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Raportti on osa Minna Jaatisen Mikkelin ammattikorkeakoulun Ympäristöteknologian
koulutusohjelman ”Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen puhtaus Oulun seudulla 2010–2011” opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö valmistui huhtikuussa 2012.
Oulun seudun ympäristötoimessa projektin ohjaamisesta vastasivat johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen ja terveystarkastaja Suoma Annala.
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1 JOHDANTO

Vanhainkodit

ja

tehostettu

palveluasuminen

kuuluvat

Terveydensuojelulain

(763/1994) mukaisen valvonnan piiriin. Vanhainkodit voivat tarjota sekä lyhyt- että
pitkäaikaista laitoshoitoa. Lyhytaikaisia laitoshoitojaksoja voidaan käyttää väliaikaisesti kotona asumisen rinnalla, pitkäaikaista laitoshoitoa taas järjestetään henkilöille,
joille koti- tai palveluasuminen ei enää tule kysymykseen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vuoksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) Tehostettu palveluasuminen
puolestaan on tarkoitettu ihmisille, joilla avun-, hoivan- ja valvonnantarve on huomattava. Tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakkaasta pidetään huolta ympäri vuorokauden. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) Terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteisiin kuuluivat vuonna 2010 vanhainkodit,
palvelutalot ja muut vastaavat asumispalvelut (STTV 2007, 9). Näin ollen myös Oulun seudun ympäristötoimen valvontasuunnitelmassa 2010 yhtenä painopistealueena
oli ikäihmisille tarkoitetut palvelut ja tarkastukset kohdistettiin hoito- ja asumispalveluyksiköihin. Vuoden 2010 alussa Oulun seudun ympäristötoimi aloitti Vanhainkotien
ja tehostetun palveluasumisen puhtaus -projektin, jonka kautta haluttiin tarkastella
hygienian tasoa ympäristötoimen toimialueeseen kuuluvien vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden pesutiloissa. Projektin toteutusajankohtana Oulun
seudun ympäristötoimen toiminta-alueeseen lukeutuivat Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Tyrnävän kunnat.

Projektin näytteenoton pyrkimyksenä oli selvittää erityisesti uima-allastilojen hygieniaindikaattorina pidetyn Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintyminen yksiköiden pesutiloissa. Samalla tutkittiin myös mahdollisten hiivojen ja homeiden esiintymistä. Vastaavanlaista projektia ei ole aiemmin toteutettu Oulun seudun ympäristötoimen alueella. Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintymistä uimahalleissa sitä
vastoin oli tutkittu vuosina 2005, 2002, 1999 ja 1991. Vanhainkotien ja tehostetun
palveluasumisen puhtausprojektia jatkettiin vielä vuoden 2011 kesään.

Erilaisten pintojen puhtauden tarkkailu on olennainen osa hygieenistä valvontaa. Mikrobit lisääntyvät hyvin lämpimissä ja kosteissa tiloissa, mikäli pintojen puhdistus ja
desinfiointi eivät ole riittäviä. Mikrobikosketus ei yleensä ole haitallinen terveelle
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iholle, mutta esimerkiksi rikkoutumat iholla sekä ihon heikentynyt vastustuskyky altistavat sen tulehduksille.

2 YLEISTÄ VANHAINKOTIEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JA VALVONNASTA

Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen valvonta perustuu Terveydensuojelulakiin (763/1994). Terveydensuojelulain 1. luvun 6. §:n mukaan kunnan terveydensuojelutehtäviin kuuluu muun muassa edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö.

Terveydensuojelulain toteuttamista valvoo Valvira, joka myös ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia lainsäädännön toimeenpanossa. Terveydensuojelulaissa säädetään myös
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (nykyään Valvira) velvoitteesta
laatia valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma (valvontaohjelma) osana
ympäristöterveydenhuollon vastaavaa ohjelmaa. Vastaavasti kuntien on laadittava ja
hyväksyttävä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma
(kunnan valvontasuunnitelma), jossa valtakunnallinen valvontaohjelma on huomioitava. Sekä valtakunnallinen valvontaohjelma että kunnan valvontasuunnitelma on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein. (Terveydensuojelulaki 763/1994.)

Terveydensuojelulain lisäksi vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen valvonnassa sovelletaan Terveydensuojeluasetusta 1280/1994 ja Sosiaali- ja terveysministeriön
asetusta 167/2003.

2.1 Valvonta

Valtakunnallisen terveydensuojelulain valvontaohjelman mukaan vanhainkotien, palvelutalojen ja muiden asumispalvelujen tarkastustiheys/vuosi on 0,5 – 0,3, eli vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen tarkastukset tulee tehdä joka toinen vuosi tai
kerran kolmessa vuodessa.
Vanhainkotien ja vastaavien asumispalvelujen tarkastusten sisällössä tulisi terveydensuojelulain valvontaohjelman mukaan erityisesti huomioida yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja -välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, valais-
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tus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto ja piha-alueet. Riskinarviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat asiakasmäärät ja asukkaiden omatoimisuus tai hoidettavuus. (STTV 2007.)

Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman
(2008–2010, päivitys vuodelle 2010) terveydensuojelulain valvontasuunnitelma 2010
perustuu STTV:n valtakunnalliseen valvontaohjelmaan. Valvontasuunnitelmassa vanhainkotien

ja

tehostetun

palveluasumisen

tarkastustiheydeksi

on

määritetty

STTV:nkin suosittelema 0,5, eli tarkastus joka toinen vuosi. Tarkastusten yhteydessä
voidaan ottaa myös puhtausnäytteitä, jotta puhtaanapidon toimivuus pystytään tarkistamaan. Valvontakohteessa voidaan tehdä riskinarviointi, joka voi vähentää tai lisätä
tarkastustiheyttä 50 %:lla. Tiloista otettujen puhtausnäytteiden tulokset vaikuttavat
kohteen riskinarviointiin. Oulun seudun ympäristötoimessa on aloitettu vanhainkotien
ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden riskinarviointia. Riskinarvioinnissa tullaan
hyödyntämään tämän projektin tuloksia.

3 VANHAINKOTIEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN
PERUSTAMISOHJEET

Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen perustamista varten Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut ohjeen, jossa on muun muassa sisätilojen sekä muiden tilojen
puhtaanapidon ja hygienian kannalta olennaisia asioita sekä ilmanvaihtoon, lämpötilaan ja valaistukseen liittyviä asioita. Lisäksi ohjeessa kerrotaan tilojen hyväksymiskäytännöstä ja annetaan viitteitä asiaan liittyvään lainsäädäntöön sekä muihin ohjeisiin
ja määräyksiin. Perustamisohjetta laadittaessa on otettu huomioon Valviran terveydensuojelun valvontaohjeisto.

Vanhainkoti tai tehostettu palveluasuminen mitoitetaan asukkaiden määrän perusteella. Yhden hengen huoneet ovat suositeltavimpia asukashuoneiksi (pinta-ala vähintään
12–15 neliömetriä; kahden hengen huoneessa 16–20 m2).

Puhtauden kannalta olennaiseksi asiaksi perustamisohjeesta voidaan nostaa muun muassa se, että vanhainkodin tai tehostetun palveluasumisen yksikön tilat on suunnittelu
siten, että niiden puhtaanapito on helppoa. Säilytyspaikkoina tulisi suosia kaappeja ja
välttää avohyllyjen tai korkealla sijaitsevien vaikeasti puhdistettavien tasojen käyttöä.
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Pyörätuoleille ja rollaattoreille tulisi olla hiekanerotuskaivolla varustettu pesupaikka ja
säilytystilaa sisäänkäynnin yhteydessä.

Jokaisen asukashuoneen yhteydessä olisi hyvä olla inva-varustettu wc-suihkutila tai
wc-tiloja tulisi olla vähintään yksi kolmea asukasta kohti. Lisäksi oleskelutilojen läheisyydessä tulisi olla inva-wc. Kaikissa wc-tiloissa tulee olla käsisuihkut, teline siivouslastalle sekä lattiakaivo siivousta varten.

Pyykinpesua ja huoltoa varten on oltava kodinhoito- tai vastaavat tilat, portaattomalla
lämpötilasäädöllä varustettu pyykinpesukone, allas ja kuivausrumpu tai riittävällä tulo- ja poistoilmanvaihdolla järjestetty kuivaustila sekä erilliset säilytystilat likaisille ja
puhtaille vaatteille.

