10 CFU/m3 

 toipumisaika   < 10 min. 

- sekoittava ilmanjakotapa 

 maksimi tuloilman ja huoneilman ero 4 °C (Haltonin Vita Space  

   suositusarvo) 

- leikkaussalin henkilökunnan määrä 8 henk. 

- vaatetuksen päästövoimakkuus  2,1 CFU/s,hlö 

- leikkaussalin sisäolosuhde  21 C /RH 50 % 

- sisäänpuhallusilma iv-koneelta  18 C/ RH 35 % 

- ilman lämpeneminen kanavistossa 0,5 C 

- leikkaussalin sisäänpuhallusilman tila 18,5 C/ 30 % 

- leikkaussalin kokonaislämpökuorma 6,0 kW 

 

Tarvittavan kokonaisilmavirran laskenta: 

1. Jäähdytystehon edellyttämä ilmavirta 

Kaavaa (3) käyttäen: 

qv = 6,0 kW/ (1,0 kg/m3*1,0 kJ/kg °C*4 °C) = 1,25 m3/s 

 

2. Mikrobiologisen puhtausvaatimuksen edellyttämä kokonaisilmavirta 

Kaavaa (4) käyttäen: 

qv = (8 hlö* 2,1 CFU/s,hlö)/ 10 CFU/m3/s = 1,7 m3/s 
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3. Toipumisajan edellyttämä kokonaisilmavirta 

Kaavaa (5) käyttäen, 

qv= ln (100/1)*((60 m2*3 m)/600 s)= 1,4 m3/s 

 

Mikrobiologisen puhtauden edellyttämä ilmamäärä on suurin kolmesta kriteeristä, joten 

valitaan mitoitusilmavirraksi 1,7 m3/s. 
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4 LEIKKAUSSALIN ILMASTOINNIN OHJAUS 

 

4.1 Yleistä  

 

Leikkaussalien ilmastoinnin ohjaus toteutetaan poikkeuksetta digitaalisten ohjelmoitavien 

säätimien, niihin liitettyjen digitaalisten ja analogisten sisään- ja ulostulomoduulien sekä 

edelleen näihin liitettyjen antureiden, venttiilien  ja toimilaitteiden avulla. Varsinainen 

ohjauslogiikka koodataan säätimeen ohjelmaksi, joka lukee antureiden tietoja ja säätää 

näiden tietojen perusteella venttiileitä, säätöpeltejä ja puhaltimien pyörimisnopeuksia niin, 

että käyttäjän asettavat tilan olosuhteet toteutuvat.  

Alla olevassa kuvassa 16 on esitetty leikkaussalin ilmastointijärjestelmän ohjauksen 

pääkomponentit. Leikkaussalin ilmanvaihtokoneen (1) toimintaa ja sen välityksellä salin 

olosuhteita säätää ohjausalakeskuksessa (2) sijaitseva säädin säätimeen liitettyjen 

ulostulojen kautta. Säädin ohjaa myös raitisilma- (4) ja poisilmapeltejä (5), jotka säätävät 

saliin virtaavan raitisilman määrää ja salin ylipainetta. Salin henkilökunta voi salissa 

sijaitsevasta ohjauspaneelista (3) muuttaa salin olosuhteita kuten puhtaustasoa,  lämpötilaa 

ja ilmankosteutta. Leikkaussalien ilmastointikoneiden ja siten myös salien olosuhteiden 

valvonta ja olosuhteiden muuttaminen on mahdollista myös etäältä, sairaalan talotekniikan 

keskusvalvomosta (6). Sairaala voi sallia säätölaitetoimittajalle etäyhteyden (7) 

helpottamaan laitteistojen ohjelmistopäivityksiä ja nopeuttamaan mahdollisten 

vikatilanteiden ratkaisemista. 
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Kuva 16. Leikkaussalin ilmastointijärjestelmän ohjauksen pääkomponentit 

Säätimen ohjelma ”hienosäädetään” kuhunkin leikkaussaliin sopivaksi viimeistään salin 

ohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.  Tuolloin ohjelmaan syötetään parametrit, eli 

asetetaan muun muassa salin  ilmastoinnin käyttömoodit, käyntiajat ja ilmavirrat. Mikä siis 

on leikkaussalin ilmavirta päivällä, kun toiminta on aktiivista? Tiputetaanko ilmavirtaa 

yöajaksi ja säädetäänkö mahdollisesti raitisilman määrää pienemmäksi? Kaikille hälytyksille 

asetellaan ylä- ja alarajat, säätötoiminnoille asetetaan parametrit, jotka vaikuttavat muun 

muassa säädön nopeuteen ja tarkkuuteen. Säätöjärjestelmän toimintaa testataan 

luonnollisesti käyttöönoton yhteydessä niin, että ollaan varmoja järjestelmän toimivuudesta 

normaaliolosuhteissa ja tilanteissa, jolloin normaali virransyöttö laitteille hetkellisesti 

katkeaa.  

   

4.2 Perinteinen ohjaustapa 

 

Leikkaussaleja pidetään sairaaloiden kriittisinä tiloina, joiden käyttö tulisi olla mahdollista 

aina tarvittaessa. Leikkaussaleihin rakennetaan kalliit ilmastointijärjestelmät ja hankitaan 
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vielä monin verroin kalliimmat lääkintätekniset laitteet. Koska salien käyttötarvetta ei voida 

ennustaa, tapahtuuko sairaalan päivystysvastuualueella suuronnettomuus ensi yönä, kolmen  

kuukauden kuluttua vai kolmen vuoden kuluttua, on varautumismielessä perusteltua 

ylläpitää salien teknistä toimintaa koko ajan. Tästä syystä useissa suomalaisissa sairaaloissa 

leikkaussalien ilmastointi pidetään päällä normaalilla käyttötilanteen mukaisella 

vakioilmavirralla jatkuvasti, päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen. (Hakkila, 2014.)  

Kuva 17 esittää, kuinka jatkuvasti maksimimitoitusteholla käyvä ilmastointi tuhlaa energiaa  

 

Kuva 17. Ilmastoinnin käyttö ja sen tarve  

 

4.3 Tarpeenmukainen ohjaus 

 

Tarpeenmukaisella ilmastoinnin ohjauksella tarkoitetaan ilmanvaihdon määrän ja käsittelyn 

optimointia tasolle, joka vastaa tilan käyttötilanteen mukaista todellista tarvetta. Tiloissa, 

joissa ilmanvaihdon määrän todellinen tarve esimerkiksi tilan muuttuvan käyttöasteen 

seurauksena vaihtelee merkittävästi, on tarpeenmukaisella käytön optimoinnilla mahdollista 

saavuttaa energiakuluissa merkittäviä säästöjä.    

Uusiutuvien suunnitteluohjeistusten myötä leikkaussalien mikrobiologinen ilmanpuhtaus on 

tulossa leikkauksen aikaisen  ilmanvaihtomäärän mitoituskriteeriksi nyt vielä useissa maissa 
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käytössä olevien kiinteiden ilmanvaihtokertaisuuksien sijaan (SIS TS 39 2015; CEN TC156 

WG18 2019). On uutta, mutta mielestäni loogista ajatella, että  myös leikkaussalien 

ilmastointijärjestelmien ilmamääriä säädettäisiin aktiivisen käytön aikana mikrobiologisen 

epäpuhtauskuormituksen eli salissa olevan henkilömäärän mukaan. Ajanjaksoina, jolloin 

saleissa ei ole aktiivista toimintaa voidaan ilmanvaihdon määrää pienentää huomattavasti, 

kunhan huolehditaan, että salit pysyvät ylipaineisina ympäröiviin tiloihin nähden. 

