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Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka sähkösuodattimella voidaan vaikuttaa sisäilman 

laatuun ja kuinka kilpailukykyinen vaihtoehto pienkiinteistöissä sähkösuodatin on perinteisiin 

kuitusuodattimiin verrattuna. Teoriaosassa tarkasteltiin, kuinka ilman hengitettävät hiukkaset 

muodostuvat ja miten ne vaikuttavat sisäilman laatuun sekä ihmisten terveyteen. Tarkasteltiin 

hiukkasten koon, lukumäärän, massan ja pinta-alan yhteyksiä niiden terveysvaikutuksiin. 

Ultrapienet hiukkaset ovat terveydelle haitallisimpia, koska hiukkasten lukumäärä ja pinta-ala 

lisäävät terveyshaittoja enemmän kuin hiukkasten massa. Tutkittiin pienkiinteistöjen 

ilmanvaihtoratkaisuja ja erilaisia tuloilmanpuhdistus-menetelmiä. Soveltavassa osassa 

tarkasteltiin sähkösuodattimen toimintaa ja sen mahdollisuuksia sisäilman parantajana 

verrattuna perinteisiin kuitusuodattimiin. Tehtiin sähkösuodattimen ja kuitusuodattimen 

välinen elinkaarikustannusvertailu keskisuurelle omakotitalolle. Kirjallisuuden ja 

tutkimushavaintojen perusteella sähkösuodattimen suurin etu muihin suodattimiin verrattuna 

on sen kyky poistaa kaiken kokoisia, myös ultrapieniä, hengitettäviä hiukkasia ja siten 

tehokkaasti vähentää hengitettävien hiukkasten lukumäärää ja pinta-alaa. Tällä voi olla 

vaikutusta yleisten terveyshaittojen ja ympäristöherkkyyden ennaltaehkäisemisessä. 

Ympäristöherkkyyteen sairastuneiden oireiluun sähkösuodatin voi tuottaa helpotusta 

kotioloissa ja siirrettävän ilmanpuhdistimen avulla myös työpaikoilla. 

Elinkaarikustannusvertailun perusteella selvisi, että sähkösuodatin on kalliimmasta hinnastaan 

huolimatta kokonaiskustannuksiltaan selvästi edullisempi vaihtoehto kuin kuitusuodattimet. 

Sähkösuodattimen haasteena on uuden teknologian lanseeraaminen pientalorakentamiseen. 

Pienrakennusten tuloilman puhdistusmenetelmien kehittämisellä olisi mahdollista parantaa 

suomalaisten elämänlaatua ja saavuttaa merkittäviä säästöjä terveydenhoitokuluissa.
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The aim of the thesis was to find out how an electrostatic precipitator can affect indoor air 

quality and how competitive option for small buildings electrostatic precipitator is compared 

with conventional fiber filters. The theoretical part looked at how inhalable particles in the air 

are formed and how they affect indoor air quality and human health. Consideration was given 

to particle size, number, mass and surface area and those relation to health effects. It was noted 

ultrafine particles to be harmful to health, since the number of particles and the surface area 

increases health risks more than the mass of the particles. Household ventilation solutions and 

a variety of inlet air purification methods were examined. In the experimental part the 

electrostatic precipitator operation and its potential in improving indoor air quality were 

compared to traditional fiber filters. Life-cycle cost comparison was made between the 

electrostatic precipitator and fabric filter medium-sized single-family house. Based on the 

literature and research findings, the largest electrostatic precipitator advantage over other filters 

is its ability to remove all sizes of particles, including ultrafine respirable particles, and thus 

effectively reduces the number of airborne particles and their total surface area. This may have 

a positive impact of preventing health issues in general and environmental sensitivities in 

particular. For people with environmental sensitivities electrostatic precipitator can relief their 

symptoms at home and with portable air cleaners also at workplace.  Based on the life cycle 

cost comparison it was shown that the electrostatic precipitator is in spite of the more expensive 

price point total cost significantly less expensive option than non-fibrous filters. Electrostatic 

precipitators challenge is to make its way to household markets as a new technology. By 

developing the supply air cleaning methods it could be possible to improve the quality of life 

for the Finns and achieve significant savings in health care costs. 

 

 

 



ALKUSANAT 

Olipa kerran pieni jänönen. Jänönen oli kuullut suuresta porkkanasta ja halusi sellaisen. Jänönen 

oli kuullut, että porkkanan pystyi kasvattamaan itse kun vain löytää sopivia siemeniä ja hyvin 

paikan minne siemenet kylvää. Siemenet löytyivät nopeasti, mutta jänönen ei tiennyt millaiseen 

paikkaan siemenet piti kylvää. Jänönen päätti kokeilla kylvää siemenet metsän kankaalle, jolla 

kasvoi joka syksy herkullisia mustikoita. Siemenet möllöttivät maassa monta monituista päivää 

ikään kuin odottaen jotakin. Jänönen ihmetteli miksi porkkana ei kasvanut. Erään sateisen 

päivän jälkeen alkoi vihdoin tapahtua. Siemenet itivät ja jänönen näki ensi kerran pienen, 

pienen porkkanan lehden. Jänönen tiesi kuitenkin talven jo lähestyvän eikä uskonut porkkanan 

ennättävän kasvaa enää täyteen kokoonsa niin lyhyessä ajassa. Jänönen oli oikeassa. Talvi tuli 

pian ja peitti metsän lumipeitteeseen ja porkkanan taimi hautautui kinoksiin. Jänönen käpertyi 

pesäkoloonsa ja harmitteli menetettyä porkkanaa. 

 

Talvi tuntui todella pitkältä ja metsän nietokset valtavilta. Jänönen kävi silloin tällöin ulkona 

pomppimassa ja loikkimassa katsellen hiljaista metsää. Pomppu-loikkareissullaan jänönen 

tapasi viisaan pöllön, jolle jänönen kertoi suuresta porkkanasta ja yrityksestään kasvattaa 

sellainen. Pöllö kuunteli ja ehdotti että jänönen yrittäisi uudelleen, kunhan lumet sulaisivat. 

Pöllö sanoi vielä, että jänönen kävisi mäyrän luona. Mäyrä varmasti kuuntelisi jänöstä ja auttaisi 

tätä porkkanan kasvatuksessa. Näin tapahtuikin.  

 

Kevään tullessa mäyrä möyri ja myllersi multavaa maata ja jänönen istutti porkkanan 

siemenet uudelleen maahan. Tällä kertaa siemenet itivät nopeasti ja porkkanan naatit 

kohosivat vehreinä ylös maasta. Pöllö seurasi kiinnostuneena jänösen toimia ja opasti jänöstä 

kasvatus puuhissaan. Eräänä päivänä jänis kurkkasi naatin alle, mutta porkkana oli vielä kovin 

laiha. Se tarvitsi vielä paljon lannoitusta, kastelua ja auringonvaloa kasvaakseen täyteen 

mittaansa. Lopulta syksyn tultua koitti sadonkorjuun aika ja jänönen sai kuin saikin suuren ja 

mehevän porkkanan. 
 

Kiitos kaikille niille ihmisille, jotka olivat mukana ja auttoivat työn eri vaiheissa. Erityisesti 

haluan kiittää professori Risto Soukkaa ja tutkijaopettaja Mika Luorasta hyvistä neuvoista ja 

kärsivällisyydestä lopputyöni pitkäksi venyneen prosessin aikana.  

 

Parempi myöhään kuin ei silloinkaan. 

 

Anssi Tapanen 

Joensuussa 17.4.2016 
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SYMBOLILUETTELO 

 

c pitoisuus  [ug/m3] 

n moolimäärä  [mol] 

m massa  [kg] 

p paine  [Pa] 

q ilmavirta  [dm3/s] 

x sijainti x-akselilla [m] 

y sijainti y-akselilla [m] 

F voima  [N] 

E energia  [J] 

E sähkökentän voimakkuus [N/C] 

P teho  [W] 

P painehäviö  [Pa] 

Q varaus  [C] 

R kaasuvakio 

T käyttöaika  [h] 

T lämpötila  [K] 

U jännite  [V] 

V tilavuus  [m3] 

 

 

η hyötysuhde  [%] 

ρ tiheys  [kg/m3] 

⌀ halkaisija  [m] 

 

 

EPA US Environmental Protection Agency 

EPA Efficient Particulate Air filter 

HEPA  High Efficiency Particulate Air filter 

LTO  Lämmöntalteenotto 

NOx  Typen oksidit 

PM  Particulate Matter   
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UFP UltraFine Particle   

ULPA Ultra Low Peneration Air filter  

VOC  Volatile Organic compound  

UV Ultra Violet     

WHO World Health Organization 

 

 

Alaindeksit 

n moolitilavuus 

m massa 

E huone 

IDA sisäilma 

SUP tuloilma  

V tilavuus 
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1 JOHDANTO 

 

Ihmiset viettävät sisätiloissa yli 90 % ajastaan ja hengittävät vuorokaudessa noin 15 

kuutiometriä ilmaa. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa mm. silmien ärsytystä, nuhaa, yskää, 

väsymystä, päänsärkyä, kuumeilua ja astmaa. Sisäilmanlaatuun vaikuttavat kosteus rakenteissa, 

ilmanvaihto, suodattimet ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus, lämpötila ja ilmankosteus sekä 

sisäiset rasitteet kuten tupakansavu, pöly ja kaasumaiset epäpuhtaudet.  

 

Ilmanlaatua on parannettu rikkidioksidin, lyijyn, typen oksidien, hiilimonoksidin ja bentseenin 

päästöihin puuttumalla. Onnistuneista vähennyksistä huolimatta jotkin haitalliset päästöt, kuten 

alailmakehän otsoni ja hiukkaset, ovat edelleen ongelmana. Ulkoilman epäpuhtaudet ovat rasite 

etenkin lapsille, vanhuksille ja sairaille. Suomessa ulkoilman epäpuhtauksien vuoksi kuolee 

arviolta 1 800 ihmistä ja 30 000 lasta kärsii hengitystieinfektiosta. Euroopassa hiukkaset 

yksistään aiheuttavat noin 350 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Hiukkasten arvioidaan 

lyhentävän keskimääräistä elinikää koko Euroopassa yli kahdeksalla kuukaudella ja Suomessa 

noin kolmella kuukaudella.  Hengitettäviä hiukkasia pidetään tällä hetkellä ihmisten terveydelle 

haitallisimpana ympäristötekijänä.  

 

Hiukkasen koko määrää hiukkasen käyttäytymisen ilmassa. Kuvassa 1 on esitetty erilaisia 

hiukkasia ja niiden kokojakaumaa. Hiukkasten koko vaihtelee muutamista nanometreistä sataan 

mikrometriin. Hiukkasten koko ilmoitetaan aerodynaamisella halkaisijalla. Hiukkaset voidaan 

jakaa neljään kokoluokkaan. Yli 10 μm kokoisia hiukkasia kutsutaan suuriksi hiukkasiksi ja 

alle 10 μm hiukkasia kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi. Hengitettävät hiukkaset jaotellaan 

lisäksi kolmeen luokkaan halkaisijan mukaan. Karkeat (2,5 – 10 μm), pienhiukkaset (alle 2,5 

μm) ja ultrapienet hiukkaset (alle 0,1 μm) (Ympäristöministeriö. 2004.).  
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Kuva 1. Hiukkasten kokojakauma (Hengitysliitto. 2010. ja Aerasence. 2012b.) 

 

Rakennuksissa, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, hiukkasia on poistettu 

ilmanvaihtojärjestelmissä ulkoilmasta pääasiassa erilaisilla kuitusuodattimilla. 

Ilmanvaihtokoneen yhteydessä olevan suodattimen hyvä puoli on siinä, että kaikki 

rakennukseen tuleva ilma kulkee hiukkassuodattimen läpi ennen kuin se puhalletaan 

oleskelualueelle. Ulkoilman laadusta riippuu kuinka tehokkaasti ilmanvaihtojärjestelmän on 

kyettävä suodattamaan ilman epäpuhtauksia, että saavutetaan haluttu sisäilman laatutaso 

(taulukko 1).  
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Taulukko 1. Suodattimien tarve sisäilman- ja ulkoilmanlaatuluokitusten perusteella 

Ulkoilman laatu Sisäilman laatu 

Korkea Keskitaso Kohtalainen Matala 

Puhdas ilma F9 F8 F7 M5 

Pölyinen ilma F7+F9 M6+F8 M5+F7 M5+M6 

Erittäin paljon pölyä/kaasuja F7+KS+F9 F7+KS+F9 M5+F7 M5+M6 

 

Päästölähteiden, erityisesti autojen, kasvava määrä ja asutuksen keskittyminen aiheuttavat sen, 

että yhä useampi ihminen elää alueella, jossa ulkoilmanlaatu on heikkoa. Tästä johtuen 

ilmansuodatus hyvälle tai korkealle tasolle on hankalampaa kuin puhtaassa ympäristössä. 

Takaamalla puhdas sisäilma voidaan parantaa työskentelytehoa, vähentää sairauspoissaolojen 

määrää ja parantaa ihmisten hyvinvointia. 

 

Ilmanvaihtokoneisiin on olemassa useanlaisia suodattimia. Suodattimen muoto, keruupinta-ala, 

materiaalit, tiiviys ja näiden yhdistelmät vaihtelevat ja määrittelevät suodattimen 

erotustehokkuuden.  Mitä pienempiä hiukkasia halutaan poistaa ilmasta, sitä tiiviimpiä 

suodattimia pitää käyttää. Suodattimen tiivistyessä lisääntyy puhaltimen energiankulutus, 

koska ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien pitää siirtää ilmaa tiheämpien suodattimen läpi. 

Suodattimien tukkeutuessa ne aiheuttavat enemmän painehäviötä kanavissa, minkä 

seurauksena puhaltimien energiankulutus kasvaa edelleen.  

 

Rakennuksissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto on 

sisäilman hiukkasten poistoon olemassa huonekohtaisia ilmanpuhdistimia. Sisäilma kiertää 

jatkuvasti niiden läpi. Laitteen sijoittelu huonetilassa ratkaisee, kuinka tehokkaasti se kykenee 

sisäilmaa puhdistamaan. 

 

Uutena vaihtoehtona sähkösuodatin voisi olla hyvä ratkaisu hiukkasten poistamiseen ilmasta 

energiatehokkaasti. Sähkösuodattimen avoimen rakenteen ansiosta se aiheuttaa kanavassa vain 

pienen painehäviön, mikä vähentää puhaltimien energiantarvetta. Lisäksi sähköiseen 

vetovoimaan perustuva puhdistusmenetelmä kerää tehokkaasti erityisesti pieniä ja ultrapieniä 

hiukkasia.  

 



7 

 

Sähkösuodattimen haasteena on se, että Otsonia voi muodostua sähkösuodattimen terävissä 

kulmissa ja liitoskohdissa. Otsonia voidaan käyttää ilman puhdistukseen ja raikastukseen 

suodattimessa, mutta oleskeluvyöhykkeellä otsonipitoisuus pitäisi saada mahdollisimman 

alhaiseksi. Sähkösuodattimessa muodostuvan otsonin määrä riippuu käyttövirrasta ja -

jännitteestä.  

 

Työn tavoitteena on selvittää kuinka säädettävällä sähkösuodattimella voidaan vaikuttaa 

sisäilman laatuun ja kuinka kilpailukykyinen vaihtoehto sähkösuodatin on perinteisiin 

kuitusuodattimiin verrattuna. Teoriaosassa tarkastellaan hengitettävien hiukkasten rakennetta 

ja muodostumista sekä niiden vaikutuksia sisäilman laatuun ja ihmisten terveyteen 

perusväestön ja ympäristöherkkien ihmisten kannalta. Lisäksi tarkastellaan, kuinka tuloilmaa 

voidaan käsitellä ilmanvaihtojärjestelmissä ja kuinka sähkösuodatin soveltuu tuloilman 

käsittelyyn. Sähkösuodatinta vertaillaan muihin ilmanpuhdistusmenetelmiin ja selvitetään 

sähkösuodattimen käytön etuja ja haittoja ilmanpuhdistuksessa. 

