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Tietoisku: 
Miten koronapandemia muuttaa hygienian
suunnittelua ja ylläpitoa?



Sisätilan hygienian tutkimus

Living Lab
tutkimukset

HYGTECH 1
4/2012-10/2014 HygLi 1/2015-12/2017

HYGTECH 2
8/2013-10/2014

Kohteet 
Satakunnassa
(sairaalan 
osasto, 
päiväkoti, toimis-
to, 
vanhustentalo, 
koulu)

Konsepti 
kehitettiin 
tutkimustuloksiin 
perustuen 
tutkijoiden, 
yritysten ja 
Living Labien
yhteistyönä

Liiketoiminnan 
käynnistäminen ja 
markkinoiden luominen

Sisätilan hygienian RT-
ohjesarja yhteistyössä 
Rakennustietosäätiön 
kanssa. Mallitilojen 
rakentaminen 
yhteistyössä Rauman 
kaupungin ja 
Satasairaalan kanssa.

Opening indoor 
hygiene SME’s exports 
to Middle East 
construction markets
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Koronapandemia



SARS-CoV-2



SARS-CoV-2
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Hygienian suunnittelu



HYGIENIA-RATKAISUT 
RAKENNUSPROSESSIN AIKANA

• HYGIENIAA KOSKEVIA VALINTOJA TEHDÄÄN:
• Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun aikana
• Ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelussa
• Rakentamisen aikana
• Käyttöönoton ja ylläpidon yhteydessä



• RT 103191 Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet. 
Ohjeessa esitetään perustietoja infektioista, niiden leviämisestä ja leviämisen 
estämisestä. Asiaa tarkastellaan rakennuksen sisätilojen näkökulmasta. 
Millaisista tekijöistä hygieeninen sisätila muodostuu, miten sitä voidaan 
parantaa ja miksi sitä kannattaa parantaa? Julkaistu myös SIT-, LVI- ja KH-
ohjeena.

• RT 103192 Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu.
Ohjeessa esitetään suunnitteluohjeita hygieenisten sisätilojen toteuttamiseksi. 
Asiaa tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheiden sekä ohjeessa esitetyn 
neljän hygieniatason mukaan. 

• RT 103193 Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto.
Ohjeessa esitetään hygieenisen sisätilan siivoukseen ja huoltoon liittyviä 
ohjeita. Ne on suunnattu erityisesti siivouksesta ja huollosta vastaavalle 
palvelun tilaajalle. Ohjeessa annetaan tietoa myös siivouksen ja huollon 
palvelun tuottajalle ja hygieenisten sisätilojen käyttäjille.

Hygienia sisätiloissa    
-ohjesarja

http://www.emaileri.fi/g/u/2469882/54644074/1434608/599/273/1/
http://www.emaileri.fi/g/u/2469883/54644074/1434608/599/273/1/
http://www.emaileri.fi/g/u/2471639/54644074/1434608/599/273/1/
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Hygienian ylläpito



Ylläpito ja 
huolto

• Asiakasmäärän rajoitus
• Turvavälit

• Desinfiointiaineet
• Kosketuspintojen puhtaus

• Laitteiden ja ratkaisujen
ajantasainen ja jatkuva huolto ja 
ylläpito

• Esim. desinfiointiaine, kosketusvapaat
ratkaisut, yms.

• Huollon ja ylläpidon näkyvyys

• Koulutus, uuden ymmärrys
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Lopuksi



Ladattavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-254-6

Lisätietoja sisätilan hygienian tutkimuksesta
SAMKin Vesi-Instituutissa

https://www.samk.fi/tyoelama-ja-
tutkimus/tutkimus/vesi-instituutti-wander/

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-254-6
https://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/tutkimus/vesi-instituutti-wander/
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