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Kolme osastoa 
kaarimaljattomaan kokeiluun
Pilottiosastoiksi lähtivät mukaan kaksi vuodeosastoa Jor-
vin sairaalasta (J) ja Kirurgisesta sairaalasta (K), sekä Sil-
mä-korvasairaalan leikkausosasto (S).

Vertailutiedon saamiseksi osastot seurasivat kertakäyt-
töisten kaarimaljojen käyttömääriä ja pesukoneiden käyt-
töä pitämällä niistä kirjaa viikon ajan. Maljojen käyttötar-
koituksia selvitettiin haastatteluin. Yhteensä maljoja kului 
kolmella osastolla noin 210 kpl

Toisen seurantajakson ajaksi kertakäyttöiset kaarimaljat 
poistettiin käytöstä kokonaan (J) tai lähes kokonaan (K, 
S). Maljoja annettiin vain kotiutettaville potilaille. Korvaa-
vina tuotteina olivat etupäässä metalliset, pestävät kaa-
rimaljat (J, K) ja pesusettien mukana tulevat muovirasiat 
(S). 

Seurantajakso kesti kuukauden ajan ja osastot pitivät jäl-
leen kirjaa kaarimaljojen käyttömääristä sekä pesukonei-
den käytöstä.

Tarpeeton käyttö kuriin: 
kaarimaljojen kokonaiskäyttö 
väheni
Jo alkukartoituksessa huomattiin, että suurta osaa kuitu-
maljoista käytetään muuhun kuin varsinaiseen potilastyö-
hön. Maljoihin kerätään lääkkeitä ja avainnippuja; niissä 
kuljetetaan ja säilytetään tarvikkeita, potilaiden tavaroita 
tai niitä käytetään tuuletettaessa ikkunatukina. 

Helposti tarjolla oleva, halpa ja poisheitettävä esine ruok-
kii ajattelematonta, tuhlailevaakin kulutusta. Kun kui-

Kertakäyttöinen kaarimalja ei ole korvaamaton

Teräsmaljojen käyttöönotto vähensi kaarimaljojen 
kulutusta
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tukaarimaljojen saatavuutta rajoitettiin, niiden kulutus 
putosi kaikilla pilottiosastoilla murto-osaan. Myös kaa-
rimaljojen kokonaiskäyttö (kertakäyttöiset + teräksiset) 
pääosin supistui.

Jorvin sairaalan pilottiosastolla kertakäyttöisistä kuitu-
maljoista luovuttiin kokeilun aikana kokonaan. Teräskaa-
rimaljoja kului päivää kohti 80 prosenttia vähemmän kuin 
kertakäyttöisiä kaarimaljoja oli kulunut alkuseurannas-
sa. Kaarimaljat korvautuivat osin myös muilla tuotteilla 
(muut kestoastiat, oksennuspussit), joiden käyttömääriä 
ei seurattu.

Silmäsairaalassa kaarimaljojen kokonaistarve väheni päi-
väkohtaisesti laskettuna 95 prosenttia. Lähtötilantees-
sa kertakäyttötuotteita kului keskimäärin 16 kpl päivässä, 
seurantajaksolla vain 1 kpl päivässä.

Kirurgisen sairaalassa kuitukaarimaljojen määrällinen ku-
lutus puolittui, mutta kaarimaljojen kokonaistarve kasvoi 
30 prosenttia päivää kohti, kun metallisia kaarimaljoja 
käytettiin runsaasti. Tulokseen sisältyy epävarmuuksia, 
koska seuranta-ajat olivat lyhyet, ja yksittäisten päivien 
kulutuspiikit vaikuttavat tuloksiin. 
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Silmäsairaala: työarjen 
innovatiivisuutta
Silmäsairaalan leikkausosaston henkilökunta havahtui 
projektin myötä kertakäyttömaljojen tarpeettomaan käyt-
töön. Korvaavaksi tuotteeksi keräily- ja säilytysastiana 
löytyi muovirasia, joka on osa leikkaus- tai pesusettiä. 
Näitä kertakäyttösettejä kuluu päivässä jopa kymmeniä ja 
steriili muovirasia päätyy pakkauksesta jätteeksi. Käyttö-
tottumukset osastolla ovat muuttuneet pysyvästi ja kui-
tumaljojen käyttö on lähes loppunut.

Turhan käytön vähentäminen 
tärkeämpää kuin maljan laatu
Projektissa arvioitiin kaarimaljojen käytön ja vähentämi-
sen kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Kaarimaljojen 
kokonaiskäytön vähentäminen osoittautui tehokkaam-
maksi säästökeinoksi kuin kertakäyttöisten kaarimaljojen 
korvaaminen teräsmaljoilla. 

Kierrätysmateriaalista valmistettu kuitukaarimalja osoit-
tautui käyttökertaa kohden hieman ilmastoystävälli-
semmäksi kuin teräksinen. Teräsmaljojen käyttöönotto 
vähensi kuitenkin kaarimaljojen kokonaiskulutusta mer-
kittävästi. Kertakäyttöisiä maljoja oli käytetty paljon sel-
laisiin toissijaisiin tarkoituksiin, joihin teräsmaljoja ei enää 

 
Osastot suhtautuivat kokeiluun 
positiivisesti

•	 Osastoilla ei koettu muutoksen lisänneen 
(välinehuollon) työtaakkaa.