Siivousvälineille ja puhdistusaineille, kuten myös siivouskärrylle – mikäli sellaista
käytetään – on oltava lukittava säilytystila, tarvittaessa vanhainkodin tai muun vastaavan laitoksen jokaisella osastolla. Asianmukaiseen siivousvälinetilaan kuuluu riittävän
ilmanvaihdon lisäksi vesipiste, kaatoallas, hyllytilaa, harjateline ja kuivauspatteri. Laitoshoitotyyppisissä yksiköissä alusastioiden ynnä muiden vastaavien puhdistamista
varten tulee olla erillinen huuhtelu- ja desinfiointikone.

Sisäilman epäpuhtauksien tulisi olla Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1 ohjearvojen mukaisissa rajoissa. Pääsääntö on, että sisäilmassa ei saa
esiintyä mikrobeja, pölyä, kaasumaisia yhdisteitä tai muita epäpuhtauksia terveyshaittaa aiheuttavina pitoisuuksina. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei saa ylittää 1500
ppm:ää (parts per million), suositus on alle 1200 ppm. Ilmanvaihdon tulee olla koneellinen. Lisäksi ikkunoiden kautta tuuletus tulisi olla mahdollista kaikissa huoneissa.
Hyvä ilmanvaihto myös edistää tilojen kuivumista siivouksen jälkeen.

Lämmityskaudella sisäilman lämpötilan tulee olla vähintään +20 °C (suositus +21 °C)
ja korkeintaan +23–24 °C. Yleensä ottaen huoneilman lämpötila ei saisi kohota yli 26
°C:een, vaikkakaan tämä ei koske ulkoilman lämpimyyden aiheuttamaa huonelämpötilan kohoamista. Lattian pintalämpötilan on oltava vähintään +19 °C, suosituksen
ollessa +20 °C. Puhtauteen liittyen myös lämpötila vaikuttaa tilojen kuivumiseen.

7

Valaistuksen vähimmäisvoimakkuus on 300 luksia. Tilojen valaistusta suunniteltaessa
suosituksena pidetään ”SFS-EN 12464-1 Sisätilojen työkohteiden valaistus” kohdan
”Terveydenhoitotilat” soveltamista. Valaistuksen merkitystä tilojen puhtaanapidossa
voisi ajatella siten, että siivouksen tarpeen ja lopputuloksen näkee paremmin asianmukaisessa valaistuksessa.

Terveydensuojelulain 13. §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä toiminnan
aloittamisesta kirjallinen ilmoitus (liite 4) terveydensuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista. Oulun seudun ympäristötoimessa ilmoitus tehdään
kahtena kappaleena. Ilmoitukseen tulee liittää asema- ja pohjapiirustukset sekä selvitykset ilmanvaihdosta ja viemäröinnistä. Mikäli tiloissa tai toiminnassa tapahtuu oleellinen muutos, myös siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Tilojen hyväksymispäätös tehdään terveydensuojeluviranomaisen tarkastettua ilmoituksen ja tehtyä mahdollisen tarkastuskäynnin. Myös päätös tehdään kahtena kappaleena. Toimijalle lähetettävään päätökseen liitetään toiminnan alkamista koskeva ilmoitus. Perustettu vanhainkoti tai tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyy Oulun
seudun ympäristötoimen valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan, kun hyväksymispäätös on tehty. Hyväksymispäätös ja ilmoitusasiakirjat tulee säilyttää valvontakohteessa ja ne tulee esittää pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

4 VANHAINKOTIEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HYGIENIA

Hyvä hygienia etenkin ikäihmisille tarkoitetuissa vanhainkodeissa ja ikäihmisten lisäksi myös muille erityisryhmille (kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat)
suunnatuissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä on ensiarvoisen tärkeää muun
muassa mahdollisten infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi.

Vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä käytetään mikrobiologisen
puhtauden varmistamiseksi perinteisten yleispuhdistusaineiden lisäksi desinfioivia
aineita. Osa yksiköistä käyttää myös saniteettitilojen puhdistamiseen erillisiä saniteettipuhdistusaineita. Siivoukseen sekä niin sanottujen eritetahrojen puhdistamiseen on
yksiköissä tavallisesti laadittu erilliset ohjeet.
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4.1 Yleispuhdistus

Puhtaanapitoon kuuluu ylläpitosiivous, jota tehdään kohteesta riippuen yhdestä seitsemään kertaan viikossa sekä niin sanottu perussiivous, joka toteutetaan yleensä kerran vuodessa, pääsääntöisesti kesällä. Siivouksesta huolehtii henkilökunta, oma laitoshuoltaja/vastaava tai siivouspalvelu voidaan ostaa siivousalan yritykseltä.

4.2 Desinfektio

Desinfektiolla eli desinfioinnilla tarkoitetaan haitallisten, tauteja aiheuttavien mikrobien tuhoamista. Pieneliöiden itiöitä desinfioinnilla ei kuitenkaan pystytä poistamaan.
Desinfektioaineen tehoon vaikuttavia asioita ovat mikrobien lajin ja määrän lisäksi
muun muassa aineen vaikutusaika ja pitoisuus, lämpötila, happamuusaste, puhdistettava pinta sekä tehoa mahdollisesti heikentävät aineet. (Peltosaari & Raukola 1996,
111–114).

Vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä tarvetta on lähinnä siivouksen jälkeiselle pintadesinfektiolle, sekä tarvittaessa eritetahradesinfektiolle.

Eritetahradesinfektio

Eritteiksi lasketaan kuuluviksi esimerkiksi oksennus, lima, sylki, märkä, uloste, virtsa,
veri, kehon neste tai muu vastaava ihmisestä erittyvä erite (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2011 ja Nieminen 2011). Mahdollisen eritetahran ilmaannuttua se poistetaan välittömästi, sillä eritteet ovat otollisia kasvualustoja mikrobeille niiden tarjoaman ravinnon, kosteuden ja suojan vuoksi. (Nieminen 2011 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2011).

Eritetahradesinfektio voidaan tehdä joko niin sanottuna yksivaiheisena desinfektiona
tai kaksivaiheisena desinfektiona. Eritetahradesinfektiossa on ensiksi hyvä varmistaa,
ettei tahrassa ole neuloja tai lasia. Lisäksi tulisi tarkistaa, että desinfektiokäyttöliuos
on oikean vahvuista, eikä se ole vanhentunut (käyttöliuoksen kelpoisuusajan tulee olla
merkittynä annostelupulloon). Ennen eritetahran puhdistamista laitetaan kertakäyttöiset suojakäsineet (tai vähintään yksi suojakäsine toiseen käteen). (Diversey 2011a ja
Hämäläinen 2012.)
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Yksivaiheisessa eritetahradesinfektiossa desinfektioliuosta annostellaan suoraan tahralle. Tahra pyyhitään kertakäyttöisellä siivouspyyhkeellä tai paperilla levittämättä
sitä, minkä jälkeen siivouspyyhe laitetaan suoraan roskapussiin. Lopuksi käsine/käsineet riisutaan aseptisesti jälleen suoraan roskapussiin ja kädet desinfioidaan.
(Diversey 2011a ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007.)

Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio eroaa yksivaiheisesta siten, että siinä tahran erite
imeytetään ensin kertakäyttöiseen pyyhkeeseen, ja liuos annostellaan tahraan vasta
tämän jälkeen. Loppuosa desinfioinnista suoritetaan kuten yksivaiheisessakin desinfektiossa. Kaksivaiheisessa desinfektiossa desinfiointiaineen ei yleensä tarvitse olla
niin voimakasta kuin yksivaiheisessa, koska sitä ei annostella suoraan tahraan, vaan
vasta pinnalle tahran pyyhinnän jälkeen. (Diversey 2011b.) Desinfektioon esimerkiksi
hypokloriittia käytettäessä ylimääräisen korkeaa klooripitoisuutta ei ole syytä suosia,
sillä se voi vaurioittaa pintoja sekä ärsyttää asukkaiden ja henkilökunnan hengitysteitä
ja limakalvoja (Hellstén 2005, 199).

Desinfioivina aineina suositellaan käytettäväksi – hieman desinfektio-ohjeesta riippuen – yksivaiheisessa eritetahradesinfektiossa: klooripitoista desinfiointiainetta käytettäessä vahvaa, aktiiviklooripitoisuudeltaan 5000 ppm:n (parts per million) klooria,
esim. Sactiv Kloramiini 5000 ppm. Hapettavaa desinfiointiainetta käytettäessä voidaan käyttää esim. Oxivir 3 %:a (Diversey 2011a, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
2011 ja Hämäläinen 2012). Kaksivaiheisessa eritetahradesinfektiossa riittää 500 tai
1000 ppm:n vahvuinen kloori, esim. Sactiv Kloramiini 500 ppm/1000 ppm, tai vastaavasti hapettava desinfiointiaine, kuten Oxivir 3 % tai Virkon 1 % (Diversey 2011b ja
Hämäläinen 2012).