 

2 HENGITETTÄVÄT HIUKKASET JA NIIDEN MUODOSTUMINEN  

 

Ilmassa olevat hiukkaset voidaan luokitella karkeasti suuriin hiukkasiin ja hengitettäviin 

hiukkasiin. Suuret hiukkaset ovat kokoluokaltaan yli 10 μm halkaisijaltaan olevia hiukkasia. 

Pääosa yli suurista hiukkasista ei kykene tunkeutumaan syvälle ihmisen hengityselimistöön, 

vaan ne jäävät pääasiassa nenään ja nieluun. Hiukkasten koostumuksesta ja määrästä riippuen 

ne voivat ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua. Hiukkaset poistuvat ilmasta painovoimaisesti 

laskeutuen maahan tai pinnoille. Suurten hiukkasten leijunta-aika vaihtelee viidestä minuutista 

muutamiin sekunteihin. Mitä suurempi hiukkanen, sitä lyhempi sen leijunta-aika on.  

 

Hengitettävillä hiukkasilla tarkoitetaan kaikkia halkaisijaltaan alle 10 μm hiukkasia. 

Hengitettävät hiukkaset voidaan jaotella halkaisijansa mukaan kolmeen kokoluokkaan. 

Karkeisiin hengitettäviin hiukkasiin (< 10 μm), pienhiukkasiin (< 2,5 μm) ja ultrapieniin 

hiukkasiin (< 0,1 μm).  
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Hengitettävät hiukkaset ovat terveydelle kaikkein haitallisimpia, sillä ne voivat kulkea 

hengitysilman mukana keuhkoputkiin ja keuhkorakkuloihin asti. Ultrapienet hiukkaset voivat 

päästä keuhkojen kautta verenkiertoon (kuva 2).  

 

 

Kuva 2. Hiukkasten kulkeutuminen hengitysteissä (Ympäristöministeriö. 2004, Tekes. 2006) 

2.1. Karkeat hengitettävät hiukkaset 

Hiukkasten halkaisija on alle 10 μm. PM10 tarkoittaa halkaisijaltaan alle 10 μm kokoisten 

hiukkasten massapitoisuutta. Kokoluokan hiukkasia mahtuu hiuksen halkaisijalle noin kuusi 

kappaletta. 

 

Karkeita hengitettäviä hiukkasia muodostuu kuivia ja pölyäviä aineita käsiteltäessä sekä 

hiomisesta, murskauksesta ja mekaanisesta kulumisesta. Osa hiukkasista on lähtöisin kasveista 

ja sienistä, kuten siitepöly ja home. Hiukkaset voivat leijua ilmassa jopa viikkoja ennen kuin ne 

laskeutuvat sateen mukana maahan. Karkeat hengitettävät hiukkaset vaikuttavat hiukkasten 

kokonaismassaan pieninäkin pitoisuuksina, niiden suuren koon ja massan vuoksi.  

 

Esimerkkejä kokoluokkaan kuuluvista hiukkasista: 

 Homeitiöt 

 Liikenteen jarru-, rengas- ja nastapöly, asfalttipöly 

 Hiekoitushiekan ja tiesuolan pöly, maansiirtopöly 

 Siitepöly 

 Lentotuhka  
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2.2 Pienhiukkaset 

Pienhiukkaset ovat kooltaan 0,1-2,5 um (PM2,5). Pienhiukkasia muodostuu kaikenlaisen 

palamisen yhteydessä. Suomessa suurimmat lähteet pienhiukkaspäästöille ovat liikenne, puun 

pienpoltto ja energiantuotanto. Hiukkaset muodostuvat joko suoraan palamisen yhteydessä tai 

myöhemmin savukaasujen rikkidioksidin ja typpidioksidin ympärille niiden reagoidessa 

muiden aineiden kanssa ilmakehässä. Hiukkaset voivat kulkeutua tuhansia kilometrejä ja 

poistuvat ilmasta vasta sateen myötä (Ilmanlaatuportaali. 2006.). Pienhiukkaset kulkeutuvat 

hengitysilman mukana aina keuhkorakkuloihin saakka.  

 

Pienhiukkasten päästölähteet suomessa ovat pienpoltto (44 %), energiantuotanto (22 %), 

liikenne (23 %) ja kaukokulkeuma esim. metsäpaloista (Alaviippola, Birgitta & Pietarila, Harri. 

2011.).  Hiukkaspitoisuudet voivat olla kaupungissa yli 10 -kertaiset maaseutuun verrattuna 

(Aerasense. 2012a). Hiukkasia tuotetaan ilmaan vuosittain arviolta 34 000 tonnia. 

 

 

 

Kuva 3. Pienhiukkasten päästölähteet Suomessa (Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa pienhiukkaset s.8) 
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2.3 Ultrapienet hiukkaset  

Ultrapienet hiukkaset ovat kooltaan alle 0,1 um (PM0,1). Kuvassa 4 on havainnollistettu 

ultrapienten hiukkasten kokoluokkaa muihin käsiteltyihin hiukkasiin verrattuna. Kun suurimpia 

hengitettäviä hiukkasia (⌀=10 μm) mahtuu hiuksen halkaisijalle kuusi kappaletta, ultrapieniä 

hiukkasia mahtuu hiuksen halkaisijalle jopa n. 6 000 kappaletta.  

 

 

Kuva 4. Ultrapienten hiukkasten koko suhteessa muihin hiukkasiin. (Aerasence. 2012) 

 

Ultrapieniä hiukkasia muodostuu kaasuista kaasu-hiukkas-muuntuman eli nukleaation kautta 

(nukleaatio). Hiukkasten muodostumisen edellytyksenä on riittävä pitoisuus helposti tiivistyvää 

höyryä (Hiukkastieto 2008). Kaasuista muuntuneet hiukkaset ovat kooltaan kaikkein pienimpiä 

hiukkasia (1 - 10 nm) ja niitä on lukumääräisesti paljon. Ultrapienet hiukkaset voivat kasvaa 1 

um kokoisiksi ilmakehän kaasujen tiivistyessä niiden pinnalle (kondensaatio) tai muiden 

hiukkasten takertuessa niihin (koagulaatio). Hiukkasten muodostumismekanismit on esitetty 

kuvassa 5.  
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Kuva 5. Hiukkasten muodostumismekanismit 

 

Kaasu-hiukkas-muuntuman kautta syntyneet hiukkaset toimivat ilmassa pintana, johon kaasut 

voivat kondensoitua. Hiukkasen koko kasvaa ja sen kemiallinen koostumus muuttuu sen 

mukaan mitä aineita sen pintaan tiivistyy. Suuremman koon myötä hiukkasen todennäköisyys 

törmätä ja takertua toisiin hiukkasiin kasvaa. Koagulaatio kasvattaa hiukkasten kokoa, mutta 

pienentää hiukkasten lukumäärää ilmassa kun pienemmät hiukkaset takertuvat suurempiin.  

 

Ultrapieniä hiukkasia muodostuu myös korkeissa lämpötiloissa, pääasiassa palamisen 

yhteydessä. Tärkeimmät ultrapienten hiukkasten lähteet ovat liikenne (etenkin dieselajoneuvot) 

ja puun pienpoltto. Hiukkaspitoisuudet ovat suurimpia kaupungeissa ja vilkkaasti liikennöityjen 

teiden välittömässä läheisyydessä, mutta jo muutaman sadan metrin päässä päästölähteistä 

hiukkaspitoisuus ei enää eroa taustatasosta (Morawska, Lidia et al. 2004 ja Wilson, A.L & 

Karpukhin Alexander. 2008).  

 

Hiukkasten lukumäärinä tarkasteltuna suurin osa ilman hiukkasista on ultrapieniä hiukkasia, 

mutta niiden paino-osuus on mitätön. Kuvassa 6 on esitetty hiukkasten lukumäärä, pinta-ala ja 

massa jakautumat hiukkasten halkaisijan mukaisesti. Sininen käyrä kuvaa hiukkasten 

lukumäärää, vihreä käyrä kuvaa hiukkasten pinta-alaa ja ruskea katkoviiva ilmaisee hiukkasten 

massan eri hiukkaskokoluokissa. Kuvasta 8 käy ilmi, että hiukkasten lukumäärän maksimi 

saavutetaan noin 10 nm hiukkaskokoluokassa, kun taas pinta-ala ja massa huiput ovat noin 200 

nm hiukkaskokoluokassa. 
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Kuva 6. Hiukkasten lukumäärä, pinta-ala ja massa jakauma hiukkasten halkaisijan mukaan. 

 

Hiukkasten suuri määrä 10nm kokoalueella aiheuttaa suhteellisen pienen paikallisen kasvun 

pinta-alassa, mutta suuresta lukumäärästä huolimatta hiukkasten aiheuttama vaikutus 

kokonaismassaan on olematon. Tämän takia ultrapienten hiukkasten pitoisuudet ilmoitetaan 

mieluummin lukumäärinä kuin massapitoisuuksina (Air Quality Sciences, Inc. 2011.). 

Puhtaassa ilmassa ultrapieniä hiukkasia on muutamia satoja /cm3, kaupungeissa tuhansista 

kymmeniin tuhansiin /cm3 (Morawska, Lidia et al. 2004 ja Wilson, A.L & Karpukhin 

Alexander. 2008).  

 

Yhtä mikrometriä pienemmät hiukkaset muodostavat yli 99 % kaikkien hiukkasten 

lukumäärästä (kuva 7). Toisaalta yhtä mikrometriä pienempien hiukkasten osuus 

kokonaispainosta on vain noin neljännes. Yhtä mikrometriä suuremmat hiukkaset muodostavat 

alle 1 % hiukkasten lukumäärästä, mutta niiden osuus hiukkasten kokonaispainosta on noin 75 

%.  
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Kuva 7. Hiukkasten lukumäärä ja paino hiukkaskoon funktiona (mukaillen Immonen, Reino. 1977) 

 

Taulukossa 2 on esitetty hiukkasten halkaisijan vaikutusta hiukkasten lukumäärään ja pinta-

alaan kun hiukkasten massapitoisuus on 10 μg/m3. Taulukosta nähdään kuinka hiukkasten 

lukumäärä kasvaa jyrkästi hiukkasten halkaisijan pienentyessä.  Halkaisijaltaan 2 μm hiukkasia 

on millilitrassa vain 2 kappaletta, kun taas 0,02 μm kokoisia hiukkasia sopii millilitraan jo noin 

2,4 miljoonaa kappaletta. 

 

Taulukko 2. Eri kokoisten hiukkasten lukumäärä ja hiukkasten pinta-ala 10 μg/m3 hiukkaspitoisuudelle. 

Hiukkasen 

halkaisija    

(μm) 

Hiukkasten 

lukumäärä    

(kpl / ml) 

Hiukkasten 

pinta-ala     

(μm2 / ml) 

2,5 1,2 24 

2 2 30 

1 19 60 

0,5 150 120 

0,1 19 100 600 

0,02 2 400 000 3 000 
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3 HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN TERVEYSVAIKUTUKSET 

  

Sisällä oleskellaan paljon ja sisäilman laadulla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. On 

tärkeää havaita sisäilman terveyteen vaikuttavat tekijät ja pyrkiä vähentämään terveyshaittojen 

määrää rakennuksissa. Ilman hiukkaset voivat aiheuttaa terveysongelmia tai pahentaa jo 

olemassa olevia sairauksia. Hiukkaset on yhdistetty mm. sydän- ja keuhkosairauksiin ja niistä 

aiheutuneisiin kuolemantapauksiin. Riskiryhmiin kuuluvat mm. sydän- ja keuhkosairauksista 

kärsivät, vanhukset ja lapset (EPA 2012b). 

 

Terveydellisiä haittoja arvioitaessa hiukkaspitoisuuden tunteminen ei riitä, vaan suurempi 

vaikutus on hiukkasten kokojakaumalla (Immonen Reino 1977), sillä hiukkasten koko määrää 

kuinka syvälle hengityselimiin ne pystyvät tunkeutumaan. Hiukkasten lukumäärällä ja pinta-

alalla on suurempi merkitys kuin hiukkasten massalla, kun kyseessä ovat kemiallisesti 

samankaltaiset hiukkaset. Suurilla ja painavilla hiukkasilla osa haitallisista aineista on 

hiukkasen kuoren alla eikä voi reagoida ihmisen kudosten kanssa ennen kuin uloimmat 

kerrokset ovat haihtuneet, liuenneet tai muutoin hävinneet. Mitä pienempi hiukkanen on, sitä 

suuremman terveysriskin se aiheuttaa. Hiukkasen koon pienentyessä sen suhteellinen pinta-ala 

kasvaa, sillä suurempi osa hiukkasen sisältämistä atomeista ja molekyyleistä on hiukkasen 

pinnalla (Air Quality Sciences, Inc. 2011) (Donaldson, K et al. 2001). Hiukkasten pinta-ala ja 

lukumäärä ovat tärkeimmät haitallisuuteen vaikuttavat tekijät (Hilli-Lukkarinen, Milla. 2009.), 

kun taas massan merkitys on vähäisempi. 

 

3.1 Karkeat hengitettävät hiukkaset 

Karkeat hengitettävät hiukkaset (PM 10) jäävät pääasiassa nenän ja kurkun limakalvoille, mutta 

jotkin hiukkaset voivat kulkeutua hengitysilman mukana keuhkoputkiin saakka. Hiukkaset 

voivat vahingoittaa keuhkoja, aiheuttaa silmä- ja kurkkuärsytystä ja jopa ennenaikaisen 

kuoleman. Korkeat hiukkaspitoisuudet lisäävät sairaalakäyntejä ja kuolleisuutta lyhyellä 

aikavälillä. Pitkäaikainen altistus hiukkasille voi aiheuttaa kroonisia keuhkosairauksia. 

Terveysvaikutusten ohella kokoluokan hiukkaset myös likaavat ympäristöä. (Salonen, Raimo 

O. & Pennanen Arto. 2006)  
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3.2 Pienhiukkaset 

Terveyden kannalta erityisen haitallisia ovat pienhiukkaset (PM 2,5). Altistuminen 

pienhiukkasille aiheuttaa hengityselin- ja sydänsairauksia sekä on yhteydessä tulehduksellisiin 

sairauksiin. Pitkittynyt altistuminen on erityisen haitallista. Esim. vilkkaan tien (yli 10000 

ajoneuvoa/vrk) läheisyydessä asumisesta voi aiheutua pitkäaikaisaltistuminen liikenteen 

hiukkaspäästöille (Lanki, Timo. 2011). 

 

Pienhiukkaset osoittautuivat yhdeksästä valitusta ympäristötekijästä selkeästi suurimmaksi 

terveyteen vaikuttavaksi ympäristötekijäksi kuuden maan ja WHO:n yhteisessä selvityksessä 

(Hänninen, Otto & Knol, Anne (Eds). 2011). Selvityksessä tarkasteluun valittiin bentseeni, 

dioksiinit, passiivitupakointi, formaldehydi, lyijy, liikennemelu, otsoni, pienhiukkaset ja radon. 

Valittujen ympäristötekijöiden vaikutus Suomessa on yhteensä noin 38 000 menetettyä 

elinvuotta, josta pienhiukkasten osuus on noin 24 000 elinvuotta (Hänninen, Otto & Knol, 

Anne. (Eds). 2011). Ympäristötekijöiden suhteelliset vaikutukset on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Yhdeksän ympäristötekijän suhteellinen vaikutus suomaisten terveyteen (Hänninen, Otto & Knol, 

Anne. (Eds). 2011.)  

 

Pienhiukkaset aiheuttavat EU:n alueella vuosittain arviolta 350 000 ihmisen kuoleman. 

Terveysvaikutusten hinnaksi arvioidaan EU:n alueella 268 - 781 miljardia euroa (Salonen, 

Raimo O. & Pennanen Arto. 2006, CAFE -hanke). EU:n komission tavoitteena on vähentää 
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hiukkaspäästöistä johtuvia enneaikaisia kuolemantapauksia Euroopassa kolmanneksella 

(Ympäristöministeriö. 2009). Pienhiukkaset ovat myös Suomen haitallisin ympäristöaltiste. 

THL:n selvityksen mukaan Suomessa pienhiukkaset aiheuttavat 1800 ennenaikaista 

kuolemantapausta (kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Ympäristöaltisteiden aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien ja syöpien vuosittaiset tapausmäärät 

Suomessa (THL. 2010.)  