Leikkaussalin ilmastoinnin ohjaukseen on ajateltavissa useita periaatteellisia toteutustapoja, 

joilla voitaisiin pitää salin mikrobiologinen puhtaus tavoitteellisella tasolla. Näitä 

mahdollisia ohjaustapoja esitellään seuraavissa tämän kappaleen alaluvuissa. 

 

4.3.1 Sali-ilman mikrobiologisen puhtauden mittaaminen 

 

Ohjausperiaate: 

Mitataan salin poistoilman mikrobiologista puhtautta (CFU/m3) ja ohjelmoidaan säätimelle 

algoritmi, joka säätää ilmanvaihdon määrää mitatun mikrobipitoisuuden perusteella. 

 

Ilman mikrobiologisen puhtauden määritykseen käytetyt standardoidut ja yleisesti käytetyt 

menetelmät ovat aktiivinen- ja passiivinen ilmanäytteenotto, jotka on kuvattu EN 17141 -

standardissa. Menetelmät on tarkoitettu nimenomaan puhdastilojen mikrobiologisen 

puhtauden määritykseen ja ne perustuvat elinkykyisten mikrobien määritykseen 

kasvattamalla ilmanäytteistä kerättyjä mikrobeja näytemaljoissa ja maljoissa kasvavien 

pesäkkeiden lukumäärien määritykseen. Menetelmä on yksinkertainen ja halpa, mutta sen 

puutteena voidaan pitää hitautta. Kasvatusmaljojen viljelyyn tarvitaan tyypillisesti 48 tunnin 

kasvatusaika, minkä jälkeen vasta saadaan tulos selville. (DIN EN- 17141 2018.)        

 

Mittaustekniikan kehittymisen myötä markkinoilla on tullut mittalaitteita, jotka pystyvät 

määrittelemään ilmanäytteessä olevien mikrobien määrän reaaliaikaisesti. Näiden 

mittalaitteiden mittausmenetelmät perustuvat näytteen mikrobien fluoresenssin 

mittaamiseen (engl. Laser Induced Fluorecence), jota ne rekisteröivät myös elin-

kelvottomilta, kuolleilta mikrobeilta. Koska ilman mikrobiologisen puhtaustason kriteerit 

leikkaussaleissa (CL1 < 10 CFU/m3, CL2 < 100 CFU/m3) perustuvat nimenomaan elävien  
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mikrobien pitoisuuteen, eroavat reaaliajassa mittaavan laitteen mittaustulokset 

tämänhetkisten standardoitujen menetelmien mittaustuloksista. Tästä syystä reaaliajassa 

mittaavat laitteet eivät sovellu, ainakaan toistaiseksi, leikkaussalien mikrobiologisen 

puhtauden määrittelyyn. Mittalaitteiden korkea hankintahintataso tulee mahdollisesti 

hidastamaan niiden yleistymistä, sillä esimerkiksi kuvassa 18 näkyvän laitteen hintataso on 

tällä hetkellä yli 50 000 €. 

   

 

Kuva 18. Ikosience yhtiön kehittämä biotedektori ja laitteen kehittäjän Victor Tomashovin 

käsissä (Ismo Grönvall 16.1.2020) 

 

4.3.2 Henkilömäärän määritys henkilöt tunnistavilla antureilla  

 

Ohjausperiaate: 

Mitataan salissa olevaa henkilömäärää henkilöt tunnistavilla antureilla ja ohjelmoidaan 

säätimelle algoritmi, joka säätää ilmanvaihdon määrää käytetystä leikkaussali-vaatetuksesta 

riippuvan keskimääräisen mikrobipäästön ja henkilöiden lukumäärän perusteella. 

Erilaisilla lämpö- ja liikeantureilla sekä konenäön sovelluksilla on mahdollista määrittää 

tilassa olevien henkilöiden määrä. Leikkaussalien pinta-ala, korkeus ja antureiden 

suhteellisen suppea havainnointialue huomioiden salissa tulisi olla useita, jopa yli 
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kymmenen anturia tai useampia kameroita tarkan henkilömäärän määrittämiseksi. 

Leikkaussalien katoon ei kuitenkaan haluta tilankäytön, mahdollisen huoltotarpeen eikä 

varsinkaan hygienia-vaatimusten vuoksi tällaisia laitteita. 

Olemme löytäneet ja testanneet turva-alalla käytettyjä henkilölaskimia, jotka pystyvät 

luotettavasti havainnoimaan ihmisten liikkumista ovista sisään- ja ulospäin ja näin 

määrittämään tilassa olevien henkilöiden lukumäärän. Nämä 3D-sensorit käyttävät MLI -

teknologiaa (engl. Modulated Light Intensity), joka perustuu optiseen TOF -periaatteeseen 

(engl. Time of Flight), jossa ei-skannaava valolähde lähettää lähes infrapuna-aallonpituutta 

olevaa valoa. Lähetetyn valon ja heijastavan valon välisen vaihesiirron avulla muodostetaan 

reaaliaikainen topografinen kuva valvottavasta alueesta. Laskimen sensori prosessoi 3D-

dataa ja laskee henkilömäärän ja määrittää henkilöiden liikesuunnan valvottavalta alueelta. 

Leikkaussalin jokaisen oven yhteyteen tulee luonnollisesti asentaa oma sensori ja tieto 

kultakin sensorilta tulee välittää ilmastointijärjestelmän säätimelle. Kun säätimelle syötetään  

henkilölaskinten henkilömäärätiedon lisäksi leikkaussaleissa käytettyjen vaatteiden 

päästöarvo ja haluttu sali-ilman puhtaustaso, on ilmanvaihdon säätöön tarvittavan algoritmin 

muuttajat selvillä. Varsinainen algoritmi voidaan koodata kaavan 4 mukaisesti 

ilmastointisäätimen ohjelmaan.  Kuvassa 19 on esitetty henkilölaskurin (1) kytkentä 

ilmastointia ohjaavan säätimeen (4). 

 

Kuva 19. Henkilölaskurin asennuksen periaate  
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4.3.3 Henkilömäärän epäsuora mittaus 

 

Ohjausperiaate:  

Mitataan henkilömäärää epäsuorasti ihmisten tuottaman hiilidioksidin pitoisuuden 

perusteella ja ohjelmoidaan säätimelle algoritmi, joka säätää ilmanvaihdon määrää mitatun 

hiilidioksidipitoisuuden perusteella määritellyn henkilömäärän ja vaatetuksesta riippuvan 

keskimääräisen mikrobipäästön perusteella.  

Hiilidioksidipitoisuuteen perustuvaa ilmanvaihdon ohjausta käytetään yleisesti esimerkiksi 

neuvotteluhuoneissa ja luentosaleissa, joissa henkilömäärä vaihtelee päivän aikana ja 

päivien välillä. Ilmanvaihdon ohjausjärjestelmä kasvattaa hiilidioksidipitoisuuden noustessa 

automaattisesti  ilmanvaihdon ilmamäärää ja vastaavasti pienentää ilmamäärää pitoisuuden 

laskiessa. (Vaisala 2020.) 

Leikkaussaleissa käytetyt ilmanvaihtomäärät ovat selvästi neuvotteluhuoneita suurempia, 

mistä johtuen hiilidioksidipitoisuuksien vaihtelu jää leikkaussaleissa pieneksi.  

Alla laskelma pelkästään raitisilmaa käyttävän leikkaussalin hiilidioksidipitoisuuden 

muutoksesta tilanteessa, kun tyhjään saliin tulee 6 henkilöä. 

Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus = 400 ppm 

Yhden henkilön hiilidioksidituotto = 21, 6 l/h (kirjallisuusarvo, opetustyö) 

Salin koko = 50 m2, h= 3 m => tilavuus = 150 m3 

Vaatetuksen päästöarvo = 2,9 CFU/s,hlö 

Jäähdytystehon tarve = 4,0 kW 

Ilmavirta CL 1 luokan puhtaustason edellyttämän toipumisajan mukaan = 10 min 

Lasketaan tarvittava ilmavirta kaavojen (3), (4) ja (5) avulla: 

Jäähdytysteho: qv = Φ/(ρ*cpi*dt) = 0,83 m3/s  

Mikrobiologinen puhtaus: qv = (6 hlö *2,9 CFU/s,hlö )/10 CFU/m3 = 1,74 m3/s 

Toipumisaika: qv = V/ (t/ln (100/1))= 1,15 m3/s 

 

  valitaan suurin ilmavirta 1,74 m3/s 
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Hiilidioksidin tuotto 6 hlö * 21,6 l/h,hlö = 129,6 l/h 

Hiilidioksidipitoisuuden muutos ilmavirralla  

1,74 m3/s: dc = (6*21,6 l/h)/1,74 m3/s = 21 ppm, joten hiilidioksidipitoisuus nousee 

maksimissaan arvoon 421 ppm. 

Salin ilmamäärän  ohjaaminen pienten pitoisuusarvojen muutosten perusteella tulisi hyvin 

todennäköisesti tuottamaan epävakaan säätötuloksen, eikä se tästä syystä ole suositeltavaa 

(Kuparinen 2020). 

 

  

4.3.4  Operaatiotyyppiin perustuva henkilömäärä 

 

Ohjausperiaate: 

Määritellään leikkaussalin henkilömäärä salissa suoritettavan leikkaustyypin perusteella ja 

ohjataan ilmanvaihdon määrää vaatetuksesta riippuvan keskimääräisen mikrobipäästön ja 

oletetun henkilömäärän perusteella. 

Sairaaloissa tehtävät leikkaukset suunnitellaan etukäteen, niihin varataan tarvittavat laitteet 

ja instrumentit sekä henkilöresurssit. Vaikka jokainen leikkaus on oma tapauksensa, niin 

satoja samanlaisia leikkauksia toistettaessa niissä tarvittavat resurssit ja leikkauksen 

riskitaso ja riskitason vaatima leikkausympäristön mikrobiologinen puhtaus ovat selvillä jo 

hyvissä ajoin ennen leikkauksen suorittamista. Siten on mahdollista käyttää salikohtaisen 

leikkausosastolla laaditun leikkauslistan tietoa salin ilmanvaihdon ohjaukseen. (Ahlfors 

2019.) 

Työnantajayritykseni, Halton Oy, on juuri toteuttamassa tällaista, liitteessä 3 yksityis-

kohtaisemmin kuvattua, sairaalan, saliohjausjärjestelmän toimittajan ja ilmastointi-

järjestelmän toimittajan tietojärjestelmien tiedonvaihtoa hyödyntävää ohjausratkaisua 

Kotkan keskussairaalan uusiin leikkaussaleihin. Osapuolet tässä toteutuksessa ovat Halton 

Oy, Merivaara Oy ja Carea Oy.  
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Kyseisen ohjaustavan pienenä heikkoutena pidän sitä, että mahdollinen muutos 

leikkaussalissa paikalla olevan henkilömäärän ja järjestelmään määritellyn oletusarvon 

välillä, esim. leikkausta seuraamaan tullut harjoittelija, tulee lisätä manuaalisesti kuvassa 20 

esitetyn leikkaussalin käyttäjäpaneelin henkilömääräpainikkeesta salin kokonais-

henkilömäärään.  

  

Kuva 20. Saliohjausjärjestelmän käyttäjäpaneelin ilmanvaihdon ohjausnäyttö. (Merivaara 

Oy)  
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5 ILMASTOINNIN ENERGIAKULUTUS 

 

5.1 Yleistä 

 

Sairaaloiden energiankulutuksen yleistä tasoa kuvaa hyvin rakennusten laskennallisen 

energiatehokkuuden vertailuluvun eli niin sanotun E-luvun luokittelurajat, joiden mukaan 

sairaalarakennuksen paras energiatehokkuusluokka (A) saavutetaan alle 150  kWh /m2 

vuosikulutuksella, kun vastaavasti A-luokka toimistorakennukselle sallii ainoastaan alle 80 

kWh/m2 kulutuksen. Sairaalarakennuksen E-luvun luokka G-luokka sallii yli 800 kWh/m2 

ja toimistorakennuksissa jo yli 300 kWh/m2 kulutus antaa saman luokituksen. 

(Ympäristöministeriö 2017.) 

Sairaaloiden korkea energiakulutustaso selittyy sairaalatilojen pitkillä käyttöajoilla, tilojen 

olosuhdevaatimuksilla ja erilaisten runsaasti sähköä käyttävien laitteiden runsaudella. 

Sillanpään  (2015, 8)  mukaan ilmanvaihdon energiankulutus voi muodostaa sairaalan 

kokonaisenergiankulutuksesta noin neljänneksen (26 %). 

Erityistilojen, kuten leikkaussalien, ilmastointi kuluttaa paljon sähköä, koska saleissa 

käytetyt ilmavirrat ovat suuria ja lisäksi monivaiheinen ilman käsittely tehokas suodatus,  

jäähdytys, ilman kuivaus ja kostutus huomioiden kuluttaa paljon energiaa. 

Suomen sairaaloiden kuntoa ja ilmanvaihtoa  koskevassa selvityksessä todetaan, että ennen 

vuotta 1975 rakennettujen sairaaloiden alkuperäisissä ilmanvaihtojärjestelmissä ei ole 

huomioitu lainkaan energiataloudellisia ratkaisuja. Järjestelmiä ei ole varustettu lämmön 

talteenotolla eikä ilmanvaihtokoneissa ole kuin yksi käyntinopeus. (Reijula 2005, 52.) 

 

5.2 Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutuksen laskenta 

 

Leikkaussalien ilmastointijärjestelmät kuluttavat huomattavan paljon energiaa, mikä johtuu 

saleissa käytettävistä suurista ilmavirroista ja monivaiheisesta ilman käsittelystä. 

Leikkaussaleihin johdettava ilma tulee suodattaa useammassa vaiheessa, ilmaa tulee lähes 

aina lämmittää tai jäähdyttää. Ajoittain, Suomen ilmastossa lähinnä loppukesästä, voi 
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esiintyä tarvetta kuivata ulkoa leikkaussaleihin johdettava raitisilma. Talvella sali-ilma voi 

olla joihinkin operaatioihin liian kuivaa, jolloin tuloilmaa tulee kostuttaa. 

Leikkaussalien ilmanvaihtojärjestelmän energiansäästötoimenpiteitä ovat lämmön 

talteenotto, palautusilman käyttö, sisäänpuhallus- ja huoneilman lämpötilan säätö sekä 

käyttöaikojen rajoittaminen ja tarvittavien ilmavirtojen käyttö (Sairaalaliitto, 1990). Vaikka 

Sairaalaliiton julkaisu on pian 30 vuotta vanha, ovat siinä esitetyt energiansäästö-

toimenpiteet edelleen hyvin pitkälti samat, joita tänä päivänäkin käytetään. Laitteiden 

tekniikka on luonnollisesti kehittynyt: lämmön talteenoton, puhaltimien ja pumppujen 

hyötysuhteet ovat parantuneet ja suodattimien painehäviöt ovat pienentyneet. 

 

Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve lasketaan alla olevan kaavan (6) avulla, 

𝛷𝑖𝑣 =
−𝑡𝑑∗𝑡𝑣∗𝑞𝑣∗𝜌∗𝑐𝑝𝑖∗((𝑇𝑠𝑝−𝛥𝑇)−𝑇𝑙𝑡𝑜)∗𝛥𝑡

1000
  (6) 

    ,missä  

 

5.3 Täysin raitisilmaa käyttävä ilmastointijärjestelmä  

 

5.3.1 Järjestelmän toimintaperiaate  

 

Ainoastaan raitisilmaa käyttävä leikkaussali-ilmastointijärjestelmä käsittää tyypillisesti 

salikohtaisen tulo- ja poistoilmanvaihtokoneen, jonka periaate ja toiminto-osat on esitetty 

kaaviossa 4.  