4.3 Hygieniatason indikaattorit

Tilojen puhtautta, hygieenisyyttä, voidaan seurata puhtausnäytteiden avulla. Eri pintojen mikrobipitoisuuksille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta pintapuhtausnäytteiden
tulosten avulla voidaan arvioida mahdollista tarvetta muuttaa siivouskäytäntöjä. Puhtausnäytteistä on mahdollista määrittää useita eri mikrobeja. Pseudomonas aeruginosa
-bakteeri on eräs käyttökelpoinen hygieniatason indikaattori, sillä se voi selviytyä
esimerkiksi korkeissa klooripitoisuuksissa; jopa vedessä, jonka vapaan kloorin osuus
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on 2–3,5 mg/l. Myös hiivat ja homeet kertovat hygieniatasosta: ne voivat indikoida
paitsi tilojen riittämätöntä puhdistusta, myös riittämätöntä ilmanvaihtoa, tai toisaalta
ne voivat kuvata pintamateriaalien kuntoa.

4.3.1 Pseudomonas aeruginosa -bakteeri

Pseudomonas - suvun bakteerit kasvavat yleensä hapellisissa olosuhteissa (Hellstén
2005, 505 ja Todar 2012). Pseudomonas aeruginosa voi kuitenkin kasvaa myös anaerobisissa oloissa hyödyntämällä hapen (O2) puuttuessa mahdollisesti saatavilla olevaa
nitraattia (NO3). (Todar 2012.)
Pseudomonakset ovat vaatimattomia kasvuympäristönsä suhteen ja niitä esiintyy ympäristössä laajasti, esimerkiksi maaperässä, vesistöissä ja suolistossa (Hellstén 2005,
505 ja Peltosaari & Raukola 1996). Pseudomonas aeruginosalla on luontainen taipumus kasvaa yleensä nimenomaan kosteissa ympäristöissä. Parhaiten P. aeruginosa
menestyy 37 °C:n lämpötilassa, mutta se voi kuitenkin kasvaa vielä 42 °C:ssa. (Todar
2012.) Se kestää hyvin muun muassa lämpöä ja on luonnostaan resistentti eli vastustuskykyinen esimerkiksi useille mikrobilääkkeille ja desinfiointiaineille (Todar 2012
ja Hellstén 2005, 505). Pseudomonas aeruginosa pystyy myös lyhyessä ajassa kehittämään vastustuskykyä eri antibiooteille (Hellstén 2005, 505).

Ihmisillä P. aeruginosa on niin sanottu opportunistinen patogeeni, eli se käyttää hyväkseen isäntäelimistön puolustuskyvyn alenemaa. P. aeruginosa on myös yleisin
uima-allasveden välityksellä saatujen sairauksien aiheuttaja (Hämeenlinnan kaupunki
2008). Se aiheuttaa muun muassa virtsatietulehduksia, korvakäytävän tulehduksia,
ihottumaa ja ihotulehduksia, hengityselininfektioita, pehmytkudosinfektioita, luu- ja
niveltulehduksia, mahalaukkuun ja ohutsuoleen liittyviä tulehduksia sekä koko elimistöön vaikuttavia tulehduksia. (Todar 2012.)

4.3.2 Homeet

Homeille optimaalinen lämpötila on +20-+45 °C, kun taas jo +70-+80 °C:ssa ne tuhoutuvat itiöineen. Homeiden kasvulle otollisin pH-alue on 3–5, mikä selittää niiden
kasvun myös happamissa olosuhteissa. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2012.)
Homeiden kasvualustaksi sopii miltei mikä tahansa materiaali: kaikkien elintarvikkei-
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den lisäksi puu, paperi ja eri rakennusmateriaalit, lasi ja metallit pois lukien (Valtion
ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2011 ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2012).

Homeet eivät tarvitse paljon ravintoa, esimerkiksi tavallisten pintojen pöly ja lika ovat
niille riittävä ravinnonlähde (periaatteessa mikä tahansa orgaaninen aines). Kuivuutta
homeet sietävät hyvin, kunhan ne saavat kosteutta ainakin aika ajoin. Kasvuun vaikuttaakin eniten alustan kosteus eli vesiaktiivisuus. (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2011.)

Homekasvuston näkyvyys ei aina tarkoita runsasta itiöpitoisuutta ilmassa. Mikäli olosuhteet ovat ihanteelliset – eli lämpötila on sopiva ja kosteutta ja ravinteita on saatavilla – homesieni kasvaa paikallaan, eikä sen tarvitse tuottaa paljon itiöitä. Homesieni
tuottaa itiöitä huomattavasti vasta siinä vaiheessa, kun sen on vaihdettava kasvupaikkaa esimerkiksi liian vähäisen kosteudensaannin vuoksi. (Valtion ympäristöhallinnon
verkkopalvelu 2011.) Homeitiöt ovat hyvin kevyitä, joten ne pystyvät kulkeutumaan
ilmavirran mukana kauaskin uusille kasvupaikoille (Peltosaari & Raukola 1996). Lisäksi itiöt sietävät hyvin kuivuutta ja eri lämpötiloja, myös pakkasta. Homeiden lisääntyminen itiöistä jatkuu välittömästi olosuhteiden parannuttua. (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2011.)

Homeet aiheuttavat monenlaisia terveyshaittoja etenkin kosteusvauriorakennuksissa
esiintyessään (Peltosaari & Raukola 1996 ja Sisäilmayhdistys ry 2008b). Jotkin homesienet voivat muodostaa aineenvaihduntatuotteinaan vaarallisia homemyrkkyjä eli
mykotoksiineja (Sisäilmayhdistys ry 2008a ja Peltosaari & Raukola 1996).
4.3.3 Hiivat

Hiivat kykenevät lisääntymään pH-alueella 3–8, mutta niiden lisääntymiselle otollisin
pH-arvo on pH 5. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2012.)

Hiivat viihtyvät kosteissa elinolosuhteissa, joissa on saatavilla sokeria lisääntymistä
varten (Solunetti 2006 ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2012). Tällaisia kasvualustoja voivat olla esimerkiksi hedelmät, kukat ja puunkuori sekä ihmisen iho. Osa
hiivoista voi toimia patogeeninä ihmisille ja aikaansaada vaikeitakin tulehduksia ja
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allergioita. (Solunetti 2006 ja Peltosaari & Raukola 1996.) Tällainen hiivalaji on esimerkiksi Candida albicans. (Solunetti 2006.)

5 PROJEKTIN TOTEUTUS

Projektiin liittyvät tutkimukset toteutettiin sekä kyselytutkimuksen että näytteenoton
avulla. Kyselytutkimuslomake on liitteenä (liite 2).

5.1 Kyselytutkimuksen toteutus

Kyselytutkimus toteutettiin haastattelemalla vanhainkodin tai tehostetun palveluasumisen yksikön henkilökuntaa valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksia tehtiin aikaväleillä 30.3–14.7.2010 ja 10.5–15.6.2011. Valvontatarkastuksista ei ilmoitettu etukäteen.

Kaikkiaan 71 tarkastuskohteessa henkilökunnalle esitettiin kysymyksiä hygieniaasioista tutkimusta puhtauskyselyä varten laaditun lomakkeen (liite 2) avulla. Kyselytutkimuksessa selvitettiin tilojen puhtaanapitoa ja puhdistusmenetelmiä sekä pyykkihuoltoa. Tutkimuksen kysymykset koskivat muun muassa wc- ja pesutilojen puhdistamista, liinavaatteiden pesua ja vaihtoa, pyykinpesulämpötiloja sekä siivousvälineiden säilytystä ja puhtaanapitoa. Lisäksi kysyttiin vatsatautiepidemioiden, virtsatietulehdusten ja jalkasienen esiintyvyydestä asukkailla.

Valvontatarkastusten ja kyselylomakkeiden pohjalta laadittiin tarkastuskertomukset,
jotka lähetettiin asianomaisiin yksiköihin. Mikäli tarkastuksella havaittiin puutteita,
niistä huomautettiin sekä suullisesti tarkastuksen aikana että tarkastuskertomuksen
”toimenpiteet” -osiossa.

