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Projektiorganisaatio:
• Pääkoordinaattori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 

www.vtt.fi

• Osatoteuttaja, JAMK, ammattikorkeakoulu, www.jamk.fi

• Osatoteuttaja, KSSHP, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 
www.ksshp.fi
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• Hanke alkoi 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

• Päärahoittaja Keski-Suomen liitto (EAKR)



Projektin päätavoitteet

• Tavoite 1 on löytää ratkaisuja minimoimaan
mikrobiresistenssiongelmaa sairaalaympäristössä hyödyntäen
puupohjaisia antimikrobisia aineita

• Tavoite 2 on vähentää sairaalatoimenpiteistä syntyvää
muovijätettä, korvata fossiilipohjaiset muovipakkaukset
biopohjaisilla materiaaleilla ja korvata nykyiset antimikrobiset
tekstiilit ja materiaalit puu- ja selluloosapohjaisilla antimikrobisilla
materiaaleilla sairaalaympäristössä



• TP2: Taustaselvitys, katsaus aikaisempiin tutkimukseen ja olemassa olevaan 
tietoon: puun antimikrobiset aineet, puupohjaiset tekstiilit ja 
pakkausmateriaalit, alustavat kokeet ja ratkaisujen valinta jatkotutkimuksiin.  

• TP3: Optinen kameraperusteinen hygieniatason määritysmenetelmä 
sairaalatekstiileissä ja pinnoilla esiintyvien mikrobien tunnistamiseksi 

• TP4:Puun sisältämien antimikrobisten aineiden saatavuuden ja soveltuvuuden 
selvitys, laboratoriokokeet, demonstraatiot sairaalan koeympäristössä

Selvitetään  antimikrobisten biopohjaisten aineiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet 
sairaalaympäristössä. Suunnitellaan ja toteutetaan antimikrobisten aineiden testaus 
sairaalaympäristössä
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PROJEKTIN TOIMENPITEET 1/2

Aikaisemman tutkimuksen perusteella valitaan ensivaiheen kokeisiin kotimaisissa havupuissa 
(mänty, kuusi) esiintyvät lupaavimmat yhdisteet (tai seokset) antibakteerisuustesteihin, jotka tullaan 
suorittamaan tunnettuja sairaalamikrobeja vasten laboratorio-olosuhteissa

Demonstroidaan kameratekniikan käyttöä sairaalaympäristön ympäristön kuvantamisessa.
Selvitetään uusia edullisia mikrobien ja näihin liittyvien pintoihin kiinnittyvän lian tunnistus- ja arviointimenetelmiä 
Biopohjaisella aineella käsitellyn pinnan reaktiivisuus? 



• TP5: Testataan potentiaalisten uusien antimikrobisten pinta- ja 
pinnoitemateriaalien sekä perinteisiä muoveja korvaavien materiaalien 
toimivuus sairaalatekstiileissä (esim. väliverhot), sairaalatarvikepakkaukset 
(esim. lääkejakelun biopohjaiset muovia korvaavat ratkaisut), pinnat ja 
pinnoitteet Keski-Suomen keskussairaalan testausympäristössä.

• TP6: Selvitetään sairaalaympäristössä käytettäviin aineisiin ja materiaaleihin 
liittyvä regulaatio (Fimea, Tukes yms.)
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PROJEKTIN TOIMENPITEET 2/2

Selvitetään sairaalahygieniaan ja -materiaaleihin liittyvät ohjeet, 
määräykset, säädökset ja lait moniammatillisena yhteistyönä.

Selvitetään antimikrobisten materiaalien ja pintakäsittelyaineiden soveltuvuus väliverhoihin ja 
pintoihin sairaalaympäristössä. Selvitetään pinnoitemateriaalien hyödyntäminen optiseen lian ja 
mikrobien tunnistamiseen tekstiileistä ja pinnoilta. Selvitetään erilaisten biokomposiittien 
ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia.