 

57 
  

Ulkoilma johdetaan rakennukseen sateen ja lumen sisään virtauksen estävän ulkosäleikön 

kautta. Eristetty ulkoilmapelti mahdollistaa kylmän ulkoilman sisään virtauksen estämisen 

koneen ollessa pysäytettynä esim. huoltotoimenpiteiden aikana. Ulkoilman sisältämät 

hiukkaspaiset epäpuhtaudet suodatetaan kaksivaiheisen esisuodatuksen avulla. Korkean 

hyötysuhteen omaavan lämmöntalteenottojärjestelmän tuloilmassa sijaitseva lämmönsiirrin 

esilämmittää tuloilmaa tehokkaasti lämmityskaudella. Mikäli lämmöntalteenoton teho ei 

riitä lämmittämään tuloilmaa riittävästi hoitaa lämmityksen tuloilmakoneessa oleva 

lämmityspatteri. Kesäaikana tarvittavan ulkoilman viilennyksen hoitaa koneen osana oleva 

jäähdytyspatteri. Ilman pitää liikkeessä tänä päivänä useimmiten korkean hyötysuhteen 

omaava sekavirtauspuhallin. Mikäli ilmanvaihtokone-huoneessa on hyvin tilaa, kytketään 

puhaltimen jälkeen äänenvaimennusmoduuli hiljentämään kanavistoon kulkeutuvaa 

puhallinääntä. Tuloilmakoneelta käsitelty ilma johdetaan tuloilmakanavistoa pitkin 

tuloilman päätelaitteille, jossa ilma suodatetaan vielä korkean hiukkaserotusasteen HEPA 

suodattimilla. Tyypillisesti käytetyt H14-luokan suodattimet suodattavat 99, 995 % 

suuruusluokaltaan 0,3 µm kokoisista hiukkasista. Suodattimen suodatuskyky niin isompien 

kuin pienempienkin hiukkasten osalta on tätäkin parempi.  

Valtaosa leikkaussalien poistoilmasta imetään salin alaosasta, läheltä lattiaa ja pienempi osa 

salin yläosasta läheltä kattoa. Poistoilmasäleiköt sijoitetaan tyypillisesti salin nurkkiin tai 

lähelle nurkkia, jolloin ilman liike salissa suuntautuu ideaalisti salin keskeltä kohti salin 

reuna-aluetta ottaen mukaansa salissa leijailevat pienhiukkaset ja mikrobit. 

Poistosäleikköjen yhteydessä on usein karkeasuodattimet, jotka estävät poistokanaviston 

likaantumista. Poistoilmakanavistoa pitkin ilma johdetaan poistoilmakoneelle, jonka 

ensimmäisenä komponenttina on suodatin. Suodatin estää koneen seuraavan komponentin, 

lämmöntalteenottopatterin likaantumista ja siten hyötysuhteen lämmönsiirron hyötysuhteen 

heikentymistä. Seuraavan komponentin, puhaltimen lisäksi poistoilmakoneessa on vielä 

sulkupelti. Poistokoneelta ilma johdetaan, periaatekaaviosta poiketen, usein vesikatolle, 

jossa poistoilma päätyy ulospuhallushajottimien kautta ulos.              
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Kaavio 4. Täysin raitisilmaa käyttävän leikkaussalin ilmastointijärjestelmän periaatekaavio 

 

 

5.3.2 Energiankulutuslaskelmat 

 

Täysin raitisilmaa käyttävän, kuvan 21 mukaiset toiminto-osat sisältävän, 

ilmanvaihtokoneen  energiakulutuksia simuloitiin KOJA Oy:n Future ++- 

mitoitusohjelmalla. Laskelmat tehtiin kolmella erilaisella käyntiaikaprofiililla, joista 

ensimmäinen simuloi koneen ympärivuotista käyttöä maksimi -ilmamäärällä ja kaksi 

jälkimmäistä yhdessä työvuorossa toimivan leikkaussalin tarpeenmukaista käyttöä. 

 

Kuva 21. Leikkaussalin ilmastointikoneen toiminto-osat (Future ++-mitoitusohjelma) 
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Laskelmissa huomioitiin ilmastoinnin kuluttama lämmitys-, jäähdytys- ja puhallinenergia.  

Laskelmat tehtiin seuraavilla lähtöarvoilla: 

- ilmastovyöhyke III (Jyväskylä) 

- ilman mikrobiologinen puhtaustasotavoite 10 CFU/m3 

- leikkaussalin henkilökunnan määrä 8 henk. 

- vaatetuksen päästövoimakkuus  2,1 CFU/s,hlö 

- leikkaussalin sisäolosuhde  21 °C /RH 50 % 

- sisäänpuhallusilma iv-koneelta  18 °C/ RH 35 % 

- ilman lämpeneminen kanavistossa 0,5 °C 

- leikkaussalin sisäänpuhallusilman tila 18,5 °C/ 30 % 

- leikkaussalin kokonaislämpökuorma 5,1 kW  

- ilmavirta   1,7m3/s 

Lämmitysenergian hinta 60 €/MWh 

Sähköenergian hinta 70 €/MWh 

Jäähdytysenergian hinta 23,3 €/MWh (EER 3,0) 

Tapaus 1: Raitisilmaa käyttävä järjestelmä, 1-nopeuskäyttö 

 Jatkuva käyttö 100 % ilmavirralla (24 h/pv, 7/7pv/vko, 52 vk/a) 

 

Kuva 22. Ilmastointikoneen käyntiaikaprofiili, Tapaus 1 
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Tapaus 2: Raitisilmaa käyttävä järjestelmä, 2-nopeuskäyttö 

 Käyttö 100 % ilmavirralla klo 07-18 (5/7 pv/vko), 20 % ilmavirralla 18-07 

(5/7 pv/vko) ja klo 00-24 (2/7 pv/vko) 

 

Kuva 23. Ilmastointikoneen käyntiaikaprofiili, Tapaus 2 

Tapaus 3: Raitisilmaa käyttävä järjestelmä, henkilömäärän mukaan säätyvä ilmamäärä 

  Raitisilmakone: Käyttö 100 % ilmavirralla klo 07-11 (5/7 pv/vko), 8 

henkilöä, 62 % ilmavirralla 12-18 (5/7 pv/vko), 5 henkilöä ja 20 % 

ilmavirralla klo 18-27 (5/7 pv/vko) ja 00-24(2/7 pv/vko) 

 

Kuva 24. Tapaus 3, Ilmastointikoneen käyntiaikaprofiili  
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5.4 Kiertoilmaa käyttävä toteutustapa 

 

Kiertoilmaa käyttävä järjestelmä koostuu erillisestä, mahdollisesti useampaa salia 

palvelevasta, raitisilmakoneesta ja yksittäistä salia palvelevasta kiertoilmakoneesta. 

Kaaviossa 12 esitetään kiertoilmaa käyttävän toteutustavan periaate ja toiminto-osat.  

 

Kaavio 12. Kiertoilmaa käyttävän järjestelmän periaatekaavio 

 

Tämän järjestelmän raitisilmakoneen toiminnot vastaavat edellisessä kohdassa esitellyn 

raitisilmakoneen toimintoja, mutta raitisilmakoneesta yksittäiseen saliin johdettu ilmamäärä 

on edelliseen järjestelmään verrattuna tyypillisesti huomattavasti pienempi. 

Raitisilmakoneen tuottaman ilmavirran olosuhde pidetään vakiona ja kiertoilmakoneen 

lämmitys- ja jäähdytysprosesseilla hallitaan leikkaussalin olosuhteita. 