5.2 Näytteenotto

Puhtausnäytteet otettiin tarkastusten yhteydessä. Kaikkiaan näytteitä otettiin 76 vanhainkodista ja tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Näytteet otettiin sivelynäytteinä
yhteisten ja huoneistokohtaisten pesutilojen lattioilta sekä wc-tilojen käsisuihkuista.
Wc-/suihkutiloissa käsisuihkujen puuttuessa näyte otettiin tavallisesta suihkusta, jota
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tällaisessa tapauksessa mitä ilmeisimmin käytettiin myös käsisuihkuna. Tarkastuskäynneistä ei ilmoitettu etukäteen, joten näytteet otettiin senhetkisen tilanteen mukaan. Tällä pyrittiin saamaan mahdollisimman todenmukainen kuva yksikön puhtauden tasosta. Mikäli näytteessä todettiin tavanomaista enemmän mikrobeja, otettiin
uusintanäytteet. Uusintanäytteenotosta ilmoitettiin etukäteen, jolloin näyte voitiin ottaa heti siivouksen jälkeen. Uusintanäytteiden tuloksia ei kuitenkaan käsitellä tässä
työssä.

Näytteenotto tehtiin niin sanotulla sively- eli vanutuppomenetelmällä. Projektia varten
Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriosta tilattiin näytteenottoputket, joihin oli laitettu viisi millilitraa NaCl-peptonivettä. Näyte otettiin kastamalla vanupuikko putkeen ja sivelemällä lattian suihkunpuoleiselta alueelta lattiakaivon läheisyydestä
noin 10x10 cm2:n suuruinen alue kahteen kertaan ristikkäin. Tämän jälkeen vanupuikko asetettiin peptonivesiputkeen samalla katkaisten varresta kiinnipidetty osa putken
reunaa vasten.

Näytteet toimitettiin Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorioon näytteenottopäivänä

puhtausnäytelähetteen

kera.

Laboratoriossa

näytteistä

määritettiin

Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintyvyys sekä home- ja hiivapitoisuudet pesäkkeitä muodostavina yksiköinä 100 cm2:ä kohden (pmy/cm2).

Puhtausnäytteiden hygieeninen laatu luokiteltiin Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa Uimahallien ja sivutilojen hygieniaoppaan (2002) ohjearvoja soveltaen tutkimustulosten mukaan erinomaiseen, hyvään, tyydyttävään, välttävään, huonoon ja ala-arvoiseen.
Mikäli näytteen hygieeninen taso oli tyydyttävä tai huonompi, kohteista otettiin uusintanäytteet siivouksen jälkeen. Mikäli näytteestä olisi löytynyt Pseudomonas
aeruginosa -bakteeria, olisi uusintanäytteen lisäksi edellytetty toimenpiteitä, kuten
siivouksen tehostamista ja kunnossapitoa, ja jatkettu näytteenottoa niin kauan, että
olisi saavutettu negatiivinen tulos. Lisäksi yksikköä olisi opastettu tarvittaessa vaihtamaan puhdistusaine sekä käyttämään desinfiointiaineita.
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6 TULOKSET

Kyselytutkimus tehtiin 71 vanhainkodissa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä
valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Samoista tarkastuskohteista
otettiin myös puhtausnäytteet, minkä lisäksi näytteitä kerättiin myös kohteista, joiden
valvontasuunnitelman mukainen tarkastus oli tehty jo aiemmin. Kaikkiaan puhtausnäytteitä otettiin 76 kohteesta yhteensä 434 kappaletta.

6.1 Kyselytutkimus

Tarkastuskohteissa henkilökunnalle esitettiin tilojen puhtaanapitoon ja puhdistusmenetelmiin sekä pyykinpesuun liittyviä kysymyksiä liitteenä 2 olevan puhtauskyselylomakkeen avulla.

6.1.1 Puhtaanapito

Siivouksesta huolehtii yksiköstä riippuen joko henkilökunta, oma laitoshuoltaja/vastaava tai alan yritys. Henkilökunta siivoaa itse yli puolessa (52,1 %) yksiköistä,
oma laitoshuoltaja reilussa kolmasosassa (36,6 %). Alan yritys on käytössä 11,3 %:ssa
kohteista. Yksiköissä, joissa käytetään laitoshuoltajaa tai alan yritystä, henkilökunta
kertoo kuitenkin tekevänsä niin sanottua ylläpitosiivousta ja siivoavansa luonnollisesti
tilanteen niin vaatiessa. Kuvassa 1 esitetään puhtaanapidosta huolehtivien tahojen prosentuaalinen osuus kaikista kyselyssä mukana olleista vanhainkodeista ja tehostetun
palveluasumisen yksiköistä.

Yksiköiden puhtaanapito
11,3 %
52,1 %

36,6 %
alan yritys
oma laitoshuoltaja/
vastaava
henkilökunta

KUVA 1. Puhtaanapito yksiköissä vuosina 2010 ja 2011
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Asukkailla on yksiköstä riippuen käytössään joko yhteiset (42,3 %:lla yksiköistä) tai
omat (57,7 %:lla) wc- ja pesutilat. Wc- ja pesutiloja siivotaan yksiköstä riippuen kahdesta kerrasta päivässä yhteen kertaan viikossa ja tarpeen mukaan. Kyselyn perusteella kahdessa yksikössä wc- ja pesutilat siivotaan hieman yllättävästi vain kerran kuukaudessa. Tällä haastatellut ovat kuitenkin todennäköisesti viitanneet niin sanottuun
perusteelliseen siivoukseen, jonka yhteydessä tilat muun muassa desinfioidaan, ja oletettavasti tämän kuukausittaisen siivouksen lisäksi tehdään ylläpitosiivousta. Toisessa
näistä yksiköistä kerrottiinkin myös desinfioinnin tapahtuvan kerran kuukaudessa.

Yleiset pesutilat, kuten saunatilat ja pesuhuoneet, puhdistetaan ja desinfioidaan useissa paikoissa jokaisen asukkaan käytön jälkeen. Kahden yksiön osalta tietoa wc- ja
pesutilojen siivoustiheydestä ei saatu. Wc- ja pesutilojen siivoustiheyttä yksiköissä on
kuvattu kuvassa 2.

Wc- ja pesutilojen (perusteellinen) siivous
yksiköissä
35
30

yksiköiden lkm

2 krt/päivä
25

1 krt/päivä

20

3-5 krt/vko
2 krt/vko

15

1 krt/vko

10

1 krt/kk
ei tietoa

5
0

KUVA 2. Wc- ja pesutilojen (perusteellinen) siivous yksiköissä

Lähes kaikissa yksiköissä (91,5 %) wc- ja pesutilojen puhdistuksessa käytetään desinfioivaa puhdistusainetta, useissa paikoissa vähintään kerran viikossa. Yksiköistä kahdessa (2,8 %) desinfioivaa puhdistusainetta ei käytetä, ainakaan säännöllisesti. Toisessa näistä käytössä on kuitenkin Farmoksen Erisan Easydes pesevä pintadesinfektioai-

16

ne, jota kerrottiin käytettävän muun muassa ovenkahvoihin ja wc-istuimiin satunnaisesti. Neljässä yksikössä (5,6 %) tietoa desinfiointiaineiden käytöstä ei ollut saatavilla.

Eritetahrat yksiköissä puhdistetaan pääsääntöisesti yleisten ohjeiden mukaisesti kertakäyttöliinoilla tai -paperilla ja desinfiointiaineella. Joissakin yksiköissä eritetahroihin
kerrottiin käytettävän pelkkää yleispuhdistusainetta.

Yleensä ohjeena oli, että siivousliinat pestään 90 °C:ssa mahdollisimman pian käytön
jälkeen. Lisäksi usein siivousvälineet desinfioidaan esimerkiksi klooripitoisella puhdistusaineella. Lähes kaikissa yksiköissä puhdistusaineet ja siivousvälineet säilytetään
lukittavissa siivousvälinetiloissa tai -kaapeissa. Osassa paikoista on myös erillinen
lukollinen tila tai kaappi puhdistusaineille. Sen sijaan siivouskärryjen säilytys kaikissa
tarkastuskohteissa ei ollut asiallista: kärryjä saatettiin säilyttää tilan puutteen vuoksi
jopa henkilökunnan wc:ssä. Hygieenisistä syistä wc ei ole oikea säilytystila siivousvälineille. Siivousvälineet tulee säilyttää mahdollisimman puhtaassa ja hygieenisessä
tilassa.

Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota myös siihen, onko pesutilojen yhteydessä oleville varrellisille siivousvälineille, kuten lattialastoille ripustustelineet, jotta ne pääsevät
kuivumaan kunnolla. Kaikissa yksiköissä telineitä ei ollut.

6.1.2 Pyykinpesu

Suurimmassa osassa yksiköitä (77,5 %) on käytössä oma pyykinpesukone, jossa pestään sekä asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet että liinavaatteet. Osalla tarkastuskohteista on myös erillinen pyykinpesukone eritepyykkiä varten. Lisäksi osalla yksiköistä
on käytössään kuivausrumpu ja/tai kuivauskaappi tai erillinen kuivaushuone.

Useimmissa paikoissa pyykkiä pestään päivittäin, osassa sitä mukaa kun pyykkiä kertyy tai niin sanottuna pyykkipäivänä. Asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet pestään
yleensä pesuohjeiden suosittelemissa lämpötiloissa ja liinavaatteet 60–90 °C:ssa
(suositus 90 °C). Eritepyykki pestään ohjeiden mukaisesti vähintään 60 °C:ssa ja
mahdollisuuksien mukaan 75 °C:ssa, jota voidaan pitää suosituksena. Joissakin yksiköissä eritepyykkiin käytetään lisäksi desinfioivaa pyykinpesujauhetta. Yleensä vuodevaatteet, siivousliinat, asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet ja eritepyykki pestään
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erikseen. Joissakin yksiköissä myös jokaisen asukkaan vaatteet pestään erillään. Osassa (22,5 %) yksiköitä kaikki pyykit pesetetään pesulassa, osassa tätä pidettiin käytäntönä liinavaatteille.

Pyykinpesukoneen puhtaanapidosta huolehditaan eli konetta pestään tyhjillään
90 °C:ssa 52 yksikössä eli noin 73,2 %:ssa kohteista. Viikoittain pesukone pestään
16,9 %:ssa kohteista, parin viikon välein 1,4 %:ssa kohteista, kuukausittain 12,7 %:ssa
kohteista ja muutaman kuukauden välein 2,8 %:ssa kohteista. Lisäksi osassa yksiköistä käytetään sitruunahappoa koneen kalkkisaostumien poistoon. Osassa kohteista pyykinpesukonetta pestään satunnaisesti (28,2 %), osassa vain eritepyykin jälkeen
(11,3 %). Pyykinpesukoneen puhtaanapidosta ei huolehdita eli konetta ei pestä tyhjillään tai desinfioida lainkaan 9,9 %:ssa kohteista. 16,9 %:ssa kohteista tietoa pyykinpesukoneen pesemisestä tai desinfioinnista ei ollut saatavilla. Kuvassa 3 kuvataan
vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden pyykinpesukoneiden pesutiheyttä kyselyn kautta saatujen tietojen perusteella.

Pyykinpesukoneen peseminen tyhjillään
25

20

viikoittain

yksiköiden lkm

joka toinen viikko
15

kuukausittain
3-6 kuukauden välein
satunnaisesti

10

(vain) eritepyykin jälkeen
ei lainkaan

5

ei tietoa

0

KUVA 3. Pyykinpesukoneen pesutiheys yksiköissä
Asukkaiden liinavaatteiden säännöllinen vaihto (kuva 4) yksiköissä vaihtelee kahdesta
kerrasta viikossa kertaan kuussa, lisäksi liinavaatteita – osassa kohteista myös peittoja
– pestään ja vaihdetaan tarpeen mukaan. Kaikissa yksiköissä patjat ja petauspatjat
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vaihdetaan tarpeen mukaan (osassa kohteista asukkaiden omakustantamina). Patjat
myös suojataan tarvittaessa esimerkiksi niin sanotuin poikkilakanoin tai muovitetuilla
vuoteensuojilla. Osalla yksiköistä asukkailla on pyyhittävät hygieniapatjat.

Liinavaatteiden säännöllinen vaihto
35
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KUVA 4. Liinavaatteiden vaihtotiheys yksiköissä

6.1.3 Riskit

Vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä mahdollisia hygieniariskejä ovat asukkaiden mahdollisten infektioiden, sairauksien tai bakteerien leviäminen
asukkaiden välillä.
Puhtauskyselyn yhteydessä kysyttiin jalkasienen, virtsatietulehdusten ja vatsatautien
esiintyvyydestä yksiköissä. Kuvassa 5 kuvataan kyseisten infektioiden esiintyneisyyttä
kaikissa vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joissa kysely
toteutettiin.
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Infektioiden esiintyneisyys yksiköissä
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KUVA 5. Infektioiden esiintyneisyys yksiköissä kyselyn perusteella vuosina 2010
ja 2011

Virtsatietulehdukset olivat varsin yleisiä: niitä oli esiintynyt yli 80 %:ssa yksiköistä,
mutta ne olivat lähinnä asukaskohtaisia; osalla asukkaista virtsatietulehdukset olivat
kroonisia, osalla taas niitä saattoi esiintyä satunnaisesti. Vatsatauteja oli ollut yli puolessa yksiköistä (52 %), ja ne olivat levinneet yleensä laajempien, valtakunnallisten
epidemioiden yhteydessä. Vatsataudeista noroviruksen aiheuttamia oli haastateltujen
työntekijöiden kertoman mukaan ainakin 24 % (kuva 6). Lähes puolessa yksiköistä
(45 %) vatsatauteja ei ollut esiintynyt lainkaan. Kahden kohteen (2,8 %) osalta tietoa
kyseisten infektioiden esiintyneisyydestä ei ollut saatavilla. Jalkasientä esiintyi lähes
44 %:ssa yksiköistä, mutta myös se oli asukaskohtaista, eikä ollut levinnyt asukkaasta
toiseen.
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Noroviruksen osuus vatsataudeista
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KUVA 6. Noroviruksen osuus kaikista vatsataudeista yksiköissä vuosina 2010 ja
2011

Haastattelujen yhteydessä ilmeni, että ainakin kahdessa eri yksikössä oli MRSAkantajia. Heidän vaatteensa pestiin erillään muiden asukkaiden vaatteista ja pesutilat
desinfioidaan heidän käyttönsä jälkeen. Toisessa näistä yksiköistä oli myös kaksi asukasta, joilla kasvaa Pseudomonas aeruginosa -bakteeri virtsassa. Myös näiden asukkaiden vaatteet pestiin erillään.

6.2 Puhtausnäytteet

Projektin piiriin kuuluneista vanhainkodeista ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä
otettiin kaikkiaan 434 pintapuhtausnäytettä. Näistä pesutilojen lattioilta otettuja näytteitä oli 189 ja (käsi)suihkujen sihtiosista 245 kappaletta. Lisäksi yhdessä kohteessa
otettiin mielenkiinnon vuoksi ylimääräisinä näytteinä pintapuhtausnäytteet kahdesta
suihkutuolista. Näissä näytteissä ei todettu hiivoja tai homeita.

Lattioilta otetuista 189 puhtausnäytteestä 145 kappaletta (76,7 %) todettiin hygieeniseltä laadultaan erinomaiseksi. Toiseksi eniten oli laadultaan hyviä näytteitä: 22 kappaletta (11,6 %). Mikrobiologiselta laadultaan tyydyttäviä näytteitä oli 17 kappaletta
(9,0 %). Välttäviksi todettiin 5 (2,6 %) näytettä. Näytteistä huonoiksi tai ala-arvoisiksi
ei todettu yhtäkään. Pseudomonas aeruginosa -bakteeria ei todettu yhdessäkään näyt-
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teessä. Pesutilojen lattioilta otettujen puhtausnäytteiden prosentuaalinen jakauma
esitetään kuvassa 7.