 

 

3.3 Ultrapienet hiukkaset 

Ultrapienten hiukkasten (PM 0,1) terveysvaikutuksista on vähemmän tutkimustietoa kuin 

muista pienhiukkasista. On kuitenkin tiedossa, että mitä pienempiä hiukkaset ovat sitä 

vakavampia terveysvaikutuksia ne aiheuttavat (De Hartog et al. 2003). Hengitettävien 

hiukkasten terveysvaikutukset riippuvat osittain siitä, kuinka syvälle keuhkoihin hiukkaset 

pääsevät, mistä ne koostuvat ja kuinka paljon niitä on. Ultrapienet hiukkaset voivat pienen 

kokonsa ansiosta päästä myös verenkiertoon ja sitä kautta kulkeutua kaikkialle elimistöön 

0,01

1

2

3

5

10

14

30

145

280

288

1800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Arseeni porakaivot

Bentseeni

Säteily porakaivot

Tshernobyl

Dioksiini

Otsoni

Juomaveden klooraus

Melu

UV-säteily

Radon

Passiivitupakointi

Pienhiukkaset

Tapausmäärä/vuosi

Y
m

p
ä
ri

st
ö
a
lt

is
te

et

Ympäristöaltisteiden aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien ja 

syöpien vuosittaiset tapausmäärät Suomessa



17 

 

(Hilli-Lukkarinen, Milla. 2009.) aiheuttaen tulehduksia ja altistaen elimiä vieraille aineille. 

Suurimman rasituksen alaisena ovat keuhkot. Ultrapienet hiukkaset pääsevät syvälle 

keuhkoihin ja jäävät sinne. Hiukkasten koostumuksesta ja määrästä riippuen ne voivat aiheuttaa 

keuhkoissa mutaatioita, kasvaimia ja syöpää. Kemialliselta koostumukseltaan hiukkaset ovat 

monimuotoisia. Koostumus riippuu hiukkasten muodostumis- ja kasvumekanismeista, 

reaktioista ilman epäpuhtauksien kanssa sekä hiukkasen sisäisistä kemiallisista reaktioista. 

 

Tehtyjen tutkimusten mukaan ultrapienet hiukkaset lisäävät sairastavuutta ja kuolleisuutta 

erityisesti vanhuksissa ja herkissä väestönryhmissä. Hiukkaset lisäävät astmakohtauksia ja 

sairaalakäyntejä (Politis, M. et al. 2008). Pienhiukkasten terveysvaikutukset ovat välittömiä, 

kun taas ultrapienten hiukkasten terveysvaikutukset tulevat viiveellä (Wichmann et al, 2000). 

Sekä pienhiukkaset että ultrapienet hiukkaset aiheuttavat hengitystieoireita astmaatikoilla. 

 

Suomessa sisäilman vähimmäislaatuvaatimuksia on esitetty Suomen 

rakentamismääräyskokoelman D2 osassa rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräyksissä 

sanotaan, ettei ilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia, 

mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia hajuja (RakMK D2 s.7). Sisäilman epäpuhtauksiin 

voidaan vaikuttaa toimivilla rakennusratkaisuilla, ilmanpuhdistuksella ja riittävällä 

ilmanvaihdolla (Sisäilmayhdistys. 2004).  

 

Sisäilman hiukkaspitoisuuteen vaikuttavat ilman sekoittuminen, siirtyminen, uudelleen 

nostatus, koagulaatio ja faasimuutos prosessit (Air Quality Sciences 2011 s.12). Sekoittumisella 

tarkoitetaan sisäilman liikettä, joka aiheutuu esim. ilmanvaihdosta tai asukkaiden liikkeestä 

sisätiloissa. Siirtyminen tarkoittaa ilman ja samalla hiukkasten siirtymistä tilasta toiseen. 

Uudelleen nostatuksessa ihmisen toiminta aiheuttaa pinnoille laskeutuneiden hiukkasten 

nousemisen takaisin ilmaan. Koagulaatiossa hiukkaset yhdistyvät ja muodostavat suurempia 

hiukkasia. Faasimuutos prosesseissa sisäilman hiukkaset vaihtavat olomuotoaan kiinteästä 

kaasuksi ja kaasusta kiinteäksi (Air Quality Sciences, Inc. 2011 s.13). 

 

Sisätiloista hajut ja rakenteista haihtuvat kaasut sekä sisällä syntyvät hiukkaset saadaan 

poistettua riittävällä ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto on riittävä kun sisäilma vaihtuu 

kokonaisuudessaan uuteen kerran kahdessa tunnissa, kun sisällä oleskellaan. Rakennuksen 

ollessa tyhjillään riittää kun ilma vaihtuu kerran viidessä tunnissa. Ulkoilmanlaadusta riippuen 
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pelkkä ilmanvaihto ei välttämättä riitä, vaan epäpuhtaudet on pudistettava tuloilmasta ennen 

ilman johtamista sisälle. Tuloilman suodatus on yleisin puhdistustapa, jolla pyritään estämään 

hiukkasten pääsy sisälle ja toisaalta vähentämään ilmanvaihtolaitteiden likaantumista. (RakMK 

D2 s.11). 

 

3.4 Ympäristöherkkyys 

Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat haitallisesti kaikkien ihmisten terveyteen, mutta jotkut saavat 

erityisen herkästi oireita ympäristötekijöistä, kuten hengitettävistä hiukkasista.  Tällöin 

kyseessä voi olla ympäristöherkkyys. Ympäristöherkkyydellä tarkoitetaan poikkeuksellista 

herkkyyttä ympäristön tavanomaisille tekijöille (THL 2014). Oireet ovat yksilöllisiä, mm. 

pääkipu, hengenahdistus, huimaus, väsymys, kuume ja silmien kirvely. Oireita voivat aiheuttaa 

haihtuvat orgaaniset yhdisteet, palamistuotteet, mikrobit, torjunta-aineet, siitepöly, ruoka-

aineet, sähkömagneettinen säteily tai muut tekijät ja näiden yhdistelmät. Väestöstä 

ympäristöherkkiä arvioidaan olevan 2-3 %. Ikä lisää todennäköisyyttä sairastua ja naisilla 

ympäristöherkkyyttä on kolme kertaa enemmän kuin miehillä (Cox, Rachel et al. 2012). 

 

Ympäristöherkkyys syntyy kun ihminen saa ensin alkualtistuksen jollekin sairauden 

aiheuttavalle aineelle. Alkualtistus voi tapahtua pitkällä aikavälillä matalassa haitta-aine 

pitoisuudessa tai nopeasti suuresta altistuksesta. Alkutekijöitä ovat esim. maalit, hajusteet, 

savukaasut, homeet, hyönteismyrkyt, siitepöly, ruuat ja sähkömagneettinen säteily. 

Alkualtistuksen jälkeen henkilön sietokyky kyseistä ainetta kohtaan katoaa kokonaan tai 

alentuu merkittävästi. Myöhemmin jo hyvin pienet pitoisuudet aiheuttavat oireilua. Alentunut 

vastustuskyky johtaa ympäristöherkkyyskierteeseen, sillä myöhemmissä altistuksissa yhdelle 

aineelle herkistyneet usein herkistyvät myös muille uusille aineille.  Oireet syntyvät 

aineenvaihdunnan välityksellä ja ovat moninaisia ja yksilöllisiä (Cox, Rachel et al. 2012). 

Ympäristöherkkyys on tutkijoille haasteellinen tutkimuskohde, koska sama ärsyke voi aiheuttaa 

moninaisia oireita elimistön eri osissa yksilöstä riippuen. Oireet voivat ilmaantua välittömästi 

tai viiveellä. Ympäristöherkkien oireet ovat myös yleisiä muissa sairauksissa. 
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Kuva 10. Ympäristöherkkyyden muodostuminen 

 

Ympäristöherkkyys on lisätty suomalaiseen ICD-10-tautiluokitukseen vuonna 2014 

nimikkeellä R68.81: Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille 

tekijöille (THL 2014). Hengitysliitto on lausunnossaan kritisoinut ympäristöherkkyyden 

määritelmää, sillä esim. hometta ei voida pitää ympäristön tavanomaisena tekijänä 

(Hengitysliitto 2013). Ongelmallista on myös se, että ympäristöherkkyyden alle on kerätty 

monia aiemmin erillään olleita herkkyyksiä, kuten esim. sähköherkkyys, tuoksuherkkyys ja 

sairasrakennusoireyhtymä (Sainio, Markku 2013). 

  

Alkualtistus

•Herkistävät tekijät

•Hyönteismyrkyt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, homeet...

Sietokyvyn aleneminen

•Herkistävät tekijät aiheuttavat sietokyvyn alenemisen ja siten 
kierteen uusien ympäristöherkkyyksien syntymiselle

Myöhemmät altistukset

•Hyvin pienet pitoisuudet aiheuttavat myöhemmin oireilua

Oireet

•Oireet ovat yksilöllisiä ja moninaisia
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Taulukko 3. Ympäristöherkkyyden alkutekijöitä (Sears Margaret E. 2007) 

Alkutekijä Esimerkki Lähde/tuote 

Haihtuvat orgaaniset 

yhdisteet (VOC) 

liuottimet maalit 

lakat 

liimat 

hajusteet ilmaraikastimet 

hajuvedet 

siivousaineet 

petrokemikaalit painomuste 

polttoaineet 

Palamistuotteet tupakansavu tupakoijat 

pakokaasut autot 

savu puun poltosta takat, uunit, grillit 

Mikrobiologiset 

aineet 

home/bakteerit ja 

niiden aineenvaihdunta 

tuotteet 

home/bakteerit rakenteissa tai 

ilmanvaihdossa 

Torjunta-aineet hyönteismyrkyt   

kasvinsuojeluaineet   

sienimyrkyt   

levämyrkyt uima-altaat 

Luonnosta 

hengitettävät 

siitepöly puut, pensaat ja heinät 

eläinhilse koirat, kissat, hevoset 

Ruoka-aineet allergisoivat proteiinit maito, gluteeni 

säilöntäaineet   

makuaineet   

ainesosat curry, kaneli 

Sähkömagneettinen 

säteily 

valo salama 

näyttöruudut 

radio- ja mikroaallot tietokoneet, televisiot, 

matkapuhelimet 

Muut tekijät lämpötila   

ääni   

 

Ympäristöherkkyys on hankala todentaa, koska sen diagnosointiin ei ole olemassa 

tutkimusmenetelmää. Tunnistus perustuu haastatteluun ja on luonteeltaan muita sairauksia 

poissulkevaa. Jos ympäristöherkkyys todetaan niin, se ei tällä hetkellä kuitenkaan oikeuta 
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sosiaalisiin tai vakuutuksellisiin etuuksiin (Sainio, Markku 2013). Ympäristöherkkyydestä 

kärsivät joutuvat lähes aina muuttamaan tottumuksiaan vähentääkseen altistustaan herkistäville 

aineille. Herkistymisen vuoksi esim. kaupassa käynti voi vaikeutua ja jopa työpaikan menetys 

on mahdollista. Ympäristöherkkyyteen sairastuneen ihmisen kannalta erityisen puhdas ja 

altisteeton ympäristö on tarpeellinen oireiden hillitsemiseksi. 

 

4 ILMANVAIHTO JA TULOILMAN KÄSITTELY 

 

Ulkoilman hiukkaset vaikuttavat suuresti sisäilman laatuun, sillä suurin osa sisäilmassa olevista 

hiukkasista on peräisin ulkoa. Ulkoilman hiukkaspitoisuus vaihtelee ajasta, säästä ja paikasta 

riippuen. Hiukkasia syntyy luontaisesti mm. tulivuorenpurkauksien ja metsäpalojen 

aiheuttamana sekä kasvien, sienten ja eläinten tuottamana. Lisäksi ihminen on panoksellaan 

mukana teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen aiheuttamilla päästöillä.  

 

Tärkeimmät sisäilman laatuun vaikuttavat toimenpiteet ovat ilmanvaihto, suodatus ja 

päästölähteiden hallinta (Air Quality Sciences, Inc. 2011 s.13). Pienkiinteistön tuloilman 

käsittelyllä voidaan parantaa sisäilmanlaatua ilmanvaihdon tehokkuutta ja tuloilman suodatusta 

lisäämällä.  

 

4.1 Ilmanvaihtomenetelmät 

Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda puhdasta ilmaa sisälle rakennukseen ja poistaa samalla 

rakennuksen sisällä olevia epäpuhtauksia sekä luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 

viihtyisälle sisäilmastolle (RakMK D2). Ilmanvaihdon avulla voidaan parhaiten säätää mm. 

sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuksia. Ilmanvaihto perustuu paine-eroihin. Paine-ero 

rakennukseen saadaan puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai lämpötilaeroilla ja tuulella 

(painovoimainen ilmanvaihto). 

 

Ilmanvaihto on riittävää, kun asuinrakennuksen ulkoilmavirta on vähintään 6 dm3/s henkilöä 

kohti. Jos henkilömäärät eivät ole tiedossa, niin rakennuksen ilmanvaihtokerroin on oltava 

vähintään 0,5 1/h (RakMK D2 s. 10), kun rakennuksessa oleskellaan. Tällöin rakennuksen 

sisäilma vaihtuu kokonaisuudessaan uuteen kerran kahdessa tunnissa. Kun rakennuksessa ei 
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oleskella, voidaan ilmanvaihtoa pienentää enintään 60 % käyttöajan ilmavirrasta. Toisaalta 

ilmanvaihtoa on voitava tehostaa vähintään 30 % suuremmaksi kuin käyttöajan ilmavirta 

(RakMK D2 s.10).  

 

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa (kuva 10) tuloilma tulee rakennuksen sisälle ulkoseinän tai 

ikkunoiden yhteydessä olevista raitisilmaventtiileistä sekä rakenteiden läpi vuotamalla. 

Poistoilma voidaan ohjata katolle huonekohtaisesti tai keskitetysti. Ilmanvaihdon toiminta 

perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroihin ja tuulen vaikutukseen. Rakennuksessa lämminnyt 

ilma nousee ylöspäin ja poistuu rakennuksesta katolle vedettyjä poistokanavia pitkin. 

Ilmavirtaus painovoimaisessa ilmanvaihdossa on riippuvainen säästä. Ulkoilman lämpötilan 

ollessa korkealla ei rakennukseen synny riittävää lämpötilaeroa, jolloin ilma ei vaihdu. Talvella 

taas lämpötilaerot ovat suuria ja ilmanvaihto sitä myöten turhankin voimakasta, mistä aiheutuu 

vetoa ja energianhukkaa. Tuloilman puhdistaminen tapahtuu raitisilmaventtiilin yhteydessä 

huonekohtaisesti tai ilmansuodatusta ei ole lainkaan. 

 

 

Kuva 11. Painovoimainen ilmanvaihto 

 

Koneellisessa poistossa (kuva 11) tuloilma tulee rakennukseen raitisilmaventtiilien kautta kuten 

painovoimaisessa ilmanvaihdossa, mutta poistopuolella on puhaltimet imemässä ilmaa 

rakennuksesta ja tehostamassa ilmanvaihtoa. Koneellinen poistoilmanvaihto ei ole 

painovoimaisen ilmanvaihdon tavoin riippuvainen vallitsevasta säästä. Ilmanpuhdistus 

hoidetaan kuten painovoimaisessa ilmanvaihdossa huonekohtaisesti. 
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Kuva 12. Koneellinen poistoilmanvaihto 

 

Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa (kuva 12) myös tuloilma puhalletaan sisätiloihin 

keskitetysti ja koneellisesti. Järjestelyllä voidaan taata riittävä ja vedoton ilmanvaihto kaikissa 

huoneissa ja hyödyntää poistoilmassa olevaa lämpöä tuloilman lämmitykseen lämmön 

talteenottoyksiköllä.  Ilmanpuhdistaminen onnistuu muita järjestelmiä paremmin, koska 

rakennuksessa tarvittava tuloilma kulkee kokonaisuudessaan ilmanvaihtokoneen läpi. 