Kiertoilmaa käyttävän leikkaussalin ilmastointijärjestelmän energiansäästöpotentiaalia ei 

ole tarkastelu tässä työssä.  
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6 ILMASTOINNIN OHJAUKSEN OPTIMOINNIN HYÖDYT 

 

Tässä luvussa esitetään ilmastoinnin ohjauksen optimoinnista syntyviä hyötyjä. 

  

6.1 Energiansäästö  

 

Energiankulutuslaskelmat tehtiin kolmella luvussa 5.3.2 esitellyllä käyttöaikaprofiililla. 

Ensimmäisen tapauksen energiankulutus laskettiin oletuksella, että ilmastointikoneen 

ilmamääränä pidetään jatkuvasti  arvossa 1,7 m3/s ja ilmastoinnin sisäänpuhallus-

lämpötilana 18 °C. Leikkaussalin poistoilman lämpötilan on oletettu nousevan 22 °C 

asteeseen salin sisäisten lämpökuormien vaikutuksesta. Toisen tapauksen käyttöaika-

profiilissa on oletettu, että sali on käytössä viitenä päivänä viikossa ja ilmavirtaa 

pienennetään varsinaisen operatiivisen käytön ulkopuolisena aikana, viikolla klo 18-06 ja 

viikonloppuisin, maksimiarvosta 1,7 m3/s arvoon 340 l/s. Poistoilman lämpötilan on oletettu 

pysyvän 22 °C asteessa. Kolmannessa tapauksessa on oletettu, että sali on käytössä viitenä 

päivänä viikossa ja että salin ilmamäärää ohjataan henkilöperusteisesti salin ovien yhteyteen 

asennettujen henkilölaskinten avulla. Salissa suoritetaan aamupäivällä korkean puhtaustason 

vaativia operaatioita ja salissa on läsnä 8 henkilöä ja iltapäivällä salissa suoritetaan myös 

korkean puhtaustason vaativa operaatio, mutta salissa on läsnä 5 henkilöä. 

Ilmastointilaitteiston ilmamäärä on aamupäivisin klo 7-11 1,7 m3/s, iltapäivällä klo 12-18 

1,05 m3/s ja muina aikoina 0,34 m3/s.   
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Energiankulutuslaskelman tulokset 

Vuositasolla raitisilmakoneen energiankulutuksesta valtaosa, 76-79 %, kuluu tuloilman 

lämmitykseen. Puhallinenergia on toiseksi suurin kuluerä 12-18 %:n osuuksilla. Tuloilman 

jäähdytyksen kustannus jää pieneksi, 3-4 %:iin, kokonaiskulutuksesta. Nestekiertoisen 

lämmön talteenottolaitteiston pumpun sähköenergiankulutus on kaikissa tapauksissa 

vuositasolla 2,9 MWh, mikä edustaa kokonaisenergiankulutuksesta 2-6 %:ia.   

Eri laskentatapausten väliset kokonaisenergiakulutukset ovat huomattavia. Tapausten yksi 

ja kaksi välinen kokonaisenergiankulutuksen ero 82,0 MWh. Tapauksen yksi 

energiankulutus on 238 % suurempi kuin tapauksen kaksi energiankulutus ja peräti 294 % 

suurempi kuin tapauksen kolme energiankulutus. Tapauksen kaksi ja kolme välinen ero on 

selvä, 11,2 MWh. Tapauksen 2 energiankulutus on 23 % suurempi kuin tapauksen 3. 

Euromääräiset energiakustannukset ovat tapauksella yksi 8624€/v, tapauksella kaksi 3592 € 

ja tapauksella kolme 2915 €. Yhden salin tapauskohtaiset energiankulutukset ja 

energiakustannukset on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Eri käyntiaikaprofiilien mukaisten tapausten energiankulutukset ja 

energiakustannukset. 

 

 

Huoltokustannusten aleneminen 

 

Leikkaussalien ilmanvaihtojärjestelmän huoltokustannukset muodostuvat suurelta osin 

suodattimien vaihtokustannuksista. Ilmastointikoneen esisuodattimet vaihdetaan lähes 

kaikissa kohteissa kahdesti vuodessa, mutta leikkaussaleissa sijaitsevien päätelaitteiden 

Energiakustannus

Tuloilman lämmitys 

MWh

Tuloilman jäähdytys 

MWh

Puhallinenergia 

MWh

LTO pumppu 

MWh

Yhteensä 

MWh

Yhteensä    

Euroa/vuosi

Tapaus 1. 109,5 3,8 25,1 2,9 141,3 8 624,00 €

Tapaus 2. 45,4 2,4 8,6 2,9 59,3 3 592,00 €

Tapaus 3. 38,2 1,6 5,4 2,9 48,1 2 915,00 €

Energiankulutus/vuosi
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HEPA-suodattimien vaihto tehdään normaalisti suodattimien painehäviön saavuttaessa 

suunnitellun ylärajan.  

Elinkaarilaskelmissa on oletettu jatkuvasti maksimiteholla käyvän tapaus yhden vaativan 

HEPA-suodattimien vaihdon kahden vuoden välein. Suodattimen vaihtoväli tapaus 2:lle ja 

tapaus 3:lle on laskettu siten, että suodattimet vaihdettaisiin kussakin tapauksessa 

suodattimen saavuttaessa saman loppupainehäviön. Näin tapahtuisi, kun sama määrä  ilmaa  

on virrannut suodattimen läpi. Tapaus kahden viikon ilmavirta on 46 % tapaus yhden 

ilmavirrasta ja tapaus kolmen ilmavirta 40 % tapaus yhden ilmavirrasta. Päätelaitteiden 

HEPA-suodatinvaihtojen elinkaari- ja vuosikustannukset on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Leikkaussalin ilmanjakolaitteiden suodatinvaihtojen elinkaarikustannukset ja 

vuosikustannukset 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Elinkaarikustannusvertailu on laskettu 20 vuoden ajalta olettaen, että energian hinnat 

nousevat kaksi prosenttia vuodessa. Laskentakorkona on käytetty kahta prosenttia. 

Elinkaarilaskelmissa lämmitysenergian hintana on käytetty arvoa 60 €/MWh, sähköenergian 

hintana 70 €/MWh. Jäähdytyslaitteiston kylmäkertoimena on käytetty arvoa 3,0, jolloin  

jäähdytysenergian hinnaksi on saatu 23,3 €/MWh.  

Elinkaarilaskelmissa on käyttötapauskohtaisten energiakustannusten lisäksi huomioitu 

investointikustannuksena edistyneemmän ilmastointijärjestelmän ohjauslaitteiston 

kustannus tapauksessa 3, joka käsittään 2 kappaletta henkilölaskimia ja niiden asennus- ja 

käyttöönottotyön. Laskelmassa on lisäksi huomioitu huoltokustannuksena eri järjestelmien 

ilmamääräeroista aiheutavat HEPA-suodattimien eritahtinen vaihtokustannus.  

Ilmavirta Yhden vaihdon kustannus / € Vaihtoja kpl / 20 v Kokonaiskustannus / € Vuosikustannus / €

Tapaus 1 100 % 7592 10 75920 3796

Tapaus 2 46 % 7592 5 37960 1898

Tapaus 3 40 % 7592 4 30368 1518
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Laskelmassa ei ole huomioitu elinkaarikuluina kaikkia ilmastointijärjestelmien investointi-

kuluja,  sillä laskelman avulla on haluttu ainoastaan selvittää henkilöperusteisen, henkilö-

laskimilla varustetun ohjausjärjestelmän hankinnan kannattavuutta.  