Pesutilojen lattioilta otettujen puhtausnäytteiden
hygieeninen laatu
2,6 %

0,0 %

0,0 %

9,0 %
Erinomainen
Hyvä

11,6 %

Tyydyttävä
Välttävä
Huono
76,7 %

Ala-arvoinen

KUVA 7. Pesutilojen lattioilta otettujen puhtausnäytteiden hygieeninen laatu
vuosina 2010 ja 2011

Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden pesutilojen (käsi)suihkujen
sihtiosista otetut näytteet jaoteltiin yksinkertaisesti luokkiin ”todettu” tai ”ei todettu”
sen perusteella, löytyikö näytteestä homeita tai hiivoja (tai mahdollista Pseudomonas
aeruginosa -bakteeria), koska katsottiin, että suihkuissa kyseisiä kasvustoja ei olisi
syytä esiintyä lainkaan. Hiivoja tai homeita todettiin 10,6 %:ssa näytteistä. 89,4 %
suihkuista otetuista näytteistä oli puhtaita. Hiivojen/homeiden esiintyminen suihkuista
otetuissa puhtausnäytteissä esitetään kuvassa 8.
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Hiivojen/homeiden esiintyminen suihkuista
otetuissa puhtausnäytteissä
Ei todettu

Todettu

10,6 %

89,4 %

KUVA 8. Hiivojen/homeiden esiintyminen suihkuista otetuissa puhtausnäytteissä
vuosina 2010 ja 2011

Mikäli suihkuista otetut näytteet, joissa homeita tai hiivoja ei todettu, rinnastetaan
hygieeniseltä laadultaan erinomaisiin, on erinomaisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä (sekä lattioilta että suihkuista) 83,9 %. Hyviä näytteitä oli 5,0 %, tyydyttäviä 3,9 % ja välttäviä 1,2 %. Rinnastettaessa suihkujen ”todetut” hygienialtaan
huonoihin näytteisiin (katsottaessa että suihkuista homeita ja hiivoja ei saisi löytyä
lainkaan), on huonojen näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä 6,0 %.
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Kaikkien otettujen puhtausnäytteiden prosentuaalinen jakauma hygieenisen laadun
suhteen esitetään kuvassa 9.

Kaikkien otettujen puhtausnäytteiden
hygieeninen laatu
1,2 %

6,0 %

0,0 %
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Huono tai todettu
83,9 %

Ala-arvoinen

KUVA 9. Kaikkien otettujen puhtausnäytteiden hygieeninen laatu

7 TULOSTEN TARKASTELU

Projektin aikana vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden puhtautta
kartoitettiin sekä kyselytutkimuksen että puhtausnäytteiden avulla. Kyselytutkimus
toteutettiin 71 kohteessa ja puhtausnäytteitä otettiin kaikkiaan 76 tarkastuskohteesta
yhteensä 434 kappaletta.

7.1 Kyselytutkimuksen tulosten tarkastelu

Vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä yli puolessa henkilökunta
siivoaa itse, ja yrityksen siivouspalveluja käyttää vain hieman reilu kymmenennes.
Oma laitoshuoltaja tai vastaava työntekijä on kuitenkin reilussa kolmasosassa yksiköistä. Sillä, kuka vanhainkodissa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä siivoaa, ei
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näyttäisi tilastollisesti tarkasteltuna olevan yhteyttä puhtausnäytteiden hygieeniseen
laatuun.

Wc- ja pesutilojen siivoustiheydessä mielenkiintoista oli se, että toisessa yksikössä,
jossa wc- ja pesutilojen siivoustiheydeksi mainittiin ”kerran kuussa”, tilojen desinfioinnin kerrottiin kuitenkin tapahtuvan ”kerran viikossa”. Tämä viittaa ilmeisesti kysymyksen erilaiseen tulkitsemiseen: osa haastatelluista on lukenut kysymykseen wcja pesutilojen siivoustiheydestä myös ylläpitosiivouksen (tähän viittaa myös esimerkiksi kahden yksikön ilmoittama wc- ja pesutilojen siivoustiheys ”kaksi kertaa viikossa”), kun taas osa on tulkinnut kysymyksen koskevan nimenomaan perusteellista puhdistusta. Kun tilojen siivous tapahtuu ”kerran kuussa”, mutta desinfiointi ”kerran viikossa”, se kertoo myös siitä, että osassa yksiköistä desinfiointiaineita käytetään tiheämmin kuin varsinainen perusteellinen siivous tehdään: tällöin desinfioivia aineita
käytettäisiin mahdollisesti jopa ylläpitosiivouksessa.

Pyykinpesukoneen puhtaudesta huolehtiminen pesemällä kone tyhjillään 90 °C:ssa
tehtiin neljäsosassa yksiköistä vain satunnaisesti. Vajaassa kymmenesosassa vanhainkodeista ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä pyykinpesukonetta ei pesty tyhjillään lainkaan. Näissä yksiköissä ei ollut minkäänlaista ohjetta pyykinpesukoneen puhtaudesta huolehtimiseen. Noin kuudesosassa yksiköistä kuitenkin selkeänä ohjeena oli,
että pesukone pestään tyhjänä kerran viikossa. Osa yksiköistä tosin pesi konetta huomattavasti harvemmin. Pyykinpesukoneen säännöllistä pesua tyhjillään 90 °C:ssa suositeltiinkin niille yksiköille, jotka eivät pesseet pyykinpesukonettaan tyhjänä lainkaan
tai pesivät konetta vain satunnaisesti tai harvoin. Säännöllisen pesun esimerkkitiheydeksi saatettiin tarkastuskertomuksen ”toimenpiteet” -osiossa usein suositella ”kerran
viikossa”, mutta toki pyykinpesukoneen tyhjillään pesemisen tarve on jokseenkin yksikkökohtaista ja riippuu muun muassa yksikössä syntyvän pyykin määrästä ja laadusta, erityisesti eritepyykin määrästä.

Viidessä yksikössä (7,0 %) asukkaiden liinavaatteet vaihdetaan vain kerran kuussa.
Vaihtoväli vaikuttaa harvalta, kun otetaan huomioon, että vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkaat yleensä viettävät paljon aikaa vuoteissaan.
Tällä perusteella liinavaatteet tulisi vaihtaa huomattavasti useammin. Toki kaikissa
yksiköissä liinavaatteet vaihdetaan tarvittaessa, joten käytännössä usealla asukkaalla
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liinavaatteet todennäköisesti vaihdetaankin ilmoitettua tiheämmin. Joka tapauksessa,
säännönmukaiseksi vaihtoväliksi kuukausi vaikuttaa pitkältä ajalta.

Kyselyn perusteella erilaisten infektioiden, kuten jalkasienen, virtsatietulehdusten ja
vatsatautien esiintyminen on varsin yleistä vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. (Jalkasientä 44 %:ssa, vatsatauteja 52 %:ssa ja virtsatietulehduksia
jopa 80 %:ssa yksiköistä.) Huolellisella puhtaanapidolla näitäkin pystyttäisiin kuitenkin torjumaan, etenkin infektioiden leviämistä asukkaasta toiseen. Yleensä ottaen
haastattelussa henkilökunta oli kuitenkin sitä mieltä, että jalkasieni ja virtsatieinfektiot
eivät olleet levinneet asukkaiden välillä, vaan niitä esiintyi asukaskohtaisesti.

7.2 Puhtausnäytteiden tulosten tarkastelu

Yhdestäkään tarkastuskohteesta ei löytynyt Pseudomonas aeruginosa -bakteeria.
Pesutilojen lattioilta otetuista näytteistä erinomaisia oli 77 %, hyviä 11,6 %, tyydyttäviä 9,0 % ja välttäviä 2,6 %. Huonoja tai ala-arvoisia ei ollut lainkaan. Wc- ja pesutilojen suihkuista otetuissa näytteissä hiivoja tai homeita todettiin 10,6 %:ssa näytteistä
89,4 % ollessa puhtaita.

Näytteenottopisteet yhdessä kohteessa olivat
•

yksikön saunatilojen tai muun yhteisen pesuhuoneen lattia JA sen yhteydessä
mahdollisesti olevan wc:n suihkun sihti TAI saunatilojen/muun yleisen pesuhuoneen suihkun sihti sekä

•

kahden eri asukashuoneen wc-/suihkutilan lattiat JA wc:iden (käsi)suihkujen
sihtiosat, TAI niiden puuttuessa kahden tai useamman yleisen (wc-/)suihkutilan lattiat JA (käsi)suihkujen sihtiosat.