•	 Silmäsairaalassa välinehuoltajien työ 
helpottui, kun jäte väheni.

•	 Pesukoneen käyttö ei lisääntynyt 
merkittävästi; täyttöasteissa ei ollut 
merkittävää muutosta.

•	 Kirurgisen sairaalan hoitajat olivat tyytyväisiä 
metallimaljoihin.

Pesusetin muovirasia korvaa kaarimaljan keräys- ja 
säilytysastiana.

käytetty. Tulokset viittaavat siihen, että kertakäyttötuot-
teista luopuminen vähentää turhaa kulutusta. 

Pesukoneen käyttö ratkaisee 
Kaarimaljojen käytön ympäristövaikutukset laskettiin 
käyttämällä mittarina elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä 
ja MIPSiä. 

Valmistusvaiheen ilmastopäästöt aiheuttivat yllättävän 
pienen osuuden teräsmaljan elinkaaren aikaisesta hiili-
jalanjäljestä. Ratkaisevaa ilmastopäästöjen kannalta on 
pesukoneen energiatehokkuus ja veden sekä pesuaineen 
käyttö.  Myös koneen täyttöasteeseen on kiinnitettävä 
huomiota: keskimääräinen täyttöaste pilottiosastoilla oli 
50-75 prosenttia. 

MIPS -laskennan perusteella teräksiset kaarimaljat kulut-
tavat käyttökertaa kohden enemmän luonnonvaroja, eri-
tyisesti vettä, kuin kertakäyttöiset.

Pesukoneen käyttö vaikuttaa olennaisesti teräsmaljan 
ilmastokuormaan
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Kustannusvaikutusten laskennassa huomioitiin kaarimal-
jojen hankinta, pesukoneiden käyttömäärät ja täyttöaste, 
sähköenergian, veden ja pesuaineen kulutus välinehuol-
lossa sekä jätekustannukset.

Välinehuollon suurin kustannus muodostuu veden ja pesu-
aineen kulutuksesta. Kustannukset eri vaihtoehtojen välil-
lä eivät nousseet kovin merkittäviksi. Kolmella osastolla 
säästyy muutamia satoja euroja vuodessa, jos muutosten 
vaikutukset jäävät pysyviksi.

Pilottiosastot kärjessä 
kertakäytön vähentämisessä 
HUS:n ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää ker-
takäyttöisten tuotteiden kulutusta. Tähän pyritään mm. 
vaihtoehtoisilla tuotteilla ja toimintatavoilla. HUS asetti 
vuoden 2012 tavoitteeksi kertakäyttöisten kaarimaljojen 
kulutuksen vähentämisen 5 prosentilla henkilötyövuotta 
kohden. 

Vuoden 2012 päättyessä vähennystä oli tapahtunut ko-
ko HUS:issa keskimäärin 6,9 prosenttia henkilötyövuot-
ta kohti edelliseen vuoteen verrattuna. Materiaalitehokas 
jätehuolto -hankkeen pilottiosastot ovat jatkaneet hyvää 
työtä ja hyvät käytännöt ovat jääneet pääosin pysyviksi. 
Kaarimaljoista saatuja hyviä kokemuksia ja tuloksia hyö-
dynnetään HUS:ssa myös muiden kertakäyttötuotteiden 
vähentämisessä

Taulukko 1. Kertakäyttöisten kaarimaljojen kulutus (kpl/htv) 2011 ja 2012. (Lähde: HUS Ympäristökeskus 2013)

Osastot
2011
kpl/htv

2012
kpl/htv

Muutos
%

Jorvi, sisätautien osasto s6 136 104 -23,0 %

Kirurginen sairaala, osasto 2 123 33 -73,0 %

Silmä-korvasrla, leikkausosasto (si) 182 18 -90,0 %

HUS, yhteensä 51,5 48 -6,90 %

 
Mitä opimme?

•	  Suurimmat hyödyt saavutetaan absoluuttista 
kulutusta vähentämällä.

•	  Tärkeintä on kaarimaljojen käyttö vain 
perusteltuihin tarpeisiin – tässä on suuri 
potentiaali vähentää kertakäyttöä.

•	  Metallisten kaarimaljojen käyttöönotto vähensi 
turhaa käyttöä.

•	  Korvaavia tuotteita ja toimintatapoja 
voidaan löytää työyhteisön sisältä: leikkaus- 
ja pesusettien mukana tuleva muovirasia 
korvasi erinomaisesti kaarimaljat keräily- ja 
säilytysastiana.

•	  Pesun (kone, käyttötottumukset 
esim. vajaatäytöt) energiankulutus on 
avainasemassa ympäristövaikutuksissa.

•	  Energiatehokkuus tulisi huomioida koneita 
hankittaessa.

Lisätietoja: 

HSY / Minna Partti, puh. 09 1561 2661, minna.partti(at)
hsy.fi

Materiaalitehokas jätehuolto- hanke 2011-2013 (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää rahoitusta Etelä-Suomen 
EAKR - ohjelmasta.