 

Kuva 13. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

 

 Nykyisin uusiin ympärivuotisiin asuinrakennuksiin tule lähes aina koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihtokoneessa on yleensä karkeasuodattimet 

ennen lämmöntalteenottokennoa ulko- ja poistokanavissa estämässä lämmön talteenottokennon 

LTO) ja ilmanvaihtokoneen likaantumista sekä hienosuodatin suodattamassa tuloilmaa.  
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Kuva 14. Iv-kone kuvatus 

 

Ilmanvaihtokoneessa ilmaa yleensä suodatetaan ja lämmitetään. Ilmastointikoneissa ilmaa 

voidaan lisäksi viilentää tai kostuttaa. (Seppänen Olli 1996) 

 

Kun sisäilman epäpuhtaudet ovat suuremmat kuin ulkoilman, voidaan sisäilman laatua parantaa 

yksinkertaisesti lisäämällä ilmanvaihtoa. Likaista sisäilmaa korvataan puhtaammalla 

ulkoilmalla, jolloin sisätilojen epäpuhtauden pitoisuus alenee. Sisäilman erilaisista 

epäpuhtauksista tulee löytää kaikkein kriittisin epäpuhtaus, jonka mukaan laimennus 

ulkoilmalla suoritetaan. Kriittisin epäpuhtaus on määrää ilmanvaihdon tarpeen. Kriittisen 

epäpuhtauden pitoisuus saavuttaa viimeisenä hyväksyttävän arvon, kun ilmanvaihtoa lisätään. 

Ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat epäpuhtauden muodostumisnopeus huoneessa, 

epäpuhtauden sallittu pitoisuus huoneessa ja tuloilman pitoisuus. Laimennusta voidaan kuvata 

alla olevalla yhtälöllä.  

 

𝑞𝑉,𝑆𝑈𝑃 =
𝑞𝑚,𝐸

𝑐𝐼𝐷𝐴 − 𝑐𝑆𝑈𝑃
 

 

missä qV,SUP tuloilman tilavuusvirta (m3/s) 

 qm, E päästön massavirta huoneessa (mg/s) 

 cIDA sallittu pitoisuus huoneessa (mg/m3) 

 cSUP tuloilman pitoisuus (mg/m3) 
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Ilmansuodattimilla ei voida vaikuttaa tiloissa tapahtuvaan hiukkasten muodostumiseen (qm, E), 

mutta tuloilman pitoisuuteen (cSUP) voidaan vaikuttaa. Mitä pienemmäksi tuloilman pitoisuus 

saadaan, sitä vähemmän tuloilmaa tarvitaan sallitun pitoisuuden saavuttamiseksi. Tehokkaalla 

puhdistuksella vähennetään ilmanvaihdon tarvetta ja toisaalta voidaan käyttää jopa 

lähtötilanteessa sisäilmaa likaisempaa ulkoilmaa sisäilmanlaadun heikentymättä. 

 

Ilmanvaihdon tehostaminen vaikuttaa rakennuksen energian kulutukseen haitallisesti 

lisääntyneen lämmitys/viilennystarpeen ja puhaltimien sähkönkulutuksen kautta. 

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan pienentää ostoenergian tarvetta sisäilmanlaadusta 

tinkimättä. Yksinkertaisimmillaan tarpeenmukainen ilmanvaihto voidaan toteuttaa kotona / 

poissa -kytkimellä. Monimutkaisemmissa järjestelmissä käyttäjän ei itse tarvitse ohjata 

ilmanvaihtokonetta vaan rakennukseen sijoitetut anturit havaitsevat ihmisen läsnäolon sekä 

ilman epäpuhtaudet joiden mukaan ilmanvaihtokoneen ilmavirtaa säädetään rakennuksen 

käyttöä vastaavaksi.   

 

Pelkällä ilmanvaihdolla voidaan sisäilmasta saada korkeintaan yhtä puhdasta kuin mitä 

ulkoilma on. Mikäli halutaan päästä puhtaampaan lopputulokseen tai vain nopeuttaa 

ilmanvaihdon vaikutusta, niin tuloilmaa on puhdistettava jollakin tavalla. Ilmanpuhdistukseen 

on käytettävissä monenlaisia menetelmiä ilman epäpuhtaudesta riippuen. Yleisimmin 

rakennuksissa on käytössä kuitusuodattimet, joiden avulla estetään ulkoilman hiukkasten pääsy 

sisäilmaan. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan sisätilojen ilmanpuhdistimissa käytettyjä 

ilmanpuhdistuskeinoja ja niiden soveltuvuutta tuloilman puhdistukseen. Tarkastelussa ovat, 

kuitusuodattimet, UV-säteily, aktiivihiili, otsoni ja sähkösuodatin. Vaarallisimpana 

epäpuhtautena hiukkaset ja niiden hallinta on erityistarkastelussa. 

 

4.2. Kuitusuodattimet  

Kuitusuodattimissa hiukkasten erotus tapahtuu mekaanisesti suodatinmateriaalin avulla. Ilman 

kulkiessa suodattimen läpi ilmassa olevat hiukkaset jäävät kiinni suodattimen pintaan ja sisälle. 

Kuitusuodattimien materiaali on lasikuitua, muovikuitua tai luonnonkuitua. Suodattimen 

tehokas toiminta edellyttää suodattimien tiivistä asentamista, säännöllistä huoltoa ja 

suodattimien vaihtamista niiden tukkeuduttua. Suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran 

vuodessa. Mitä hienompi suodatin, sitä tiheämmin se täytyy vaihtaa.  
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Kuitusuodattimen erotuskykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kuitujen määrä ja läpimitta, 

ilman virtausnopeus, hiukkasten koko sekä suodatinmateriaalin ja hiukkasten ominaisuudet. 

Suodatin erottaa hiukkasen ilmasta, jos hiukkanen tarttuu kiinni suodatinkuituun ja pysyy siinä. 

Kuitusuodatin erottaa hiukkasia viidellä tavalla, joiden yhteisvaikutuksesta muodostuu 

suodattimen kokonaiserotuskyky. Kuitusuodattimen peruserotus mekanismit on esitetty alla 

olevassa kuvassa (kuva 15). 

 

Kuva 15. Kuitusuodattimien hiukkasten erotusmekanismit (Rakennustietosäätiö. 1996) 

 

Hiukkasten erotus tapahtuu seulomalla, kun hiukkasten läpimitta on suurempi kuin kahden 

kuidun välinen etäisyys. Seulonnalla on merkitystä hiukkasten ollessa todella suuria ja 

karkeasuodattimia käytettäessä (Seppänen, Olli. 1996 s.269). 

 

Erotus törmäysvaikutuksella esiintyy, kun suuret hiukkaset eivät pysy hitausvoimista johtuen 

virtaviivojen mukaisella reitillä ilmavirran muuttaessa suuntaansa kuidun läheisyydessä. 

Törmäysvaikutuksen merkitys kasvaa kun virtausnopeus ja hiukkaskoko kasvaa (Seppänen, 

Olli. 1996 s.269) tai kuidun läpimitta pienenee (Rakennustietosäätiö. 1996). 

 

Kun hiukkanen kulkee kuidun läheisyydessä virtaviivojen mukaisesti, mutta koskettaa matkalla 

kuitua ja jää siihen kiinni, on kyseessä erotus kosketusvaikutuksella. Kosketusvaikutus on 
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merkittävä 0,1 um:n saakka (Seppänen, Olli. 1996 s.269). Mekanismi lisää vaikutustaan kun 

hiukkaskoko kasvaa, kuidun läpimitta pienenee ja kuitujen tiheys kasvaa (Rakennustietosäätiö. 

1996). Ilmavirran nopeudella vähäinen vaikutus erotusmekanismiin (Seppänen, Olli. 1996 

s.269).  

 

Alle 1 um hiukkasten kiinnittymiseen vaikuttaa Brownin liike. Hiukkaset liikkuvat ilmavirrassa 

satunnaisesti ja virtaviivoista poiketen. Hiukkaset voivat sattumalta osua ja jäädä kiinni kuituun 

(Rakennustietosäätiö. 1996). Hiukkasten koon pienentyessä satunnaisliikkeen määrä kasvaa. 

Ilmavirran nopeuden pienentyessä hiukkasen viipymäaika suodattimessa pitenee ja kuituun 

törmäyksen todennäköisyys kasvaa (Seppänen, Olli. 1996  s.269). 

 

Sähköstaattisessa suodattimessa hiukkasten erotukseen vaikuttaa myös sähköiset voimat. 

Sähköisesti varatut kuidut vetävät puoleensa vastakkaisesti varattuja hiukkasia ja hylkivät 

hiukkasia, joilla on saman merkkinen varaus. Suodatinmateriaali on sähköisesti varattua 

polymeerikuitua. Suodattimen kuormittuessa sähköinen varaus pienenee ja suodattimen 

erotuskyky heikkenee (Rakennustietosäätiö. 1996). 

 

Yhteisvaikutus 

 

Kuva 16. Suodatusmekanismien vaikutus hiukkaskoosta riippuen. (mukaillen Seppänen, Olli. 1996. s. 269) 

 

Hiukkasten erotuksen vähimmäistaso on asetettu uudistuneessa standardissa EN 779:2012. 

Vähimmäistaso määräytyy jatkossa alhaisimman erotuskyvyn mukaan kun suodatinta testataan 
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1) uutena ja puhtaana, 2) uutena ja puhtaana, mutta mahdollinen sähköinen varaus poistettuna 

ja 3) likaantuneena.  

 

Ilmansuodattimet luokitellaan standardien EN 779:2012 ja EN 1822 mukaisesti kuuteen 

ryhmään. Karkeasuodattimet, perussuodattimet ja hienosuodattimet on käsitelty standardissa 

EN 779 ja EPA (Efficient Particulate Air filter), HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) 

ja ULPA (Ultra Low Peneration Air filter) suodattimet standardissa EN 1822.  

 

Taulukossa 4 on esitetty standardin EN 779 mukainen ilmansuodattimien luokittelu. 

Karkeasuodattimet jaetaan neljään suodatinluokkaan suodattimien keskimääräisen erotuskyvyn 

mukaan. Keskimääräinen erotuskyky kertoo kuinka suuri osa hiukkasista jää suodattimeen. 

Perussuodattimet ja hienosuodattimet luokittelussa käytetään keskimääräistä erotusastetta 0,4 

um hiukkasille. Keskimääräisellä erotusasteella tarkoitetaan suodattimen kykyä poistaa ilmasta 

yli 0,4 um kokoisia hiukkasia. Perussuodattimilla ei ole vähimmäiserotusaste vaatimusta toisin 

kuin hienosuodattimilla. Vähimmäiserotusaste tarkoittaa suodattimen testausvaiheiden 

alhaisinta erotusastetta.  

 

Taulukko 4. Ilmansuodattimien luokittelu (SFS-EN 779:2012) 

Ryhmä 
Suodatin-

luokka 

Keski-

määräinen 

erotuskyky 

[%] 

Keski-

määräinen 

erotusaste 

0,4 um:n 

hiukkasille 

[%] 

Vähimmäis- 

erotusaste 

0,4 um:n 

hiukkasille 

[%] 

Painehäviö 

[Pa] 

Karkea-

suodattimet 

G1 50 - 65  - -  250 

G2 65 - 80  -  - 250 

G3 80 - 90  -  - 250 

G4 90 - -   - 250 

Perus-

suodattimet 

M5  - 40 - 60  - 450 

M6  - 60 - 80  - 450 

Hieno-

suodattimet 

F7  - 80 - 90 35 450 

F8  - 90 - 95 55 450 

F9  - 95 - 70 450 
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Karkeasuodattimiin kuuluvat G1 – G 4 –suodattimet (taulukko 4). Karkeasuodattimia käytetään 

estämään kooltaan suurimpien epäpuhtauksien (esim. lehdet, hyönteiset, hiukset ja hiekka) 

pääsy ilmanvaihtokoneeseen ja esisuodattimina hienosuodattimille. Ilmavirrasta nämä suuret 

hiukkaset erottuvat lähinnä törmäysvaikutuksen kautta. Hiukkasten ja suodattimen välillä 

vallitsee vain pieni sidosvoima, mistä johtuen hiukkaset voivat irrota helposti suodattimesta. 

Hiukkasten sitomiskykyä voidaan parantaa karkeasuodattimissa tihenevällä kerrosrakenteella. 

Karkeasuodattimen erotusaste paranee nopeuden kasvaessa, koska yhä pienemmät hiukkaset 

törmäävät suodattimen kuituihin ja toisaalta törmäysnopeus on suurempi, mutta 

virtausnopeuden kasvaessa suodattimeen jo kiinnittyneet hiukkaset saattavat irrota 

(Rakennustietosäätiö. 1996).  

 

Perus- ja hienosuodattimet M5 – F 9 luokitellaan 0,4 um kokoisten hiukkasten keskimääräisen 

erotusasteen mukaan (taulukko 4). Erotus perustuu suurien hiukkasten osalta 

kosketusvaikutukseen ja pienien hiukkasten osalta diffuusiovaikutukseen. Mitä ohuempia 

kuituja, sitä pienempiä hiukkasia voidaan erottaa. Nopeutta alentamalla erotusastetta saadaan 

nostettua, kun hiukkasten viipymäaika suodattimessa kasvaa (Rakennustietosäätiö. 1996).  

 

Perussuodattimet M5 ja M6 ovat suodattimia, jotka eivät täytä hienosuodattimille standardissa 

EN 779 asetettuja minimierotustasoja. Suodattimet on tarkoitettu hienojakoisten hiukkasten 

erottamiseen ilmasta. Erotettavia epäpuhtauksia ovat mm. itiöt, hieno pöly, suuret bakteerit ja 

PM10 -kokoluokan hiukkaset. Suodattimien keskimääräinen erotusaste 0,4 um hiukkasille on 

M5 -suodattimella yli 40 % ja M6 -suodattimella yli 60 % (SFS-EN 779 2012).  

 

Hienosuodattimet F7 – F9 erottavat hiukkasia perussuodattimia paremmin. Erotusaste 0,4 um 

hiukkasille vaihtelee 80 %:sta yli 95 %:iin (taulukko 4). Hienosuodattimia käytetään tuloilman 

puhdistukseen ja esisuodattimina mikrosuodattimille. Hienosuodattimista yleisimmin käytetty 

on F7 -tason suodatin. Se täyttää ainakin toistaiseksi sisäilmanlaadulle asetetut vaatimukset. 

Taulukossa 5 on esitetty suositukset vähimmäissuodatustasoksi standardin SFS-EN 779 

mukaisesti.  
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Taulukko 5. Suositeltu vähimmäissuodatus (SFS-EN 779 2012) 

Ulkoilman laatu Sisäilman laatu 

Korkea Keskitaso Kohtalainen Matala 

Puhdas ilma F9 F8 F7 M5 

Pölyinen ilma F7+F9 M6+F8 M5+F7 M5+M6 

Erittäin paljon pölyä/kaasuja F7+KS+F9 F7+KS+F9 M5+F7 M5+M6 

 

Sisäilman laadun pitäminen hiukkasten osalta kohtalaisella tasolla edellyttää F7-tason 

suodatinta ja mielellään M5-tasoista esisuodatinta. Suodattimissa syntyvistä painehäviöistä 

johtuen kuitusuodattimet aiheuttavat nykyisin yli 30 % ilmanvaihdon energiankulutuksesta 

(Engineerlive. 2012.). Pienten hiukkasten erotusasteen ja sisäilmanlaadun parantaminen 

edellyttää entistä tiiviimpiä suodatinrakenteita, mikä kasvattaa puolestaan puhaltimien 

energiankulutusta. Ihmisen elimistön kannalta tunkeutuvin hiukkaskoko on 0,1 – 0,25 μm. 

Kokoluokan hiukkasia ei kyetä poistamaan hienosuodattimilla (F –luokka), vaan on käytettävä 

mikrosuodattimia. 

 

Mikrosuodattimissa (EPA, HEPA, ULPA) hiukkasten erotus tapahtuu lähinnä kosketus- ja 

diffuusiovaikutukseen avulla (Rakennustietosäätiö. 1996) hiukkasten pienestä koosta johtuen. 