Hiivoja ja homeita löytyi useissa yksiköissä etenkin saunatilojen tai muun yleisen pesuhuoneen lattialta. Kaikista saunatilojen tai muun yhteiskäytössä olevan pesuhuoneen
lattioilta otetuista näytteistä hiiva-/homepitoisuudeltaan hygieenisyydeltään erinomaisia oli 71,7 % ja huonompia kuin erinomaisia yhteensä jopa 28,3 % näytteistä, kun
asukashuoneiden näytteistä 82,2 % oli erinomaisia ja huonompia kuin erinomaisia
yhteensä 17,8 %. Lisäksi saunatilojen pesuhuoneiden ”erinomaisiksi” luokitelluista
näytteistä löytyi usein homeita tai hiivoja, mutta home/hiivapitoisuuksien jäädessä alle
100 pmy/100 cm2:llä näytteet luokiteltiin vielä erinomaisiksi. Tämä käy ilmi myös
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puhtausnäytteiden tulostaulukosta (liite 5). Yleisten ja asukkaiden yksityisessä käytössä olevien pesutilojen lattioilta otettujen puhtausnäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Yleisten pesuhuoneiden ja asukashuoneiden pesutilojen lattioilta
otettujen puhtausnäytteiden hygieeninen laatu
Saunatilojen tai muun
yleisen pesuhuoneen
Erinomainen
Hyvä

Tyydyttävä
Välttävä
Huono

Ala-arvoinen

lattia

Asukashuoneen
pesutilan lattia

71,7 %

82,2 %

10,1 %

7,8 %

15,2 %
3,0 %
0,0 %
0,0 %

7,8 %
2,2 %
0,0 %
0,0 %

Yleisessä käytössä olevien wc-/suihkutilojen suihkuissa home- ja hiivaesiintyvyys sen
sijaan oli vain hieman suurempi (todettu 11,2 %:ssa) kuin yhden asukkaan käytössä
olevien suihkuissa (todettu 10,6 %:ssa), joten tässä kohtaa sillä, oliko tila asukkaiden
yhteisessä vai yhden asukkaan yksityisessä käytössä, ei ollut suurta eroa. Olisi voinut
olettaa, että käyttäjämäärältään suuremmissa wc-/suihkutiloissa suihkujen home- ja
hiivamäärät olisivat olleet yksittäisten asukkaiden wc-tiloja suuremmat, mutta tulokset
eivät kuitenkaan vahvistaneet tätä olettamusta.

Vanhainkoteja ja tehostetun palveluasumisen yksiköitä, joissa kaikkien otettujen näytteiden hygieeninen laatu osoittautui erinomaiseksi, oli 35 eli noin 46,7 % kaikista yksiköistä, joissa home- ja hiivamääritys tehtiin. Näistä 23 yksikössä eli noin 30,7 %:ssa
kaikista kohteista homeita tai hiivoja ei esiintynyt lainkaan.

Hiivojen ja homeiden esiintyvyydellä vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen
yksiköissä näyttäisi olevan yhteys jalkasienen esiintyvyyteen, sillä 63,6 %:ssa kohteista, joissa homeita ja/tai hiivoja ei esiintynyt lainkaan, ei ollut myöskään jalkasientä.
Vaikka homeet ja hiivat eivät varsinaisesti jalkasientä aiheutakaan, ne voivat kuitenkin toimia satunnaisesti (vajaassa 10 %:ssa kynsisieni-infektiotapauksista) kynsien
sieni-infektion aiheuttajana (Poliklinikka.fi 2006). Puolestaan kohteissa, joista hiivoja
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tai homeita löytyi vain vähän eli alle 100 pmy/100 cm2, jalkasientä esiintyi vain 27,3
%:ssa kohteista (72,7 %:ssa kohteista ei siis ollut esiintynyt jalkasientä lainkaan). Yhteensä kohteista, joista hiivoja tai homeita ei löytynyt lainkaan tai niitä löytyi vain
vähän, jalkasientä esiintyi vain kolmasosassa (33,3 %) kohteista; 66,7 %:ssa kohteista
sitä ei esiintynyt.

Sen sijaan yksiköissä, joissa kyselytutkimuksessa huomioituja infektioita (virtsatietulehduksia, vatsatauteja, jalkasientä) ei kyselyn perusteella ollut esiintynyt lainkaan
(yhteensä kuudessa kohteessa), home- ja hiivapitoisuudet vaihtelivat. Näistä yksiköistä hiivoja tai homeita ei esiintynyt lainkaan yhdessä kohteessa, kohteista kahdessa
puhtausnäytteiden tulokset olivat hygieenisyydeltään erinomaisia, hygieenisyydeltään
hyviä tulokset olivat samoin kahdessa kohteessa ja yhdessä kohteessa erään puhtausnäytteen tulos (saunatilojen pesuhuoneen lattialta) oli välttävä. Eli tässä projektissa
tutkittujen pintojen hygieniatasolla ei näyttänyt olevan suurta merkitystä infektioiden
syntyyn.

Vatsatauteihin ja virtsatietulehduksiin sen sijaan ei löydetty oikeastaan minkäänlaista
yhteyttä puhtausnäytteiden tulosten kanssa. Vatsatautitapauksia ilmenee yksiköissä
yleisesti etenkin epidemioiden yhteydessä ja virtsatieinfektioita esiintyy jokseenkin
”tasaisesti” etenkin vanhuksille suunnatuissa yksiköissä (vanhainkodit ja ikäihmisten
tehostetun palveluasumisen yksiköt) varsinkin asukaskohtaisesti riippumatta juurikaan
siitä, millainen yksikön ”hygieeninen taso” on, tai millaisia puhtausnäytteiden tulokset
ovat olleet.

Puhtausnäytteiden hygieenisen laadun luokittelussa käytettiin Uimahallien ja sivutilojen hygieniaopasta 2002, josta Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio on
soveltanut ”omat” ohjearvonsa. Näitä raja-arvoja käytettiin lattioilta otettuihin näytteisiin. Suihkuista otetut näytteet luokiteltiin jaottelulla ”todettu” tai ”ei todettu”. Puhtausnäytteiden raja-/ohjearvot vaihtelevat yleensä jonkin verran käytetyn lähteen mukaan. Taulukossa 2 esitetään puhtausnäytteiden luokitteluun käytetyt sovelletut ohjearvot.
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TAULUKKO 2. Puhtausnäytteiden luokitteluun käytetyt ohjearvot
Asteikko

Home-/Hiivapitoisuus
Sivelynäyte pmy/cm2

Erinomainen

<1

Hyvä

1–2

Tyydyttävä

3 – 10

Välttävä

11 – 150

Huono

151 – 500

Ala-arvoinen

> 500

Taulukossa 2 ohjearvot esitetään pesäkettä muodostavana yksikkönä neliösenttimetriä
kohti sivelymenetelmällä otetussa näytteessä. Sivelynäytteet otettiin 100 cm2:n alalta,
joten laboratorion testausselosteissa pesäkelukumäärät ilmoitettiin pmy:nä 100 cm2:ä
kohden.

7.3 Tulosten vertailu aiempiin vastaaviin tutkimuksiin

Terveydensuojelulain valvonnan mukaisia puhtausnäyteprojekteja on tehty suhteellisen vähän. Oulun seudun ympäristötoimen alueella on toteutettu ainoastaan
Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintyvyyttä uimahalleissa tutkivia ”Uimahallien
puhtausnäyteprojekteja” neljänä eri vuonna (1991, 1999, 2002 ja 2005) sekä home- ja
hiivapitoisuuksia kauneushoitoloiden pinnoilla ja välineissä tarkasteleva ”Kauneushoitoloiden puhtausprojekti” vuonna 2009. Lisäksi Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymässä on Eija Niemi vuonna 2001 tehnyt Mikkelin ammattikorkeakoulun insinöörityö
”Parturi-kampaamojen toiminta tarkasteltuna terveysvalvonnan näkökulmasta”, jossa
Niemi käsitteli muun muassa parturi-kampaamojen valvontaa ja parturi-kampaamoista
otettujen puhtausnäytteiden tuloksia.

Oulun seudun ympäristötoimen viimeisimmässä Uimahallien puhtausnäyteprojektissa
(2005)

Pseudomonas

aeruginosaa

todettiin

29

%:ssa

tutkituista

uima-

allashuoneistojen lattiapinnoilta otetuissa näytteissä. Kävijämäärällä ei osoittautunut
olevan vaikutusta P. aeruginosan esiintymiseen. Sen sijaan lattioilla seisova vesi oli
yhdistävä tekijä allastilojen Pseudomonas -esiintyvyydessä. Ilmeisesti tätä ongelmaa
ei vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä ole, koska kyseistä baktee-
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ria ei yhdessäkään kohteessa tämän projektin aikana esiintynyt(Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2005).