Elinkaaren aikana henkilöperusteinen ohjaus säästäisi 146193 € verrattuna tapauksen 1 

elinkaaren aikaisiin kuluihin. Tapaukseen 2 verrattaessa henkilöperusteinen ohjaus tulisi 

14509 € edullisemmaksi. Eri käyttötapausten elinkaarikustannukset, jossa huomioitu huolto-

ja investointikustanusten erot on esitetty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Eri käyntiaikaprofiilien mukaisten tapausten energiakustannukset ja 

elinkaarikustannukset.  

 

 

6.2 Termisen viihtyisyyden paraneminen 

 

Ihmisen termisen viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat henkilön aktiivisuus, vaatetuksen 

eristävyys, ilman lämpötila ja nopeus sekä keskimääräinen säteilylämpötila EN 7730 -

standardissa on esitetty laskentamalli, jolla termistä viihtyvyyttä voidaan arvioida 

laskennallisesti, kun edellä mainitut tekijät tunnetaan. Vaikka laskentamallit on kehitetty 

toimistoympäristössä työskentelevien henkilöiden kokeman lämpöaistimuksen perusteella, 

voidaan laskentamallia käyttää arvioitaessa henkilön kokeman lämpöaistimuksen muutosta 

tilanteessa, jossa yksi aistimukseen vaikuttava tekijä muuttuu. (SFS EN-7730, 2006.)  

 

Halton Oy:n kehittämän HIT Design- suunnitteluohjelman avulla voidaan simuloida 

yksittäisen tilan ilmanjakoa eri ilmanjakolaitteilla ja arvioida suunniteltavan tilan ilmanjaon 

Energiakustannus Huoltokustannus Investointikustannus Elinkaarikustannus

Euroa/vuosi Euroa/vuosi Euroa / 20 v Yhteensä   Euroa/20 v

Tapaus 1. 8 624 € 3 796 € 0 € 234 562,00 €

Tapaus 2. 3 592 € 1 898 € 0 € 102 878,00 €

Tapaus 3. 2 915 € 1 518 € 5 250 € 88 369,00 €
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toimivuutta. Ohjelman laskentamallit hyödyntävät todellisilla tuotteilla tehtyjen 

ilmanjakomittausten tuloksia. 

Laskelma henkilön termisen viihtyvyyden kokemasta muutoksesta ilmamäärän muutoksen 

yhteydessä: 

Alkutilanne: 

- Salin koko  49 m2, (7 m *7 m *3 m) 

- salin tuloilmamäärä  1,7 m3/s (8 henkilöä salissa) 

- ilmanjakolaite   VSN 30*30 (3000*3000 mm) 

- tuloilman lämpötila  18,5 °C 

- huonelämpötila   22 °C 

- vaatetuksen lämmöneristävyys Icl = 1,0 m2°C/W 

- Metabolinen aineenvaihdunta MET = 1,55 (90,21 W/m2) 

 Ilman liikenopeus 1,8 m:n korkeudessa leikkauspöydän vieressä 0,45 m/s 

Muutos: Henkilömäärä 8 hlö => 5 hlö 

Mikrobiologisen puhtauden mukaan laskettu ilmamäärä putoaa 1,7 m3/s => 1,05 m3/s 

Haltonin HIT Design-ohjelmalla simuloitu ilmannopeuden muutos tilan keskellä 1,8 metrin 

korkeudessa: 

 Ilman nopeuden muutos arvosta 0,45 m/s arvoon 0,35 m/s  

 Terminen viihtyvyys PMV indeksin muutos arvosta -0,59 arvoon -0,39 

 Arvioitu tyytymättömien osuus PPD arvosta 12,4 % arvoon 8,2 % 

 terminen viihtyisyys paranee selvästi  ilmannopeuden laskiessa  

6.3 Taustaäänitason aleneminen   

 

Tarkastellaan VSN tuloilmalaitteen äänenkehitystä ilmavirroilla 1,7 m3/s ja 1,05 m3/s. 

qv = 1,7 m3/s Tuloilmalaitteen äänenpainetaso Lw (A) = 28 dB(A) 

qv = 1,05 m3/s Tuloilmalaitteen äänenpainetaso Lw (A) = 16 dB(A) 

Ilmastoinnin päätelaitteiden äänitaso alkutilanteessa jo erittäin matala, äänitason 

alenemisella ei tässä tapauksessa käytännön merkitystä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten leikkaussalien ilmastointilaitteistoja ohjataan ja 

tutkia onko nykyisin käytössä olevissa ohjaustavoissa kehitettävää ja millaisia etuja 

ohjauksen optimoinnilla voitaisiin saavuttaa. Jo työn varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, että 

Suomen sairaaloiden leikkaussaleissa työskentelevät hoitajat kokivat monesti työpaikkansa, 

siis leikkaussalit, kylminä ja vetoisina tiloina, joiden olosuhteita ei voinut, ei saanut, ei osattu 

eikä ehkä uskallettukaan säätää. Kehitettävää siis olisi niin laitteissa, osaamisessa kuin 

ihmisten asenteissakin.  

Olen tullut siihen käsitykseen, että suurta osaa Suomen leikkaussalien ilmastointi-

laitteistoista ei aktiivisesti ohjata tai säädetä. Monen salin ilmastointikoneen puhallin pyörii 

samalla nopeudella on sali käytössä tai ei. Toimistorakennuksissa niin sanottua 

tarpeenmukaista ilmanvaihdon ohjausta, on toteutettu vuosikymmenten ajan.  Periaatteena 

siinä on, että tiloissa, joissa ei oleskella voidaan ilmanvaihdon määrää supistaa.  

Leikkaussalien ilmastoinnissa, jonka ensisijainen tavoite on potilasturvallisuus, ovat 

järjestelmien energiatehokkuus ja käytön energiatehokkuuden optimointi olleet vähemmän 

merkityksellisiä tavoitteita niin itse järjestelmien suunnittelussa kuin niiden käytössäkin. 

On totta että yksittäisen leikkaussalin kuluttama energiamäärä keskikokoisen tai suuremman 

yliopistosairaalan energialaskussa on häviävän pieni. Toisaalta yliopistosairaalassa on useita 

kymmeniä leikkaussaleja. Oulun Yliopistollisessa sairaalassa leikkaussaleja on 55 

kappaletta ja siellä käytetään laskentaesimerkkini mukaisia, pelkästään raitisilmaa käyttäviä 

ilmastointikoneita. Olen tässä työssäni tutkinut  kyseisen tyyppisen ilmastointikoneen 

ohjauksen optimoinnin säästöpotentiaalia. Reilun 5700 €:n vuosisäästö yhden leikkaussalin 

osalta voisi ääritapauksessa tarkoittaa reilun 300 000 euron säästöä energialaskuissa 

vuositasolla tuolle määrälle leikkaussaleja. Konkreettisia säästöjä kertyy myös salien 

tuloilman HEPA-suodattimien pidentyneistä käyttöajoista. Vuositasolla laskennallinen 

säästö arvokkaiden suodattimien harventuneesta vaihtotarpeesta on noin 2300 euroa salia 

kohti. Kun lasketaan yhteen mainitut säästöt energia- ja huoltokuluissa 20 vuoden ajalta 55:n 

salin osalta nousee summa jo kahdeksaan miljoonaan euroon.  

Pyrin työni loppuosassa vastaamaan myös yhtenä tutkimukseni alakysymyksenä olleeseen 

kysymykseen ilmastoinnin ohjauksen optimoinnin muista hyötyistä. Kuten jo aiemmin 
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mainitsin monessa leikkaussalissa kärsitään vedosta. Osakuormitustilanteissa, jolloin 

mikään kolmesta ilmanvaihdon mitoituksen peruskriteereistä ei edellytä suurten 

ilmamäärien käyttöä, voidaan ilmanvaihdon ilmavirtoja supistaa, kuten työssä esitetyssä 

tilanteessa, jolloin henkilökunnan määrä salissa vähenee. Toki ilmanjako tulisi jo alun 

perinkin suunnitella niin, että miellyttävien termisten olosuhteiden saavuttaminen on 

normaali tilanteessakin mahdollista. Ilmastoinnin keskeisin  tehtävä, leikkausaleen 

suojaaminen ilmassa leijuvilta mikrobeilta ei missään tapauksessa saa vaarantua 

miellyttävämpiä työskentelyolosuhteita tavoiteltaessa.   