Suuremmat hiukkaset on tavallisesti poistettu ilmavirrasta esisuodattimilla. Kuitusuodattimet 

jaotellaan erotuskyvyn mukaan EPA, HEPA ja ULPA suodattimiin (SFS-EN 1822). Luokittelu 

perustuu suodattimien kykyyn erottaa läpäisevintä hiukkaskokoa, mikä vaihtelee 

suodatinkohtaisesti (yleensä välillä 0,1 – 0,25 um). Hiukkaskoko, jolla suodatin toimii heikoiten 

määrää erotusasteen perusteella suodattimen luokan (taulukko 5). Suodattimen testauksessa 

mitataan suodattimelle useita paikallisia erotusasteita (paikallinen arvo), joiden avulla lasketaan 

suodatinpinnan kokonaiserotusaste (kokonaisarvo). 

 

EPA on lyhenne englannin kielen sanoista Efficient Particulate Air filter. EPA –ryhmän 

suodattimet jaetaan kolmeen suodatinluokkaan E10, E11 ja E12 (SFS-EN 1822). EPA-

suodattimilla ilmasta saadaan erotettua suodatinluokasta riippuen 85 – 99,5 % ilman hiukkasista 

(taulukko 6). EPA -suodattimilla ilmasta voidaan poistaa mm. tupakan savua, metallihöyryjä, 

viruksia, hiiltä ja radioaktiivisia hiukkasia. EPA -suodattimia on käytössä mm. kotitalouksiin 

tarkoitetuissa ilmanpuhdistuslaitteissa. 
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Taulukko 6. EPA, HEPA ja ULPA suodattimien luokittelu (EN 1822) 

 

 

 

HEPA -suodattimet (engl. High Efficiency Particulate Air filter) erottavat paremmin hiukkasia 

kuin EPA -suodattimet (taulukko 6). Suodattimet jaetaan kahteen luokkaan H13 ja H14. H14 -

Mikrosuodattimella ilmasta voidaan poistaa öljy- ja metallihöyryjä, viruksia ja leijailevia 

hiukkasia. Suodattimilla ei voida poistaa kaasumaisia epäpuhtauksia, hajuja eikä ultrapieniä 

hiukkasia. HEPA -suodattimilla voidaan erottaa jopa 99,97 % yli 0,3 um kokoisista hiukkasista 

(Sentry Air Systems, Inc. 2012). Suodattimet ovat käytössä erittäin puhtaissa tiloissa kuten 

leikkaussaleissa, joissa HEPA -suodattimia käytetään estämään bakteerien ja virusten 

leviämistä yhdessä UV-lamppujen kanssa. Ilman UV -säteilyn tappavaa ja steriloivaa 

vaikutusta mikrobit voisivat, olosuhteiden salliessa, lisääntyä suodattimessa ja levitä 

ilmanvaihdon välityksellä ympäri rakennusta. Muita suodattimien käyttökohteita ovat mm. 

mikrotekniikan tilat, kemianteollisuus, lääketeollisuus, ilmanpuhdistimet ja pölynimurit.  

(AirPurifiers.com 2012) 

 

ULPA -suodattimet (Ultra Low Peneration Air filter) ovat tehokkaimpia kuitusuodattimia. Ne 

jaetaan erotuskyvyn mukaan kolmeen luokkaan U15-U17 (taulukko 6). ULPA –suodattimet 

erottavat jopa 99,9995 % yli 0,12 um kokoisista hiukkasista (Sentry Air Systems, Inc. 2012).  

Suodattimia käytetään mm. leikkaussaleissa, mikroelektroniikassa, puhdastiloissa ja 

laboratorioissa. 

 

Ryhmä 
Suodatin-

luokka 

Kokonaisarvo Paikallinen arvo 

Erotusaste 

[%] 

Läpäisy 

[%] 

Erotusaste 

[%] 

Läpäisy 

[%] 

EPA 

E10 85 15 -  -  

E11 95 5 -  -  

E12 99,5 0,5 -  -  

HEPA 
H13 99,95 0,05 99,75 0,25 

H14 99,995 0,005 99,975 0,025 

ULPA 

U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025 

U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025 

U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001 
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Taulukko 7 Kuitusuodattimia 

 

Rakentamismääräysten vaatima tuloilmansuodatustaso tavoitetaan F7-suotimella. 

Kotitalouksiin tarkoitetut sisäilmaa parantavat tai puhdistavat laitteet ovat usein varustettuja 

F9-tason tai H-luokan suodattimilla. 

Suodatin Rakenne Edut Haitat Muuta 

Tasosuodatin

 

Lasi- tai 

muovikuidusta 

valmistettu 

karkeasuodatin. 

Materiaali usein 

käsitelty tartunta-

aineella.            

Syvyys 20-100 

mm 

Taloudellinen Alhainen 

erotusaste, 

likainen 

vaihtotyö, 

lyhyt käyttöikä 

Suodatinluokat 

G2 – M5 

 

Alkupainehäviö 

30 – 80 Pa 

 

Hinta 

10 – 25 €/m2 

Pussisuodatin

 

Sukkamaisia 

100-900 mm 

pitkiä suodatin 

taskuja 1-12 kpl. 

Pysyvät avoimina 

ilmavirran avulla 

tai muutoin 

tuettuina. 

Materiaalina lasi- 

tai muovikuitu. 

Taloudellinen 

yleissuodatin 

Pussien ryhti 

kyettävä 

säilyttämään 

parhaan 

puhdistustulok

sen 

saavuttamiseks

i 

Suodatinluokat 

G3 – F9 

 

Alkupainehäviö 

30 – 150 Pa 

 

Hinta 

30 – 70 € 

Kasettisuodatin

 

20-100 mm syvä 

kehystetty 

paperimainen 

vekattu suodatin. 

Suodatinmateriaa

lina lasikuitu, 

muovikuitu tai 

selluloosa. 

Suurempi pinta-

ala, parempi 

erotusaste ja 

helpompia 

vaihtaa kuin 

tasosuodattimet 

Pahvikehyksise

t 

kasettisuodatti

met ovat 

kosteusarkoja 

Suodatinluokat 

G4 - F9 

 

Alkupainehäviö 

 30 - 110 Pa 

 

Hinta  

20 - 60 €  

 

Laajapintasuodati
n 

 

Kennomainen 

suodatin, jossa 

otsapinta-alaan 

nähden 

moninkertainen 

suodatinpinta-ala. 

Lasi- tai 

muovikuidusta 

valmistettu 

paperimainen 

150-300 mm 

syvä suodatin 

Alhainen 

painehäviö, 

tukeva rakenne, 

kestävä, pieni 

tilantarve ja  

soveltuu 

hankaliin 

virtausolosuhtei

siin. 

Tarvitsee 

esisuodattimen, 

valmistetaan 

vain tiettyjä 

kokoja 

Suodatinluokat 

M5 - H13 

 

Alkupainehäviö 

40 – 115 Pa 

 

Hinta 

15 - 50 € 
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4.3 UV -säteily ilmanpuhdistuksessa 

Ultraviolettisäteilyn (UV-säteily) alue on  100 nm – 380 nm. Se sijaitsee röntgensäteilyn ja 

näkyvän violetin valon välissä. UV alue jaetaan edelleen UVA (315 – 400 nm), UVB (280 – 

315 nm) ja UVC (100 – 280 nm) säteilyalueeseen. Ilmanpuhdistuksessa käytetään UVC –

säteilyä, sillä sen alueella sijaitsee mikrobien tappamiseen parhaiten soveltuvat aallonpituudet. 

Tehokkain aallonpituus on 254 nm (Reed 2010) (kuva 17).  

 

Kuva 17 Ilmanpuhdistuksessa käytetty UV –alue  

 

Ultraviolettivalon suuren fotonin energian avulla voidaan steriloida ja tappaa viruksia, 

bakteereja ja homeitiöitä ja näin rajoittaa niiden kykyä kasvaa ja lisääntyä. UV-valolle altistetut 

mikrobit pysyvät haitallisina altisteina, vaikka ne ovat kuolleita, siksi UV-puhdistin vaatii 

rinnalleen jonkinlaisen hiukkassuodattimen, tai muuten mikrobit voivat kulkea ilmavirran 

mukana huoneisiin. Ultraviolettivalon käyttö yksinään ilmanpuhdistuksessa ei tuota haluttua 

lopputulosta, koska sillä ei ole vaikutusta hiukkasiin, kaasumaisiin epäpuhtauksiin, hajuihin tai 

tupakansavuun. 

 

UV-valoa tuotetaan elohopeakaasulampuilla. Ne ovat kuin loisteputkivalaisimia, joista puuttuu 

lasiputken sisäpinnalla oleva fosforoituva vuoraus. Lamppujen suositeltu vaihtoväli on 9000 

käyttötuntia tai kerran vuodessa. Huoltotoimenpiteenä lamppu tulisi puhdistaa puolen vuoden 

välein alkoholilla säteilytehon varmistamiseksi (Reed 2010). UV-lamput ovat vaarallista jätettä, 

koska ne sisältävät elohopeaa.  
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Ilmanvaihtokoneissa UV-säteilyä käytetään tappamaan mikrobeja suodattimien pinnalta ja 

ilmavirrasta, mutta myös koneen rakenteista (Reed 2010). Käyttökohteita ovat mm. sairaalat, 

vanhainkodit ja päiväkodit joissa aikaansa viettävät herkimmät riskiryhmät. 

 

4.4 Aktiivihiilisuodatin 

Aktiivihiili on hajujen, kemikaalien ja kaasujen poistoon tarkoitettu suodatin. Aktiivihiilen 

toiminta perustuu adsorptioon. Kemikaalit ja kaasut sitoutuvat hiilen huokoiseen pintaan (kuva 

18). Aktiivihiili pystyy sitomaan kaasuja jopa 60 % painostaan ja toimii hiukan pesusienen 

tavoin. Kun aktiivihiilisuodattimen huokoset ovat täynnä, se ei enää pysty sitomaan enempää 

kaasuja.   

 

Aktiivihiiltä valmistetaan tavallisesta hiilestä käsittelemällä sitä hapella, hiilidioksidilla tai 

vesihöyryllä suurissa lämpötiloissa. Käsittelyn seurauksena hiileen syntyy miljoonia pieniä 

onkaloita, jotka kasvattavat aktiivihiilisuodattimen pinta-alaa huimasti. Tavallisesti 

aktiivihiilen pinta-ala vaihtelee välillä 500 – 1200 m2/g.  

 

 

Kuva 18. Aktiivihiilen rakenne 

 

Aktiivihiiltä käytetään ilmansuodatuksessa ajoneuvoissa, liesituulettimissa ja 

ilmastointijärjestelmissä, kaasunaamareissa sekä veden puhdistuksessa. Aktiivihiiltä voidaan 

käyttää otsonin poistoon esimerkiksi kopiokoneissa ja ilmanpuhdistimissa. Aktiivihiili adsorboi 
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tehokkaasti kemikaalihöyryjä, kaasuja, tupakansavua ja hajuja, mutta ei kykene poistamaan 

kuin suurikokoisimmat hiukkasmaiset epäpuhtaudet.  

 

Aktiivihiiltä on saatavana ainakin rakeena ja suodatinmattona. Suodatinmatto maksaa 20 - 60 

€/m2 ja valmiit suodattimet valmistajasta riippuen 20 - 50 €. Aktiivihiilirakeilla hintaa on noin 

8 €/kg. 

 

4.5 Otsonigeneraattori 

Otsonigeneraattori poistaa homeen, polttoaineiden, tupakan, eläinten ja savun hajun sekä tappaa 

mikrobeja ja hometta.  Otsoni on 1300 kertaa voimakkaampi hapetin kuin kloori, minkä 

ansiosta se reagoi herkästi hiukkasten ja kemikaalien kanssa. Otsonia tuotetaan 

sähköpurkausmenetelmällä tai UV –valolla. Otsonigeneraattorilla ei voida vaikuttaa hajujen 

aiheuttajaan eikä poistaa hiukkasmaisia epäpuhtauksia ilmasta ja sen käyttö on parhaillaan 

kertaluontoisessa hajunpoistossa.  

 

Otsoni on suurina pitoisuuksina haitallista ja sen tehokas käyttö ilmanpuhdistukseen onnistuu 

vain kun tiloissa ei oleskella. Huoneilman otsonipitoisuuden ei tulisi ylittää arvoa 30 μg/m3(Oy 

Candi Ab. 2012). Tämä voi osoittautua haasteelliseksi sillä ulkoilman otsonipitoisuus on 

Suomessa noin 40 – 70 μg/m3. Ajoittain otsonipitoisuus voi nousta yli 100 μg/m3 (Tarvainen 

Virpi 2008,).  

 

4.6 Sähkösuodattimet 

Sähkösuodatin kykenee poistamaan kaikenkokoisia hiukkasia ultrapienistä hiukkasista (<0,01 

μm) näkyviin hiukkasiin saakka. Ionisoivassa osassa muodostuu sivutuotteena otsonia, joka 

osaltaan tuhoaa viruksia ja bakteereja sekä tupakansavua ja kemikaalihöyryjä. 

Sähkösuodattimella ei voida vaikuttaa sisäilman hajuihin ja kaasuihin eikä tappaa hometta, 

joskin homeitiöt saadaan poistettua ilmasta. 

 

Teollisuudessa sähkösuodattimia käytetään yleisesti hiukkaspäästöjen hallintaan niiden 

erinomaisen erotuskyvyn takia. Kotitalouksissa sähkösuodattimia näkee lähinnä siirreltävissä 

ilmanpuhdistimissa. Otsonin muodostus suodattimessa on näissä siirrettävissä ratkaisuissa 
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ongelmallista, koska otsoni pääsee välittömästi oleskelualueelle. Otsonin muodostuminen ei ole 

sähkösuodattimessa toivottavaa otsonin terveyshaittojen vuoksi.  

 

Sähkösuodattimen toiminta perustuu ilman kulkemiseen sähkökentän lävitse, jossa ilmassa 

olevat hiukkaset saavat sähköisen varauksen. Varatut hiukkaset kulkevat sähkökentän ajamina 

maadoitetuille keruulevyille ja jäävät sinne (EPA – ESP Training manual. 2004, 16). 

 

Sähkösuodattimella voidaan erottaa kaikenkokoisia hiukkasia ilmasta käyttäen hyväksi 

sähköisiä vetovoimia. Ensimmäisessä vaiheessa pölyinen ilmavirta menee ionisoivan osan läpi, 

missä ilmavirrassa olevat hiukkaset varautuvat elektronien osuessa niihin. Seuraavaksi 

sähköisesti varautuneet hiukkaset pakotetaan sähkökentän avulla keruulevyille, minne 

hiukkaset takertuvat. Levyille kerääntyneet hiukkaset heikentävät puhdistustehoa ja ne pitää 

poistaa suodattimesta pesemällä (DustCollectorExerts.com. 2007). 

 

Sähkösuodattimen peruskomponentit ovat virtalähde, ionisoivaosa, puhdistusosa ja laitteen 

kotelo. Virtalähteellä tuotetaan korkeajännitettä ionisointiosassa oleville ionisointilangoille. 

Ionisoivassa osassa puhdistettavan ilman hiukkaset varataan sähköisesti. Puhdistusosassa 

varatut hiukkaset kerätään sähkökentän avulla keruulevyille. 

 

Yksivaiheisissa sähkösuodattimissa hiukkasten ionisointi ja keruu tapahtuu samassa tilassa. Ne 

toimivat hyvin korkeilla jännitteillä, 50 – 70 kV riippuen levyjen välimatkasta, ja niitä käytetään 

lähinnä teollisuudessa (EPA 2004, 16). Yksivaiheiset sähkösuodattimet ovat rakenteeltaan 

putkimaisia tai levymäisiä. Yksivaiheisen sähkösuodattimen toimintaperiaate on esitetty 

kuvassa 19.  
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Kuva 19. Yksivaiheisen levysähkösuodattimen toiminta periaate (mukaillen EPA 2004, 16) 

 

Putkimaisessa sähkösuodattimessa ilma kulkee putken läpi, hiukkaset varataan putken keskellä 

kulkevalla langalla ja kerätään putken sisäpinnalle (kuva 19). Putkimaisella suodattimella 

erotetaan yleensä tahmeita ja märkiä hiukkasia (EPA. 2012, 9). Yleisemmin käytetty 

suodatintyyppi on levymäinen sähkösuodatin, joka koostuu useista keruulevyistä joiden välissä 

on ionisointilankoja (kuva 20).  Ilma kulkee levyjen välistä ja varatut hiukkaset ajautuvat 

sähkökentän vaikutuksesta levyjen pinnalle (EPA. 2012, 10 ). 