Puupohjaisten antimikrobisten materiaalien ja aineiden lisääminen mm. 
sairaalatekstiileihin, yleispuhdistusaineeseen ja pinnoitteisiin ja muovia 
korvaavien materiaalien käyttäminen sairaalatarvikepakkauksiin ja sekä 

näiden testaus sairaalaympäristössä

• Puupohjaiset antimikrobiset aineet ja niiden lisääminen 
materiaaleihin ja pinnoitteisiin (Repolar, Walki, Woodly, VTT, JAMK) 

• Biopohjaiset materiaalit korvaamaan fossiilipohjaisia
muovimateriaaleja (Walki, Woodly, Paptic, Serres, UPM, VTT)

• Antimikrobisten aineiden lisääminen pesuaineisiin (Kiilto Clean, 
VTT, JAMK)

• Likaa hylkivät ja helposti puhdistettavat pinnoitteet (Millidyne, VTT)
• Antimikrobisen aktiivisuuden testaus(VTT, JAMK, KSSHP)
• Demonstraatiot KSSHP:n testausympäristössä (KSSHP, yritykset, 

VTT, JAMK)
• Kamerapohjaisen sovelluksen hyödyntäminen mittaamaan 

hygieenisyyttä (JAMK, VTT)
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MUOVIN KORVAAMINEN



Ensivaiheessa korvattavia sairaalatuotteita  
lähde: KSSHP
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• Leikkausliinat

• Hoitopöytien/vuoteiden suojat

• Lääkekipot/lääkepikarit

• Pienet muoviosat (mm. kanyylit, 
klipsit, neulojen suojukset, 
kuumemittareiden suojukset, 
korvasuppilot, tippalukot, jne.)

• Juomapillit

• Kahviloiden kertakäyttömukit, 
haarukat, veitset ja lusikat

• Roska/vaatepussit

• Pakkauspussit (mm. instrumenttipussit)

• Tavarapussit

• Sterilointipakkaukset

• Lääkepussit

• Liuospussit

• Eritepussit

• Kertakäyttöessut

• Ruokalaput

• Kengänsuojat



Tuotteiden perusominaisuuksien määritys/ 
benchmarkkaus VTT:llä 
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• Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri on kerännyt potentiaalisia biopohjaisilla 
materiaaleilla korvattavia tuotteita

• Perusominaisuuksia KSSHP:n nykytuotteista on verrattu projektissa 
kehitettäviin materiaaleihin:

• Vetolujuus

• Venymä

• Neliöpaino

• Ilmanläpäisy



Sami&Samu tutkimusesimerkki: Case puumuovikomposiittien kehitys / 
VTT

• Puumuovikomposiitit voivat olla joko osittain tai kokonaan 
biopohjaisia.

• Tutkittiin puukuitujen vaikutusta koesauvojen mekaanisiin 
ominaisuuksiin eri muovimatriiseilla (fossiilispohjaisilla ja 
biopohjaisilla). 

• Case vetolujuudet myötörajalla (koekappaleisiin ei pysyviä 
muodonmuutoksia)



Sami&Samu tutkimusesimerkki: Case puumuovikomposiittien kehitys / 
Materiaalit VTT/yritykset

• Valitut ”muovi”matriisit:
• Perinteinen fossiilispohjainen PE
• Perinteinen fossiilispohjainen PP
• Biopohjainen PE (Green PE)
• PLA (polylaktidi), uusiutuvista raaka-aineista valmistettu 

biohajoava termoplastinen alifaattinen polyesteri

• Puukuidut
• CTMP (kemitermomekaaninen massa) 

• Lisäksi käytettiin materiaalikohtaisia kytkentäaineita tarpeen 
mukaan



Sami&Samu tutkimusesimerkki: Case puumuovikomposiittien kehitys
Koesauvojen valmistus / VTT

• (Biopohjaisten) materiaalien valinta ja hankinta
• Puukuitujen ja muovimatriisien esivalmistelu
• Materiaalien kompoundointi (seostus)
• Koesauvojen ruiskuvalu 



Tutkimusesimerkki: Puumuovikomposiittien kehitys / tulosesimerkki / 
VTT

VTT:llä valmistettujen ja testattujen koesauvojen vetokoetulokset ilman 
puukuitulisäystä sekä 20 ja 40 % kuitulisäyksellä 
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