Vuonna 2002 uimahallien puhtausnäyteprojektissa tutkittiin pelkästään Pseudomonaksen esiintyvyyttä. P. aeruginosaa esiintyi noin 5 %:ssa näytteistä, lähinnä kävijämäärältään suurissa laitoksissa. Pseudomonaksen esiintyminen vaikutti olevan yleisintä
tiloissa, joilla ei ollut mahdollisuutta päästä kunnolla kuivumaan eri käyttökertojen
välillä (Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002). Vuoden 1999 projektissa Pseudomonasta oli todettu jopa 36 %:ssa uimahalleista otetuista näytteistä. Tuolloin todettiin
runsaasti myös hiivoja (40 %:ssa näytteistä) ja homeita(55 %). Vuonna 1991 puolestaan Pseudomonasta oli esiintynyt 18 %:ssa näytteistä, ja hiivoja ja homeita vain
6 %:ssa kaikista näytteistä. (Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.)

Kauneushoitoloiden puhtausprojektissa vuonna 2009 näytteet luokiteltiin hyviin, välttäviin ja huonoihin näytteiden yleisen mikrobiologisen laadun perusteella. Yleinen
mikrobiologinen laatu määritettiin aerobisten mikro-organismien määrän eli näytteessä olevien bakteerien, homeiden ja hiivojen kokonaismäärän perusteella. Kaikista otetuista näytteistä hyviä oli 82 %, välttäviä 9 % ja myös huonoja miltei 9 %. Verrattuna
vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kaikkien puhtausnäytteiden
tuloksiin mikrobiologisen laadun suhteen (vaikka kyseiset näytteet koskivatkin pelkästään hiivojen ja homeiden esiintyvyyttä) kauneushoitoloiden projektin tulokset ovat
samansuuntaisia: suurin osa näytteistä oli hyviä (82 %), kuten vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissäkin erinomaisia ja hyviä oli yhteensä noin 88 %.
(Kauneushoitoloiden puhtausprojekti 2009.)

Kauneushoitoloiden puhtausprojektissa homeet ja hiivat tutkittiin erikseen vain jalkojenhoitovälineistä, joista niitä ei kuitenkaan löytynyt. Projektissa tutkittiin lisäksi
Staphylococcus aureus -bakteerin esiintymistä, jota löytyi yhdestä puuvartisesta jalkojenhoitovälineestä ja yhdestä puisesta spaattelista eli lastasta.

Eija Niemen Parturi-kampaamojen toiminta tarkasteltuna terveysvalvonnan näkökulmasta -insinöörityössä on tutkittu vuonna 2000 parturi-kampaamojen yleistä hygieniaa
ottamalla puhtausnäytteitä pinnoilta ja välineistä. Näytteistä määritettiin bakteerien
kokonaismäärä.
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Yleinen hygieniatason selvittämiseksi otettiin puhtausnäytteitä vesihanojen kahvoista,
työtasoista, puhtaiden välineiden säilytystilasta sekä pesualtaiden niskatueista. Hygieeninen taso oli samansuuntaisesti kuin vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen
puhtausnäytetuloksetkin: parturi-kampaamoissa ”hyviä” oli 70 %, ”tyydyttäviä” 17 %
ja ”huonoja” 13 %. Välinehygienian osalta tulokset jakaantuivat siten, että näytteistä
oli hyviä 37 %, tyydyttäviä 39 % ja huonoja 24 %. Parturi-kampaamojen käyttämien
välineiden osalta -tulokset vaikuttaisivat siis varsin huonoilta verrattuna vanhainkotien
ja tehostetun palveluasumisen puhtausnäytteisiin, joista suurin osa oli kuitenkin erinomaisia. Myös kauneushoitoloiden hygieeninen taso vaikuttaa paremmalta kuin parturi-kampaamojen.

Parturi-kampaamo -tutkimuksen ja vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen projektin raja-arvot eivät ole kuitenkaan yhteneviä. Bakteerien kokonaismäärän ja hiivojen ja homeiden määrän vertaileminen keskenään on ongelmallista, sillä mikrobien
kasvatukseen käytetään eri kasvatusalustoja.

8 POHDINTA

Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden pääpiirteistä hygieniatasoa
voidaan pitää suhteellisen hyvänä, sillä etenkin uimahalleissa yleistä Pseudomonas
aeruginosa -bakteeria ei löytynyt yhdestäkään tarkastuskohteesta, ja yli 80 prosenttia
kaikista otetuista näytteistä osoittautui hygieeniseltä laadultaan (home- ja hiivapitoisuuksien suhteen) erinomaisiksi. Pesutilojen lattioilta varsinaisia huonoiksi määriteltyjä näytteitä ei ollut lainkaan, mutta rinnastettaessa suihkuista ja käsisuihkuista otetut
näytteet – joissa homeita ja hiivoja todettiin – huonoihin, huonojen näytteiden osuus
kaikista puhtausnäytteistä oli jopa 6 %. Pelkästään käsisuihkuista otetuissa näytteissä
huonojen näytteiden osuus (laskettaessa jälleen ”todetut” huonoiksi) oli lähestulkoon
11 %. Hygieenisyydeltään ala-arvoisia ei kuitenkaan löytynyt lainkaan. Tarkasteltaessa pelkästään pesutilojen lattioilta otettuja näytteitä, erinomaisia oli 77 %, hyviä noin
12 %, tyydyttäviä 9 % ja välttäviä noin 3 % näytteistä.

Tutkimuksen runsaasta erinomaiseksi luokiteltujen näytteiden määrästä voi päätellä,
että näytteiden hiiva- ja homepitoisuusrajojen olisi hyvä olla matalammat kuin käytetyt uimahalleille tarkoitetut raja-arvot. Useissa kohteissa esimerkiksi hometta löytyi
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runsaasti, mutta sen pitoisuuden jäädessä alle uimahallien raja-arvon näyte määriteltiin
hygieeniseltä laadultaan vielä hyväksi tai jopa erinomaiseksi (erinomaiseen tulokseenhan riitti, kun näytteen hygieenisyys oli alle 100 pmy/100 cm2). Suurehkot hiiva- ja
homepitoisuudet eivät tunnu järkeviltä vanhainkotien tai tehostetun palveluasumisen
pesutiloissa: ovathan ne käyttäjämääriltäänkin aivan eri luokkaa kuin yleensä suurille
käyttäjämäärille tarkoitetut uimahallit.

Melkeinpä voisi ajatella, että vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen paikoissa
– mikäli puhtaanapito on hoidettu oikein – homeita ja hiivoja ei saisi löytyä lainkaan:
suurimmassa osassa näytteenottopisteistä hygieenisyys oli erinomainen, joten ei luulisi olevan täysin kohtuutonta, että se olisi sitä myös muillakin pinnoilla, joihin näytteenotto kohdistui. Etenkään suihkuissa ja käsisuihkuissa hiiva- ja homekasvustoja ei
olisi syytä löytyä lainkaan.

Hiivojen ja homeiden esiintyvyys vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä voi kertoa tilojen huonosta puhdistuksesta ja/tai siitä, että tilat eivät pääse
kuivumaan kunnolla. Tämä voi johtua paitsi lattian huonosta kuivaamisesta tai kuivaamatta jättämisestä, myös riittämättömästä ilmanvaihdosta. Suihkujen ja käsisuihkujen home- ja hiivapitoisuuksia selittää luultavasti se, että suihkujen sihtiosien puhdistukseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Ehkä osassa yksiköitä niitä ei huomata
puhdistaa lainkaan (korkeintaan vain huuhdellaan). Näin ollen näihin asioihin tulisi
kiinnittää huomiota wc- ja pesutilojen puhtaanapidossa.

Terveydensuojelulaki ei edellytä vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä siivouksen omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvonnan siivoussuunnitelmaa
edellytetään yleensä vain yksikön keittiön alueelta (perustuen elintarvikelakiin), eikä
se näin ollen kata yksikön muita tiloja. Koko asumisyksikköä koskeva siivoussuunnitelma voisikin olla varteenotettava ajatus.

Vaikka siivouksen jälkeen otettujen uusintanäytteiden tulosten analysointi ei sisälly
tähän tutkimukseen, on maininnanarvoista että siivouksen jälkeen otetuissa uusintanäytteissä tulokset olivat jokseenkin parempia. Tästä voisi päätellä, että paitsi tilojen
kuivumisella, myös tehokkaalla puhtaanapidolla on merkitystä esimerkiksi homeiden
ja hiivojen esiintyvyyteen pinnoilla. Toki niin sanotut ongelmakohdat, kuten vaikeasti
puhdistettavat, kuluneet tai rikkoutuneet pinnat, vaativat erityishuomiota siivouksen
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suhteen vielä jatkossakin. Tulevaisuudessa vastaavissa tutkimuksissa voisi huomioida
myös rakenteiden kunnon, koska sillä on merkitystä puhdistettavuuteen.
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