 

 

Kuva 20. Yksivaiheisia sähkösuodattimia (levy ja putki) 

 

Kaksivaiheisessa sähkösuodattimessa hiukkasten varaus ja keruu tapahtuu, yksivaiheisesta 

suodattimesta poiketen, eri osissa suodatinta ja käyttöjännitteet ovat luokkaa 10 – 15 kV. 

Ionisoivassa osassa on ohuita positiivisesti varattuja lankoja 2 – 5 cm välein samansuuntaisten 

maadoitettujen putkien tai tankojen kanssa. Lankoihin johdettava korkeajännitteen seurauksena 
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on koronapurkaus, jonka avulla hiukkaset varataan (EPA. 2012, 11). Keruuosassa varautuneet 

hiukkaset joutuvat sähkökenttään, mikä pakottaa hiukkaset keruulevyille (kuva 21). (EPA. 

2012, 11) 

 

 

Kuva 21. Kaksivaiheisen sähkösuodattimen toiminta (mukaillen Mizuno, Akira. 2009) 

 

Kaksivaiheisen sähkösuodattimen etuna yksivaiheiseen nähden on pienempi käyttöjännite ja 

keruuosan erillinen rakenne, mikä tehostaa hiukkasten keräystä ja toisaalta helpottaa levyjen 

puhdistamista. Sähkösuodattimelle on ominaista korkea hiukkasten erotusaste ja pieni 

painehäviö suodattimen yli. Haittapuolena on perinteistä suodatinta korkeampi hankintahinta 

ja mahdollinen otsonin muodostuminen sähkösuodattimen varaavassa osassa ionisointilankojen 

läheisyydessä.  

 

Suodattimen toiminta perustuu sähköisiin vuorovaikutuksiin. Hiukkasten erottaminen ilmasta 

tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin leijailevat hiukkaset varataan sähköisesti sähkösuodattimen 

varaavassa osassa, jonka jälkeen keruuosassa varatut hiukkaset kootaan vastakkaismerkkisille 

levyille. Varaavassa osassa sähköisesti neutraaleista molekyyleistä koostuvat hiukkaset 

pyritään saamaan joko positiivisesti tai negatiivisesti varatuiksi, että niiden poistamien 

sähkökentän avulla ilmavirrasta olisi mahdollista. Positiivisia ioneja syntyy, kun molekyylistä 

irrotetaan elektroneja ja molekyyliin jää ytimen aiheuttama positiivisen varauksen ylijäämä. 

Positiiviset ionit ajautuvat keruuosan sähkökentässä kohti negatiivisia keruulevyjä. Negatiivisia 

ioneja syntyy kun vieras elektroni jää molekyyliin tai hiukkasen pintaan. Negatiivisesti 

varautuneet molekyylit ja hiukkaset ohjautuvat keruuosassa kohti positiivisesti varautuneita 

keruulevyjä. 
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Positiivisesti varatut ionisointilangat vetävät puoleensa vapaita elektroneja. Elektronien nopeus 

kasvaa niiden lähestyessä ionisointilankoja sähkökentän voimistuessa. Matkalla elektronit 

törmäävät ilmamolekyyleihin irrottaen niistä uusia elektroneja. Irronneet elektronit törmäävät 

edelleen muihin molekyyleihin. Seurauksena elektronien irtoamisesta on suuri määrä 

positiivisia ioneja (Immonen, Reino. 1977 s.7). 

 

Ilmanpuhdistimeen tulevat hiukkaset varataan koronapurkauksessa. Ionisointilankojen ja 

maadoitettujen levyjen välille syntyy epähomogeeninen sähkökenttä, joka on 

voimakkaimmillaan aivan lankojen lähellä. Langan jännitettä lisäämällä sähkökentän 

voimakkuus kasvaa, kunnes tapahtuu koronapurkaus ja lähellä lankaa olevalle ilmalle tapahtuu 

sähköinen muutos (Immonen, Reino. 1977 s.8). 

 

Ilmassa olevien hiukkasten kulkiessa ilmavirran mukana sähkökentän läpi ionit ja vapaat 

elektronit törmäilevät ja tarrautuvat niihin. Hiukkasten varaus muuttuu ionien myötä ja 

varauksen voimakkuus riippuu hiukkaseen osuneiden ionien määrästä. Suurin osa hiukkasista 

saa positiivisen varauksen (koronapurkauslangan varaus). 

 

 

 

Kuva 22. Hiukkasten varaaminen sähkösuodattimessa. 

 

Vapaita elektroneja luodaan lähellä varauslankaa. Varauslankojen jännitettä kasvatetaan 

kunnes syntyy koronapurkaus. Koronan synnyttämät vapaat elektronit poistuvat langan 

läheisyydestä kiihtyvällä nopeudella sähköisten voimien vaikutuksesta. Elektronit törmäävät 

kaasumolekyyleihin irrottaen niistä lisää elektroneja ja jättäen kaasumolekyyliin positiivisen 

varauksen. Irronneet elektronit törmäävät edelleen toisiin kaasumolekyyleihin irrottaen lisää 
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elektroneja. Positiiviset kaasuionit liikkuvat kohti varauslankaa. Ilmassa on positiivisia ioneja 

ja suuri määrä elektroneja (EPA. 2012). Kauempana varauslangasta elektronien nopeus 

pienenee. Törmäyksessä kaasumolekyylin kanssa vapaa elektroni ei enää irrota 

kaasumolekyylin elektroneja vaan sen sijaan jää kiinni molekyyliin antaen sille negatiivisen 

varauksen. Negatiivisesti varautunut ioni pyrkii kohti keruulevyä. (EPA. 2012) Keruulevyä 

kohti kulkevat negatiiviset ionit osuvat matkallaan ilmassa kulkeviin hiukkasiin jääden niihin 

kiinne ja siten antaen hiukkasille negatiivisen varauksen. Hiukkasen koosta riippuen siihen voi 

osua muutamista ioneista kymmeniin tuhansiin ioneihin. Kun hiukkaseen on osunut riittävästi 

negatiivisia ioneja, pyrkii se negatiivisesti varautuneena sähkökentässä kohti keruulevyä. 

(EPA. 2012, 3-7) 

 

Otsonia muodostuu sähkösuodattimen ionisointilankojen lähellä koronapurkauksessa. Otsonin 

muodostuminen on voimakkainta terävien kulmien ja liitoskohtien alueella. 

Muodostumismekanismi ei ole täysin ymmärretty, mutta sitä voidaan kuvata alla olevilla 

reaktioyhtälöillä 1 ja 2 (Tanasomwang, L & Lai, F.C. 1997). 

 

𝑂2 + 𝑒−
 

→ 𝑒− + 𝑂 + 𝑂    (1) 

 

𝑂2 + 𝑂 + 𝐵
 

→ 𝑂3 + 𝐵        (2) 

 

Reaktioyhtälön mukaisesti happimolekyyli hajoaa kahdeksi happiatomiksi elektronin 

törmäyksestä (1). Seuraavaksi happimolekyyli reagoi happiatomin kanssa, kolmannen 

osapuolen B avustuksella, muodostaen otsonia (2). Kolmannen osapuolen tehtävä on tuoda tai 

poistaa kineettistä energiaa reaktiosta. Otsoninmuodostus on suoraan verrannollinen koronan 

virtaan (Gallo, C.F & Castle, G.S.P. 1978) ja kääntäen verrannollinen lämpötilaan sekä 

riippuvainen puhdistettavan ilman otsoni- ja happipitoisuudesta (Tanasomwang, L & Lai, F.C. 

1997 s.2 ja Viner, A.S et al. 1989). 

 

Otsonin muodostuminen sähkösuodattimessa on haitallista, sillä otsoni on kemiallisesti hyvin 

reaktiivinen ja voimakas hapetin. Ulkona otsonia muodostuu NOx ja VOC päästöistä 

auringonvalon vaikutuksesta ja salamoinnin seurauksena.  Liiallinen otsoni voi ärsyttää silmiä 

ja limakalvoja sekä aiheuttaa hengitysvaikeuksia (Tarvainen, Virpi. 2008). WHO:n 
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suositusarvo otsonille on 100 μg/m3 8 tunnin keskiarvona (WHO. 2011). Sisäilmaluokituksen 

mukaan otsonin enimmäisarvot ovat S1 20 μg/m3, S2 50 μg/m3 ja S3 80 μg/m3 

(Sisäilmayhdistys. 2008). Ulkoilman otsonipitoisuuden vuosikeskiarvoon luokkaa 50 - 70 

μg/m3 (Ilmanlaatuportaali. 2008). 

 

Keruuosassa on ilmavirransuuntaisia sileitä metallilevyjä, joiden välimatka on noin 6 mm. Joka 

toinen levy on maadoitettu ja joka toinen on kytketty suurjännitteiseen tasavirtaan. Levyjen 

välillä on suuri jännite-ero, muodostuu homogeeninen sähkökenttä ja levyjen pinnat varautuvat. 

Maadoitetut levyistä tulee negatiivisesti varautuneita ja tasavirtaan kytketyistä levyistä 

positiivisesti varautuneita. 

 

Sähkösuodattimen keruuosassa hiukkasten kokoamiseen vaikuttaa hiukkasen ominaisuudet, 

virtauksen nopeus, ionisoinnin tehokkuus, keruuosan geometria ja sähkökentän voimakkuus 

keruuosassa. Sähköisesti varautuneen hiukkasen saapuessa sähkökenttään aiheuttaa 

sähkökenttä hiukkaseen voiman joka riippuu hiukkasen varauksesta ja sähkökentän 

voimakkuudesta (F=QE). Voiman vaikutuksesta positiivinen hiukkanen ajautuu kiihtyvällä 

nopeudella kohti negatiivista levyä (kuva 23) ja negatiivinen hiukkanen kohti positiivista levyä.  

 

 

Kuva 23. Positiivisesti varatun hiukkasen liikerata sähkökentässä. 

 

Keruuosan toiminnan kannalta on keskeistä, että hiukkanen osuu keruulevyyn. Jos 

hiukkasen/ilmavirran nopeus (v) on hyvin suuri ja hiukkasen sähköinen varaus (Q) pieni on 



42 

 

mahdollista, että hiukkasen rataa ei keruulevyn matkalla (x) saada muutettua riittävästi vaan 

hiukkanen sujahtaa keruuosan läpi. Hiukkasen paikka saadaan laskettua yhtälöllä (4), kun 

tiedetään hiukkasen varaus (Q), sähkökentän voimakkuus (E), hiukkasen massa (m) ja 

ilmavirran nopeus (v), Hiukkasen x -koordinaatin pitää olla pienempi kuin keruulevyn syvyys 

kun y =0 tai muuten hiukkanen on hujahtanut levyn ohitse. 

 

  𝑦 =
𝑄𝐸

2𝑚𝑣2
 𝑥2   (4) 

 

missä  

x  hiukkasen x koordinaatti   [m] 

y  hiukkasen y koordinaatti   [m] 

Q hiukkasen varaus   [C] 

E sähkökentän voimakkuus   [V/m] 

m hiukkasen massa   [kg] 

v hiukkasen nopeus/ilmavirran nopeus  [m/s] 

 

Keruulevyille osuneet hiukkaset omaksuvat itselleen keruulevyn varaustilan. Hiukkaset jäävät 

levylle molekyyliadheesion ja hiukkasten välisen koheesion vaikutuksesta (Immonen, Reino. 

1977, 11). Adheesio on kahden eri aineen välinen vetovoima ja koheesio on aineen sisäinen 

vetovoima. 

 

4.7 Ilmanpuhdistusmenetelmien vertailua 

Yksikään ilmanpuhdistin ei poista kaikkia epäpuhtauksia, vaan tarvitaan erilaisia 

ilmanpuhdistimia epäpuhtauksien laadusta riippuen. Taulukossa 8 on vedetty yhteen eri 

ilmanpuhdistusmenetelmien ominaisuuksia.  
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Taulukko 8. Ilmanpuhdistusmenetelmien vertailua 

Puhdistustapa Puhdistaa Edut Haitat 

Kuitusuodattimet Hiukkasia 
Laaja valikoima, 

edullisia,  

Vaihdettava uuteen, 

painehäviö, 

erotuskyky 

Sähkösuodatin Hiukkasia 

Tehokas hiukkasten 

erotus, pieni 

painehäviö, pestävä 

Otsonin muodostus, 

vaatii sähköä, 

erotuskyky laskee 

likaisena 

Aktiivihiili Kaasuja, hiukkasia 

Sitoo hajuja ja 

kaasumaisia 

päästöjä 

Vaihdettava uuteen 

UV valo Tappaa mikrobeja 

Estää mikrobien 

lisääntymisen 

suodattimessa 

Hiukkassuodatus, 

vaatii sähköä, 

lamppu vaihdettava 

Otsoni 
Poistaa hajuja, 

tappaa mikrobeja 

Tehokas hajujen 

poistoon, tappaa 

mikrobeja 

Haitallista ihmiselle, 

ei sovellu jatkuvaan 

käyttöön 

 

 

Hengitettävät hiukkaset ovat terveyden kannalta vaarallisin epäpuhtaus, joten niiden 

erottaminen tuloilmasta on tärkeää kaikenkokoisissa kiinteistöissä ja sitä edellytetään 

rakentamismääräyksissä. Kuitusuodatin ja sähkösuodatin erottavat molemmat ilmasta 

hiukkasia, joten niiden keskinäinen vertailu on perusteltua. Nykyisin kuitusuodattimet ovat 

selvästi yleisempi hiukkassuodatintyyppi. Niiden erotuskyky hiukkaslukumäärää 

tarkasteltaessa on selvästi heikompi kuin sähkösuodattimella. Sähkösuodatin pystyy 

erottelemaan kaikenkokoisia, myös ultrapieniä hiukkasia. Mitä pienempiä hiukkasia 

kuitusuodattimella halutaan erotella, sitä suurempi painehäviö syntyy suodattimen yli ja 

samalla kasvaa puhaltimien energiankulutus. Sähkösuodattimella painehäviö ei kasva 

eroteltavien hiukkasten koon mukana ja sähkösuodattimen energiankulutus on pieni. 
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Sähkösuodattimella voidaan siis parantaa hiukkasten erotusastetta ja samalla vähentää 

puhaltimien energiankulutusta kuitusuodattimia pienemmän painehäviön vuoksi. 

Sähkösuodatinta ei myöskään tarvitse vaihtaa. 

 

Sähkösuodattimella voidaan puhdistaa suuriakin ilmamääriä tehokkaasti, kuhan pidetään 

huolta, ettei suodattimessa muodostu liikaa otsonia. Sähkösuodattimen jännite on pidettävä 

mahdollisimman alhaisena otsonin takia, mutta toisaalta jännitteen on oltava riittävän suuri 

hiukkasten erottamiseen. Pienillä ilmavirroilla ilman puhdistukseen tarvittavaa jännitettä 

voidaan laskea, koska ilman ja hiukkasten nopeus suodattimessa on alhainen. Suurilla 

ilmavirroilla suodattimessa tarvitaan suurempi jännite, että hiukkaset ehditään varata ja kerätä 

ilmavirrasta ennen kuin ne sujahtavat suodattimen läpi. 

 

Ympäristöherkille on tärkeintä välttää haitallisille ympäristötekijöille altistumista. Kotona voi 

tehdä paljon ja tavoitteena on päästä eroon mahdollisimman monista altistavista aineista. 

Ihannetilanteessa altistavat aineet voidaan poistaa koko talosta. Jos koko talon puhdistaminen 

ei jostakin syystä onnistu, niin voi olla hyvä luoda muutamia puhtaita huoneita oleskelua varten. 

Tällöin herkkyysoireiden ilmaantuessa henkilöllä on mahdollisuus siirtyä tilaan, jossa on 

varmasti puhdasta. Tilaa voi käyttää omana suojapaikkana, jossa voi viettää aikaa ja toipua 

ulkoilman altisteista. 