 On toivottavaa, että uusien eurooppalaisten leikkaussali-ilmastointia käsittelevien ohjeiden 

myötä leikkaussali-ilmastoinnin mitoituskriteerit yhdenmukaistuisivat. Erittäin mieluusti 

suhtaudun henkilöperusteisen ilmamäärämitoituksen yleistymiseen, koska se luo  

markkinoita patentoimallemme henkilömääräperusteiselle ilmavirran ohjausratkaisulle. 

Uskon vahvasti, että leikkaussalien ilmastoinnin saralla on niin tänään kuin myös 

tulevaisuudessakin saavutettavissa huomattavia säästöjä ammattitaitoisella suunnittelulla ja 

ilmastoinnin käytön optimoinnilla, potilasturvallisuudesta tinkimättä.  

  



 

69 
  

LÄHTEET 

 

ANSI/ASHRAE/ASHE STANDARD 170-2008. 2008. Ventilation of Health Care 

Facilities. American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc. 

Atlanta. GA. ISSN 1041-2336. 

 

BISCHOFF, P. KUBILAY, N. ALLEGRANZI, B. EGGER, M. GASTMEIER, P. 2017. 

Effect of laminar airflow ventilation on surgical site infections: a systematic review and 

meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 17, 553-61. 

 

CAO, G. NILSSEN, A. CHENG, Z. STENSTAD, L-I. RADTKE, A. SKOGÅS, J. 2019. 

Laminar airflow and mixing ventilation: Which is better for operating room airflow 

distribution near an orthopedic surgical patient? American Journal of Infection Control. 47, 

737-734. 

 

CEN/TC 156/WG 18 - Ventilation in hospitals. 2019. Technical specification (Draft 

19.12.2019). European Standardisation Committee. 

 

DASTEX REINRAUMZUBEHÖR 2020. Body-Box. 

https://www.dastex.de/en/company/rd-studies/body-box/  

Luettu 14.4.2020. 

 

DIN 1946-4. 2008. Ventilation and air conditioning, Part 4: VAC systems in buildings ad 

rooms used in health care sector. Deutsches Institut für Normerung. 

 

DIN EN 17141. 2018. Cleanrooms and associated controlled environments- 

Biocontamination control. Deutsches Institut für Normerung. 

 

DIREKTIIVI 2012/27/EU. 2012. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

energiatehokkuudesta.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32012L0027 

Luettu 18.5.2020. 

 

EUROVENT, 2016. Rating standard for the certification of air handling units. 

https://www.eurovent-certification.com/en/third-party-certification/certification-

programs/ahu-air-handler-unit 

Luettu 23.5.2020 

https://www.dastex.de/en/company/rd-studies/body-box/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
https://www.eurovent-certification.com/en/third-party-certification/certification-programs/ahu-air-handler-unit
https://www.eurovent-certification.com/en/third-party-certification/certification-programs/ahu-air-handler-unit


 

70 
  

FUNK, L. WEISER, T. BERRY, W. LIPSITZ, S. MERRY, A. ENRIGHT, A. WILSON, I. 

DZIEKAN, G. GAWANDE, A., 2010. Global operating theatre distribution and pulse 

oximetry supply: an estimation from reported data. The Lancet, 376(9746), 1055-1061. 

 

HAPPONEN, K. 2020. TAYS tekee historiaa- Avoimessa salissa voidaan leikata kolme 

potilasta samaan aikaan. Aamulehti 4.1.2020. 

 

HAGSTRÖM, K. HOLMBERG, R. LEHTIMÄKI, M. NIEMELÄ, R. RAILIO, J.  

SIITONEN, E. 1996. Invent raportti 48: Hiukkkasmaisten epäpuhtauksien hallinta 

teollisuustiloissa. Metalliteollisuuden keskusliitto. 

 

HTM 03-01, 2007. Health Technical Memorandum 03-01: Specialised ventilation for 

healthcare premises Part A: Design and validation. Department of Health/Estates and 

Facilities. ISBN 978-0-11-322805-8. 

 

HUS, Leiko - LEIkkaukseen Kotoa 
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/osastot-muut-hoitoyksikot/leikkaus-
paivakirurgia/leiko-leikkaukseen-kotoa/Sivut/default.aspx  

Luettu 14.8.2019. 

 

INTEGRATED HEALTH PROJECTS Case studies. 

http://www.ihprojects.co.uk/projects/BroadgreenHospital.html  

Luettu 16.4.2020 

 

SJÖHOLM, M. 2018. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017. 

Kuntaliitto.  

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1914-sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-

joulukuu-2017  

Luettu 20.4.2020 

 

KURZ, A. SESSLER, DI. LENHARDT, R. 1996. Perioperative normotermia to reduce the 

incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. The New England 

Journal of Medicine (334), 1209-1215. 

 

KYS. 2019. Päivystysleikkaus.  

https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/potilaana-sairaalassa/leikkaushoito/-

paivystysleikkaus 

Luettu 14.8.2019. 

https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/osastot-muut-hoitoyksikot/leikkaus-paivakirurgia/leiko-leikkaukseen-kotoa/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/osastot-muut-hoitoyksikot/leikkaus-paivakirurgia/leiko-leikkaukseen-kotoa/Sivut/default.aspx
http://www.ihprojects.co.uk/projects/BroadgreenHospital.html
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1914-sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-2017
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1914-sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-2017
https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/potilaana-sairaalassa/leikkaushoito/-paivystysleikkaus
https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/potilaana-sairaalassa/leikkaushoito/-paivystysleikkaus


 

71 
  

LAITILA, J. 2006. Kirurgian leikkausosaston toiminnan arviointi. Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri. Tampere 2006. ISBN 951-667-103-9. 

 

LEPPIKANGAS, H., , Tulevaisuuden leikkaustoimintaa latoleikkaussalissa  

https://docplayer.fi/35657666-Tulevaisuuden-leikkaustoimintaa-latoleikkaussalissa-

palvelualuejohtaja-lt-heli-leppikangas.html 

Luettu 14.5.2019. 

 

LIDWELL, O.M., 1983. Sepsis after total hip or knee joint replacement in relation to 

airborne contamination. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences (302), 583-592. 

 

LJUNQVIST, B. 1992. Skyddsventilation, En orienteering om luftrörelser - 

förorenigsspridning, Meddelande nr 20. Institutet för Installationsteknik. KTH.  

 

LJUNQVIST, B. REINMULLER, B. 1993. Interaction between air movements and the 

dispersion of contaminants: Clean Zones with Unidirectional airflow. Journal of Parenteral 

Science and Technology 47, 60-69. 

 

LJUNGQVIST B REINMULLER B, 1995. Hazard analysis of airborne contamination in 

clean rooms - Application of a method for limitation of risks. Journal of Pharmaceutical 

Science and Technology 49, 239-243. 

 

LJUNGQVIST, B. REINMULLER, B. 2004. Cleanroom Clothing Systems, People as a 

Contamination Source. River Grove, IL: DHI Publishing. 

 

LJUNGQVIST, B. REINMULLER, B. 2006. Practical Safety Ventilation in 

Pharmaceutical and Biotech Cleanrooms. River Grove, IL: DHI Publishing. 