 

Ympäristöherkille soveltuvia puhdistusmenetelmiä ovat hiukkasten osalta tiiviit 

kuitusuodattimet ja sähkösuodatin. Kaasumaisten epäpuhtauksien poistoon tuloilmasta 

soveltuu parhaiten aktiivihiilisuodatin. Tuloilman puhdistaminen ensin hiukkassuodattimella ja 

sen jälkeen aktiivihiilellä voi vähentää rakennuksen ulkopuolisen ilman epäpuhtauksista 

johtuvia oireita ympäristöherkillä ihmisillä. 

 

Yhden huoneen tai työpisteen ilmanpuhdistukseen voi käyttää siirrettäviä ilmanpuhdistimia, 

joita on markkinoilla runsaasti. Alla on kolme HEPA-suodattimella varustettua 

ilmanpuhdistinta ja yksi ilmanpuhdistin jossa on sähkösuodatin. Joissakin siirrettävissä 

ilmanpuhdistin malleista on kuitusuodattimen/sähkösuodattimen lisäksi UV-valo mikrobien 

tuhoamiseen ja aktiivihiilisuodatin kaasumaisten epäpuhtauksien poistoon. Tällainen 

yhdistelmälaite oikein sijoitettuna voi helpottaa ympäristöherkän ihmisen oloa huoneessa. 
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Kuva 24. Siirrettäviä ilmanpuhdistimia. Oikealta Honeywell HPA300 220 €, Coway Airmega 400S 750 €, 

GermGuardian AC4825 132 €, Elixair E400 789 € (sähkösuodatin) 

 

5 SÄHKÖSUODATTIMEN KUSTANNUSTARKASTELU 

 

Ilmanvaihtojärjestelmään valittava ilmansuodatin vaikuttaa puhaltimen energian kulutukseen. 

Huokoisemmat suodattimet lisäävät puhaltimien energiantarvetta vähemmän kuin tiiviit. 

Ulkoilman laatu ja haluttu sisäilman puhtaustaso määrittävät, kuinka tehokkaita suodattimia 

ilmanvaihtojärjestelmässä käytetään.  

 

Sähkösuodattimen ja kuitusuodattimien aiheuttamia elinkaarikustannuksia voidaan tarkastella 

laskennallisesti, kun tiedetään käytettävien suodattimien hinnat, suodattimien vaihtovälit ja 

keskimääräinen suodattimen käytönaikainen painehäviö kanavassa. Sähkösuodatin tarvitsee 

lisäksi sähköä toimiakseen. Tarkasteluun valittiin kuitusuodattimista 

rakennusmääräyskokoelman edellyttämän vähimmäistason mukainen F7– tason hienosuodatin, 

hieman tehokkaampi F9-tason suodatin ja lähelle sähkösuodattimen erotuskykyä sijoittuva 

HEPA – suodatin. Laskennassa käytettyjä suodattimiin liittyviä arvoja on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Kuitusuodattimien ja sähkösuodattimen käyttökustannuksia 

 

Elinkaarikustannukset on laskettu omakotitalolle, joka pinta-ala on 120 m² ja 

ilmanvaihtokerroin rakennusmääräysten mukainen 0,5 1/h eli sisäilma vaihtuu rakennuksessa 

kokonaisuudessaan kerran kahdessa tunnissa. Sähkön hinta sisältää siirtomaksun ja on 

valtakunnan keskiarvon luokkaa. 

 

Taulukko 10: Kustannuslaskennan lähtöarvot 

Rakennuksen pinta-ala  120,00 m² 

Huonekorkeus 2,60 m 

Ilmanvaihtokerroin 0,50 1/h 

Puhaltimen hyötysuhde 0,80  

Sähkön hinta 0,14 €/kWh 

 

Suodattimien aiheuttama lisäys puhaltimien energiankulutukseen voidaan laskea yhtälöllä (5). 

 

 E =
Q P T

η 1000
 (kWh)  (5) 

 

missä  

Q on ilmavirta suodattimen läpi (m3/s) 

P on painehäviö suodattimen yli (Pa) 

T on käyttöaika (h)  

η on puhaltimen hyötysuhde. 

 

 

Suodattimen 

hinta 

Suodattimen 

vaihtoväli  

Keskimääräinen 

painehäviö  

Suodattimen 

teho  

 [€] [kertaa/a] [Pa] [W] 

Hienosuodatin F7 15 1-2 130 - 

Hienosuodatin F9 40 1-2 210 - 

HEPA H13 50 1-2 370 - 

Sähkösuodatin 200 0 50 3 
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Laskemalla saatu vuotuinen suodattimen aiheuttama energiankulutus on esitetty taulukossa 10. 

Luku sisältää puhaltimen energian kulutuksen lisäksi sähkösuodattimella sen tarvitseman 

energian.  

 

Taulukko 11. Suodattimien energiankulutus 

Vuotuinen energian kulutus [kWh/a] 

F7 61,7 

F9 99,6 

H13 175,6 

Sähkösuodatin 50,0 

 

Suodattimien kokonaiskäyttökustannukset muodostuvat energiankulutuksen lisäksi 

suodattimien hankinnasta. Suodattimet tulisi vaihtaa 1-2 kertaa vuodessa riippuen ulkoilman 

laadusta. Etenkin keväällä siitepölykauden aikana suodattimet voivat tukkeutua hyvinkin 

nopeasti. Kuvassa 25 on esitetty suodattimien hankintahinnat ja käytöstä aiheutuva vuotuinen 

sähköenergian hinta. Kuvasta nähdään, että uusien suodattimien hankkiminen muodostaa 

merkittävän kuluerän kokonaiskäyttökustannuksiin. Etenkin, jos suodattimet vaihdetaan 2 

kertaa vuodessa. Sähkösuodattimen hankintahinta on selvästi korkeampi kuin 

kuitusuodattimien, mutta samaa suodatinta voidaan käyttää useita vuosia toisin kuin 

kuitusuodattimia.  
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Kuva 25. Suodattimien hankintahinnat ja energiankulutus 

 

Vuotuinen sähkönkulutus sähkösuodattimella on pienempi kuin F7-tason kuitusuodattimella. 

Vaikka sähkösuodatin kuluttaa energiaa toimiakseen, niin sen aiheuttama painehäviö kanavassa 

on sen verran pieni, että se on edullisempi käyttää kuin rakennusmääräyskokoelman 

suosittelema minimisuodatin. Sähkösuodattimen hankintahinta on tosin merkittävästi F7-tason 

suodatinta korkeampi. 

 

Tarkasteltaessa eri suodatinvaihtoehtoja useamman vuoden aikavälillä tulevat suodattimien 

vaihtamisesta koituvat kustannukset selkeämmin esille. Viiden vuoden käytön kumulatiiviset 

kustannukset, kun suodatin vaihdetaan kerran tai 2 kertaa vuodessa, on esitetty kuvissa 25 ja 

26. Kustannukset sisältävät kuitusuodattimien vaihdon 1 tai 2 kertaa vuodessa ja suodattimien 

keskimääräisestä käytönaikaisesta painehäviöstä aiheutuvan puhaltimen energian tarpeen 

lisäyksen sekä sähkösuodattimen energiankulutuksen. 
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Kuva 26. Suodattimien ensimmäisten viiden vuoden kumulatiiviset käyttökustannukset, kun suodattimet 

vaihdetaan kerran vuodessa.  

 

 

 

Kuva 27. Suodattimien ensimmäisten viiden vuoden kumulatiiviset käyttökustannukset, kun suodattimet 

vaihdetaan 2 kertaa vuodessa.  
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Ensimmäisenä vuotena suodattimien käyttökustannuksissa näkyvät selvästi suodattimien 

hankintahinnat. Sähkösuodatin on selvästi kalliimpi kuin kuitusuodattimista kallein HEPA – 

suodatin. Toisen vuoden lopussa kustannukset alkavat tasoittua eri vaihtoehtojen välillä. F9, 

H13 ja sähkösuodatin ovat kokonaiskustannuksissa kutakuinkin samalla tasolla kun 

kuitusuodattimet vaihdetaan vuosittain 2 kertaa. Jos kuitusuodattimen vaihtoväli on yksi vuosi, 

on sähkösuodatin kalliimpi vaihtoehto pari vuotta pidempään. Alkuhankinnan jälkeisinä 

vuosina sähkösuodattimen kokonaiskustannus ei juurikaan nouse, kun taas muut suodattimet 

aiheuttavat vuosittaisen kuluerän uusien suodattimien hankinnan kautta. Hiukkastenerotuksen 

vähimmäistason täyttävä F7-suodatin on viiden vuoden tarkastelujaksolla sähkösuodatinta 

edullisempi vaihtoehto, olipa vaihtoväli sitten 1 tai 2 kertaa vuodessa. Saavutettava hiukkasten 

erotustaso on F7-suodattimella sähkösuodatinta selvästi heikompi.  

 

Tarkastellaan kanavan painehäviöitä suhteessa sähkösuodattimen tai kuitusuodattimen 

käytönaikaisiin painehäviöihin. Pientalon tuloilmakanaviston painehäviö on yleensä noin 100 

Pa. Tuloilmanpuolella kuitusuodattimien painehäviö on F7 -tasoisella suodattimella 

keskimäärin 150 Pa ja F9 -tason suodattimella 300 Pa. Sähkösuodattimelle painehäviö on noin 

50 Pa (taulukko 12). 

Taulukko 12. Kanavan ja suodattimien aiheuttama painehäviö 

Suodatin Painehäviö 

kanavassa [Pa] 

Painehäviö 

suodattimessa [Pa] 

Painehäviö 

yhteensä [Pa] 

Kuitusuodatin F7 100 150 250 

Kuitusuodatin F9 100 300 400 

Sähkösuodatin 100 50 150 

 

Painehäviöiden perusteella voi olla mahdollista mitoittaa sähkösuodattimella varustetun 

ilmanvaihtokoneen puhaltimet yhtä kokoluokkaa pienemmiksi, sillä puhaltimen paineentuoton 

ei tarvitse olla niin suuri kuin kuitusuodattimilla varustetuissa laitteissa. Jos paine-eroa 

tarkastellaan pelkästään puhaltimen lisääntyneenä energian kulutuksena, niin viiden vuoden 

tarkastelujaksolla pelkästään kanaviston aiheuttama kustannus on 36 € (ilmanvaihtokone ilman 

mitään suodatinta). Suodatinosan vaikutus puhaltimen energiankulutukseen samalla 5 vuoden 

tarkastelujaksolla on sähkösuodattimella 12 €, F7-tason suodattimella 36 € ja F9-tason 

suodattimella 72 € (kuva 29). 
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Kuva 28. Suodattimien ja ilmanvaihtokanavan painehäviön vaikutus pientalon energiakustannukseen. 

Tarkastelujakso 5 vuotta. 

Sähkösuodattimella kanaviston painehäviöstä syntyvä kustannus on selvästi suurempi kuin 

suodattimesta painehäviön myötä aiheutuva kustannus. F7 –tason suodattimella kustannukset 

ovat kutakuinkin saman suuruiset ja F9-tason suodattimella suodattimesta syntyvä painehäviö 

tekee suuremmat kustannukset kuin kanavisto yksistään. Kuitusuodattimien vaihdot lisäävät 

kustannuksia edelleen. 

Tarkastelu on tehty keskikokoiselle omakotitalolle, jossa on koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto. Tällöin suodattimien käyttö on mahdollista tuloilman kulkiessa 

ilmanvaihtokoneen läpi. Suuremmilla ilmavirroilla painehäviöstä aiheutuvat kustannukset 

lisääntyvät, jolloin sähkösuodattimen avoin rakenne lisää sen kannattavuutta kuitusuodattimiin 

nähden.  

 

Koneellisen poistoilmanvaihdon ja painovoimaisen ilmanvaihdon kohteissa tuloilman 

suodattaminen ei ole samalla tavalla mahdollista, jolloin vaihtoehtona on käyttää huonetiloihin 

sijoitettavia ilmanpuhdistimia jotka kierrättävät sisäilmaa puhdistaen sitä. Näitä kohteita 

ylläoleva tarkastelu ei koske. 
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Sähkösuodattimen integrointi olemassa oleviin laitteistoihin voi olla haasteellista, sillä 

sähkösuodatin vaatii tavallista kuitusuodatinta enemmän tilaa ilmanvaihtokoneessa. Jos 

sähkösuodatin asennetaan ilmanvaihtokoneen ulkopuolelle erilliseksi yksiköksi, tulee 

suodattimen olla riittävän kaukana puhaltimesta. Riittävä etäisyys tasaa ilmavirtaa ja parantaa 

puhdistustulosta. 

 

Kuva 29. Sähkösuodattimen sijoitusvaihtoehdot ilmanvaihtokoneessa katkoviivoitettuna. 

Ilmanvaihtokoneen ja kanaviston sijoittelu vaikuttaa suuresti jälkiasennuksen kustannuksiin. 

Sähkösuodattimen asentaminen jälkikäteen voi olla hankalaa, jos iv-kone on asennettu 

katonrajaan ja ilmanvaihtokanavat lähtevät yläpohjan kautta huoneisiin. Kuvassa 26 on esitetty 

eräs ilmanvaihtokone, josta voidaan tarkastella mahdollisia sähkösuodattimen sijoituspaikkoja. 

Suodattimen olisi hyvä olla ennen lämmöntalteenottoa kennon likaantumisen estämiseksi. 

Paikka on esitetty kuvassa mustalla katkoviivalla ulkoilmakanavan alkupäässä. Tila on ahdas 
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ja ilmavirran nopeus on suurin iv-kanavan kohdalla ja pienempi reunoilla. Parhaan 

puhdistustuloksen saamiseksi ilmavirran pitäisi olla mahdollisimman tasainen ja hidas. Toinen 

mahdollinen paikka sähkösuodattimelle olisi lämmöntalteenottokennon jälkeen tuloilman 

kanavan alkupäässä. Tässä kohdassa olisi paremmin tilaa, mutta tässä paikassa sähkösuodatin 

ei puhdistaisi ilmaa ennen lämmöntalteenottokennoa ja tuloilmapuhallin tekee ilmavirrasta liian 

epätasaisen ja puhaltimen suuaukolla nopean. 

Jos sähkösuodatin ei mahdu iv- koneen sisään on vaihtoehtona asentaa sähkösuodatin ennen 

ilmanvaihtokonetta (SS 1) tai kanavistoon iv-koneen jälkeen (SS 2). Ennen iv-konetta ilmavirta 

on helpommin hallittavissa, jolloin saadaan tasaisempi ilmanvirtaus suodattimen läpi ja sitä 

kautta parempi puhdistustulos. Samalla saadaan suojattua lämmöntalteenottokennoa lialta. Iv-

koneen jälkeen asennettuna sähkösuodatin ei suojaa LTO-kennoa, mutta sijoituspaikka voi olla 

helpommin löydettävissä pidemmän kanaviston ansiosta.  

 

 

Kuva 30. Sähkösuodattimen sijoitusvaihtoehdot IV-koneen ulkopuolella. 

Kanavaan sijoitettavasta sähkösuodattimesta on olemassa Ø160 mm ja Ø250 mm liitoksilla 

olevat mallit. Kyseisissä yksiköissä on esisuodatin ja 2 sähkösuodatinta peräkkäin sekä 

aktiivihiilisuodatin (kuva 31).  Hinta kanavaan sijoitettavalla Ø160 mm suodattimella on 1380 

€. Kuvassa esitetty laite on kuitenkin omakotitaloon turhan järeä, mutta tämän tyyppinen 

ratkaisu voisi hyvinkin toimia jälkiasennuksena kohteissa joissa asennus mahdollistuu 

ulkoilmakanavaan. Laitteiden valmistajia on tällä hetkellä kuitenkin hyvin vähän. 

IV-kone 

SS 1 

SS 2 
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Kuva 31. Kanavaan sijoitettava sähkösuodatin (Elixair E416) 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hiukkasmaiset ilman epäpuhtaudet ovat ihmisen terveydelle ympäristötekijöistä haitallisin. 

Pitkään jatkunut altistuminen pienhiukkasille lyhentää ihmisten elinikää sekä heikentää 

terveyttä ja toimintakykyä. Hiukkasten aiheuttamat ihmisten terveyteen kohdistuneiden 

haittojen kustannukset ovat EU:ssa 268 - 781 miljardin euroa/vuosi. Suomelle taloudellista 

haittaa kertyy arviolta 1 - 2,9 miljardia euroa/vuosi. Pienhiukkasten päästölähteiden hallinnalla 

ja ilman puhdistusmenetelmien kehittämisellä olisi mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä 

terveydenhoitokuluissa ja parantaa suomalaisten elämänlaatua.  