 

LUNDGREN, J. PETTERSON, P. 2015. Electrosurgery and surgical smoke in operating 

theatres. Chalmers University of Technology. Gothenburg. 

 

NATIONAL BOARD OF HEALTH. 2011. Ventilation systems in operating rooms - a 

health technology assessment. Copenhagen: National board of health and Danish centre of 

health technology assessment.  

 



 

72 
  

NF S 90-351, 2013. Health care institutions - Controlled environment areas - Requirements 

for airborne contamination control. ANFOR. 

 

NORDENADLER, J. 2010. Något om skyddsventilation i operation i operationsrum. 

Doktorsavhandling i installationsteknik. Kungliga Tekniska Högskolan. ISSN 0284-141X. 

 

PHILIPS HEALTHCARE 2020 Hybrid Suite 

https://www.philips.co.uk/healthcare/product/HCSLHY01/hybrid-suite 

Tulostettu 20.5.2020 

 

REIJULA, K. 2005. Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- 

ja terveysministeriö. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/71558. 

Luettu 20.5.2019. 

 

SAIRAALALIITTO, 1990. Energiansäästö ja sairaalahygienia. Helsinki: Ekono Oy. ISBN 

951-9159-72-x. 

 

SFS-EN 13795-2. 2019. Leikkausasut ja -liinat. Vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 2: 

Puhdasilmapuvut. Suomen standardoimisliitto SFS ry. Helsinki. 

 

SFS-EN ISO 14644-1. 2015. Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 1: Hiukkaspitoisuuden 

perusteella tehtävä puhtausluokitus. Suomen standardoimisliitto SFS ry. Helsinki. 

 

SFS-EN ISO 14644-3. 2006. Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 3: Metrologia ja 

testimenetelmät. Suomen standardoimisliitto SFS ry. Helsinki. 

 

SFS-EN ISO 16032. 2004. Acoustics. Measurement of sound pressure level from service 

equipment in buildings. Engineering method. Suomen standardoimisliitto SFS ry. Helsinki. 

 

SFS-EN ISO 7730, 2006. Lämpöolojen ergonomia. Lämmpömukavuuden analyyttinen 

määrittäminen ja tulkinta käyttäen laskettuja PMV- ja PPD-indeksejä sekä paikallista 

lämpömukavuutta. Suomen standardoimisliitto SFS ry. Helsinki. 

 

SILLANPÄÄ, L. 2012. Sairaalarakennusten energiatehokkuuden kehittäminen 

rakennusautomaation avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

https://www.philips.co.uk/healthcare/product/HCSLHY01/hybrid-suite
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/71558


 

73 
  

SIS-TS 39:2012. 2013. Microbiological cleanliness in the operating room - Preventing 

airborne contamination - Guideline and fundamental requirements. Swedish Standards 

Institute. 

 

SIS-TS 39:2015. 2015. Microbiological cleanliness in the operating room - Preventing 

airborne contamination- Guideline and fundamental requirements. Swedish Standards 

Institute. 

 

STATISTA RESEARCH DEPARTMENT. 2010. Number of operating rooms globally by 

region as of 2010. 

https://www.statista.com/statistics/882909/operating-room-numbers-by-region-globally/ 

Luettu 23.5.2020 

 

STERIS HEALTCARE. 2018. What is a hybrid operating room? 

https://www.steris.com/healthcare/knowledge-center/surgical-equipment/what-is-a-hybrid-

operating-room 

Luettu 21.5.2020 

 

SWKI RL 99 – 3. 2003. Guideline 99 - 3E Heating, ventilation and air-conditioning 

systems in hospitals. Schweizerischer Verein von Wärme- und Klimaingenieuren. 

 

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, , Lonkan ja polven tekonivelet 2018 
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/lonkan-ja-polven-

tekonivelet 

Luettu 15.4.2020 

 

VAISALA. 2020. Hiilidioksidin mittaaminen.  

https://www.vaisala.com/fi/measurement/carbon-dioxide-co2-

measurements?gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y8SULR-VpHU7n-

HLjz5pg0EncnRfTJu1euzYrvKp0iUytetj8re7RMaAnbUEALw_wcB  

Luettu 19.5.2020. 

 

VENERMO, M. AHLBÄCK, A. 2016. Verisuonikirurgian käsikirja. HYKS 

Verisuonikirurgian klinikka 

 

WEISER, T. REGENBOGEN, S. THOMPSON, K. HAYNES, A. LIPSITZ, S. BERRY, 

W. GAWANDE, A. 2008. An estimation of the global volume of surgery: a modelling 

strategy based on available data. The Lancet. 372(9633), 139-144. 

https://www.steris.com/healthcare/knowledge-center/surgical-equipment/what-is-a-hybrid-operating-room
https://www.steris.com/healthcare/knowledge-center/surgical-equipment/what-is-a-hybrid-operating-room
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/lonkan-ja-polven-tekonivelet
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/lonkan-ja-polven-tekonivelet
https://www.vaisala.com/fi/measurement/carbon-dioxide-co2-measurements?gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y8SULR-VpHU7n-HLjz5pg0EncnRfTJu1euzYrvKp0iUytetj8re7RMaAnbUEALw_wcB
https://www.vaisala.com/fi/measurement/carbon-dioxide-co2-measurements?gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y8SULR-VpHU7n-HLjz5pg0EncnRfTJu1euzYrvKp0iUytetj8re7RMaAnbUEALw_wcB
https://www.vaisala.com/fi/measurement/carbon-dioxide-co2-measurements?gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y8SULR-VpHU7n-HLjz5pg0EncnRfTJu1euzYrvKp0iUytetj8re7RMaAnbUEALw_wcB


 

74 
  

 

WOO, J. NAGLE, S. KENNEDY, A. LEE, K. ANDERS, M.  2019. Background noise 

survey in operating rooms. The Anesthesiology Annual meeting 2019. American Society 

of Anesthesiologists 

http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm?year=2019&index=15&abs

num=1211 

Luettu 24.5.2020. 

 

YMÄRISTÖMINISTERIÖ. 2017. Asetus rakennusten energiatodistuksesta 1048/2017, 

Liite 1. Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) määrittäminen 

energiatodistuksessa. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171048 

Luettu 14.3.2020. 

  

HAASTATTELUT: 

 

AHLFORS, S. 2019. Leikkausosaston apulaisosastonhoitaja. Kotkan keskussairaala. 

Haastattelu 25.10.2019. Iitti 

 

HAKKILA, J. 2014. Kiinteistöpalvelupäällikkö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 

Haastattelu 13.10.2014. Iitti 

 

KUPARINEN, S. 2020. Senior Project Engineer. Schneider Electric Oy. Haastattelu 

22.5.2020. Kouvola 

 

MATLOK, M. 2019. Kirurgi. Pro-Familia Hospital Rzeszow,Puola. Haastattelu 15.3.2019. 

Rzeszow, Puola.  

 

 

http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm?year=2019&index=15&absnum=1211
http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm?year=2019&index=15&absnum=1211
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171048


 

 

Liite 1 

ISO -puhtausluokkien raja-arvot (SFS-EN ISO 14644-1 2015) 

 

 

  



 

 

Liite 2. 
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Liite 3. 

Leikkaussali-ilmastoinnin energiankulutus – ja elinkaarilaskelmat 

Tapaus 1. 

    



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Liite 3. 

Leikkaussali-ilmastoinnin energiankulutus – ja elinkaarilaskelmat  
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Leikkaussali-ilmastoinnin energiankulutus – ja elinkaarilaskelmat  
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Liite 4 A  

Suutinhajottajan ilman liikenopeus oleskeluvyöhykkeen rajalla 

Ilmavirta 1,7 m3/s 

  



 

 

Liite 4 B  

Suutinhajottajan ilman liikenopeus oleskeluvyöhykkeen rajalla 

Ilmavirta 1,05 m3/s 

 