 

Erityistä huomiota vaativa ihmisryhmä ovat ympäristöherkät, joilla ympäristötekijöihin, mm. 

hengitettäviin hiukkasiin reagointi on poikkeuksellisen voimakasta. Paras ja 

kustannustehokkain keino ympäristöherkkyyden torjumiseksi olisi altistumisen ennaltaehkäisy. 

Silloin kun altistuminen tai oireilu liittyy ulkoilman hengitettäviin hiukkasiin, 

erityisherkkyyteen taipuvat hyötyisivät tehokkaasta tuloilman puhdistuksesta. Kotitiloissa ja 

työpaikoilla ympäristöherkät voivat helpottaa oloaan siirrettävillä ilmanpuhdistimilla, jotka 

kierrättävät huoneilmaa puhdistaen siitä hiukkasia. Siirrettävissä ilmanpuhdistimissa on usein 

HEPA -suodatin, mutta myös sähkösuodattimella varustettuja malleja on olemassa. 
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Aktiivihiilellä varustetut ilmanpuhdistimet poistavat lisäksi myös ilman kaasumaiset 

epäpuhtaudet. 

 

Ihmiset oleskelevat merkittävän osan ajastaan sisätiloissa. Sisäilma otetaan ulkoa ja tarve 

ulkoilman puhdistamiseen on ilmeinen. Tehokkain keino on puhdistaa ilmaa ennen kuin se 

pääsee sisälle, joten ilmanvaihtokoneen suodattimien pitää kyetä puhdistamaan ilmaa 

tehokkaasti ja erityisesti pienet hiukkaset pitää saada erotettua ilmavirrasta, koska hiukkasissa 

haitallisuus näyttäisi korostuvan hiukkasten koon pienentyessä ja lukumäärän kasvaessa.  

 

Pienimpien hiukkasten erotuksessa sähkösuodatin on kuitusuodatinta tehokkaampi vaihtoehto. 

Sähkösuodatin on elinkaarikustannuksiltaan kuitusuodatinta edullisempi, koska sitä ei tarvitse 

vaihtaa ja sen aiheuttama painehäviö on pienempi kuin vastaavan erotuskyvyn 

kuitusuodattimilla. Parhaan puhdistustuloksen saamiseksi sähkösuodattimen kanssa voidaan 

käyttää esimerkiksi aktiivihiilisuodatinta, jolloin myös ilmassa olevat kaasumaiset 

epäpuhtaudet saadaan erotettua tuloilmasta. Sähkösuodatinta käytetään laajalti teollisuudessa 

hiukkasten erotukseen hyvin tuloksin. Käytön laajentuminen asuinrakennuksiin on vain ajan 

kysymys.  

 

Sähkösuodattimille löytyisi hyvin markkinoita maailmalta. Esimerkiksi Kiinan kaupunkien 

ilmanlaatu on ollut viimeaikoina esillä otsikoissa. Kiinan viranomaiset ovat joutuneet 

sulkemaan lastentarhoja, supistamaan tehtaiden tuotantoa ja rajoittamaan liikennettä 

kohonneiden hiukkaspitoisuuksien vuoksi. Hiukkasten määrä ulkoilmassa on ollut yli 50 

kertainen WHO:n suosituksiin nähden.  

 

Sähkösuodattimelle laadittu SWOT –analyysi on esitetty kuvassa 26. Vahvuudet (S) ja 

heikkoudet (W) ovat laitteen ominaisuuksiin liittyviä. Mahdollisuudet (O) ja uhat (T) ovat 

ulkopuolisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa laitteen menestykseen markkinoilla. 
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Kuva 32. Sähkösuodattimen SWOT-analyysi 

 

Sähkösuodattimen merkittävin vahvuus on erinomainen hiukkasten erotuskyky. Etenkin 

kaikkein pienimmät hiukkaset saadaan pois ilmavirrasta muita suodattimia paremmin, eli laite 

poistaa terveyshaittojen aiheuttajia tehokkaasti. Esim. tilanteissa, joissa ihminen on sairastunut 

ympäristöherkkyyteen, sisäilman tulee olla erityisen puhdasta. Tällöin sähkösuodatin vaikuttaa 

lupaavalta vaihtoehdolta tuloilman tehokkaana puhdistajana.  

  

Sähkösuodattimen energiankulutus ja käyttökustannukset ovat muita ilmansuodattimia 

pienemmät, koska avoimen rakenteensa vuoksi sähkösuodattimen painehäviö on pieni, mikä 

vähentää puhaltimien tehontarvetta. Kuitusuodattimien erotuskyvyn noustessa nousee myös 

niiden aiheuttama painehäviö kanavassa mikä puolestaan lisää puhaltimien energian kulutusta.  

Sähkösuodattimen vahvuutena voidaan pitää myös huollon helppoutta: sähkösuodatinta ei 

tarvitse vaihtaa jatkuvasti, vaan säännöllinen pesu riittää. 

 

Vahvuudet (S)

•Erotuskyky

•Pieni painehäviö

•Pestävä

•Ei kulu tai tukkeudu

•Vähäinen energiankultus

•Suuret ilmamäärät mahdollisia

•Pitkäikäinen, ei vaihtotarvetta

•Soveltuu erityisherkille

Heikkoudet (W)

•Korkea hankintahinta

•Kuitusuodatinta suurempi koko

•Jälkiasennuksen haastavuus

•Ei puhdista kaasumaisia 
epäpuhtauksia

•Otsonin muodostus

•Huoltotarve

Mahdollisuudet (O)

•Tiukentuvat 
puhdistusvaatimukset 
edellyttävät tehokkaampia 
suodattimia

•Tietoisuus hiukkasten 
terveysvaikutuksista lisää 
kysyntää

•Kasvavat markkinat 
kaupunkiasumisen yleistyessä

Uhat (T)

•Laitteen saatavuus

•Ihmiset voivat vieroksua 
avointa rakennetta hiukkasten 
erotuksessa

•Toimintavarmuus

•Huollon saatavuus

•Markkinoinnin onnistuminen
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Sähkösuodattimen heikkoutena voidaan pitää korkeaa hankintahintaa ja mahdollisissa 

vikatilanteissa huollon saatavuutta, koska kyseessä on teknisesti monimutkaisempi laite kuin 

kuitusuodattimet. Mikäli laite ei ole kunnossa, myös sähkösuodattimen erotustehokkuus laskee 

voimakkaasti. Vielä tällä hetkellä sähkösuodattimia myydään kotitalouksille satunnaisesti, eikä 

kattavaa huolto- ja korjausverkostoa ole olemassa.  

 

Sähkösuodattimien jälkiasennus jo olemassa oleviin ilmanvaihtokoneisiin voi olla haasteellista 

tilan puutteen ja ilmavirtojen epätasaisuuden vuoksi. Ilmanvaihtokoneen ulkopuolelle asennus 

olisi hyvä tehdä kanavaan ennen ilmanvaihtokonetta, jotta suodattimella voidaan suodata 

koneen lämmöntalteenotto kennoa likaantumiselta. Kanavaan asennettavia omakotitalon 

kokoluokan laitteita ei ole myynnissä.  

 

Mahdollisuuksia sähkösuodattimen menestymiselle antavat alati tiukentuvat 

ilmanpuhdistusvaatimukset, jotka edellyttävät yhä tehokkaampia suodattimia. Samaan aikaan 

kaupungistumisen myötä ilmansaasteet lisääntyvät ja yhä suurempi osa maapallon väestöstä 

altistuu ulkoilman hengitettävien hiukkasten kasvaville pitoisuuksille.  

 

Kysyntää sähkösuodattimelle voi mahdollistaa myös lisääntynyt tietoisuus pienhiukkasten 

terveysvaikutuksista sekä ympäristöherkkyyden lisääntyminen ja ilmiön olemassaolon 

tunnustaminen. Silloin kun ympäristöherkkyys johtuu rakennuksen vioista (esim. hometalot, 

sairaan rakennuksen syndrooma), sähkösuodatin ei yksinään voi vaikuttaa oireiluun. Sen sijaan 

sillä voi olla merkitystä ulkoilman epäpuhtauksille altistumisen ennaltaehkäisyssä. Toisaalta 

sähkösuodattimella voi olla osuutensa jo altistuksen saaneiden potilaiden oireilun lievittäjänä, 

koska se mahdollistaa tuloilman erittäin tarkan hiukkassuodatuksen.  

  

Uhkana sähkösuodattimelle voidaan nähdä asiakkaiden epätietoisuus laitteen 

toimintaperiaatteista. Suodattimen tuottamat erilaiset äänet ja läpinäkyvä rakenne voivat 

epäilyttää joitakin kuluttajia. Lisäksi toiminnan varmuus ja mahdollisen huollon saatavuus 

vikatilanteissa voidaan katsoa uhiksi. Oikeanlaisella markkinoinnilla ja varautumisella nämä 

uhat ovat vältettävissä. 
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7 YHTEENVETO. 

 

Ihmisten terveyden kannalta hiukkaspäästöt ovat merkittävin yksittäinen ympäristöhaittatekijä. 

Hengitettävät hiukkaset ovat terveydelle kaikkein haitallisimpia, sillä ne voivat kulkea 

hengitysilman mukana keuhkoputkiin ja keuhkorakkuloihin asti. Ultrapienet hiukkaset voivat 

päästä keuhkojen kautta jopa verenkiertoon ja koko elimistöön. Hiukkasten lukumäärä ja pinta-

ala ovat merkittävämpiä tekijöitä niiden haitallisuuden arvioinnissa kuin niiden massa. 

Hengitettävien hiukkasten aiheuttamat terveyshaitat aiheuttavat EU:ssa 268 - 781 miljardin 

euron vuosikustannuksen ja Suomelle taloudellista haittaa kertyy arviolta 1 - 2,9 miljardia 

euroa/vuosi. 

 

Sisäilman hiukkasiin on koneellisen ilmanvaihdon kohteissa mahdollista puuttua tuloilman 

käsittelyllä. Ilmanpuhdistuksessa tulisi pystyä poistamaan entistä pienempiä hiukkasia ja pyrkiä 

pienentämään sisälle pääsevien hiukkasten lukumäärä. Kun tarkastelimme ulko- ja sisäilman 

laatuluokituksia sekä erilaisia käsittelymenetelmiä, joilla ilmanvaihtokoneessa voidaan 

puhdistaa ulkoilmaa, selvisi, että sähkösuodattimella voidaan poistaa tehokkaasti myös 

ultrapieniä hiukkasia ja se voisi oletustemme mukaisesti toimia kuitusuodattimen korvikkeena. 

Muut tarkastellut käsittelymenetelmät eivät yksistään täytä Suomen 

rakennusmääräyskokoelman vaatimuksia, mutta niillä voidaan täydentää hyvää 

hiukkassuodatusta ja parantaa sisäilman laatua. Ultrapienten hiukkasten suodatus voisi osaltaan 

helpottaa myös ympäristöherkkien ihmisten oireiden hallintaa. 

 

Tehdyn elinkaarikustannusvertailun perusteella sähkösuodatin on edullinen vaihtoehto 

perinteisen kuitusuodattimen rinnalle. Kalliimpi hankintahinta saadaan katettua kohtuullisen 

nopeasti halvemmilla käyttökuluilla. Puhaltimen energiantarve pienenee painehäviön laskiessa 

ja sähkösuodattimen pestävän rakenteen ansiosta uusien suodattimien hankintaväli pitenee 

merkittävästi kuitusuodattimeen verrattuna. Sähkösuodattimen asentaminen jo olemassa 

oleviin kohteisiin saattaa olla haasteellista ja siten myös kallista, jos ilmanvaihtokoneessa tai 

ulkoilmakanavassa ei ole riittävästi tilaa sähkösuodattimelle. 

 

  



59 

 

LÄHTEET 

 

Aerasense. 2012a. FAQ [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.aerasense.com/index.php?pageID=5#4 

 

Aerasence. 2012b. What are airborne ultra-fine and nano particles? [verkkodokumentti] 

[viitattu 15.5.2012] Saatavilla http://www.aerasense.com/index.php?pageID=6 

 

AirPurifiers.com 2012. The Technology of Air Purifiers. [verkkodokumentti] [viitattu 

15.5.2012] Saatavilla  http://www.airpurifiers.com/technology/index.htm 

 

Air Quality Sciences, Inc. 2011. Ultrafine Particles. Why All the Concern About Something So 

Small? [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla http://www.aqs.com/docs/resource-

library/ultrafine-particles-white-paper.pdf 

 

Alaviippola, Birgitta & Pietarila, Harri. 2011. Ilmanlaadun arviointi suomessa pienhiukkaset 

(PM2,5) 63 s. [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.ilmanlaatu.fi/ilmansaasteet/julkaisu/pdf/pienhiukkasten_alustava_arviointi_2011_

2.pdf 

 

Cox, Rachel et al. 2012. When the Environment Makes You Ill. [pdf-tiedosto] [viitattu 

9.4.2016] Saatavilla http://www.hypersensibiliteenvironnementale.com/images/pdfs/en/1-

HE_document_informations_final_en.pdf 

 

De Hartog JJ et al. Effects of fine and ultrafine particles on cardiorespiratory symptoms in 

elderly subjects with coronary heart disease: the ULTRA Study. Am J Epidemiol 2003 

 

Donaldson, K et al. 2001. Ultrafine particles. [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740105/pdf/v058p00211.pdf 

 

DustCollectorExerts.com. 2007. Electrostatic Precipitation for Dust Collection. 

[verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.dustcollectorexperts.com/electrostatic/ 



60 

 

 

Engineerlive. 2012. EN779:2011- a step in the right direction. [verkkodokumentti] [viitattu 

15.5.2012] Saatavilla http://www.engineerlive.com/Power-

Engineer/Engines_Turbines/EN779%3A_2011_-_a_step_in_the_right_direction/23795/ 

 

EPA. 2004. Electrostatic Precipitator (ESP) Training Manual. [pdf-tiedosto] [viitattu 

15.5.2012] Saatavilla 

http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P1000G9Q.PDF 

 

EPA. 2012. SI 412B – Lesson 1: Electrostatic Preciptator Operation. [pdf-tiedosto] [viitattu 

15.5.2012] Saatavilla http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/DisplayView/SI_412B_1-

1?OpenDocument  

 

Gallo, C.F & Castle, G.S.P. 1978. Parametric Study of Ozone Generation by Coronas [pdf-

tiedosto] Saatavilla IEEE  

 

Hengitysliitto. 2010. Tavallisimpien epäpuhtauksien koot ja niitä vastaavat suodattimet 

[verkkotaulukko] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.heli.fi/content/Images/Kaaviot/taulukko_sisailma.gif?from=12422591872729379 

 

Hengitysliitto 2013. Lausunto lisäyksestä tautiluokitus ICD-10:n soimalaiseen painokseen 

[pdf-tiedosto] [viitattu 24.3.2016] Saatavilla: 

http://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/lausunnot/hengitysliiton_lausunto_diagnoosinu

merosta_ympristoherkille.pdf 

 

Hilli-Lukkarinen, Milla. 2009. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuus ja terveysvaikutukset 

(aktiivinen pinta-ala) vuosina 2005-2007 Tampereella. [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] 

Saatavilla http://www.tampere.fi/tiedostot/5FEIeuQ09/Pienhiukkastutkimusraportti2008.pdf 

 

Hiukkastieto 2008. Hiukkaskäsikirja-Nukleaatio. [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] 

Saatavilla http://www.hiukkastieto.fi/node/76 

 



61 

 

Hänninen, Otto & Knol, Anne. (Eds). 2011. European Perspectives on Environmental Burden 

of Disease. Estimates for Nine Stressors on Six European Countries.  [pdf-tiedosto] ISBN 978-

952-245-413-3 (PDF) [viitattu 15.5.2012] Saatavilla http://www.thl.fi/thl-

client/pdfs/b75f6999-e7c4-4550-a939-3bccb19e41c1 

 

Ilmanlaatuportaali. 2006. Pienhiukkaset. [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.ilmanlaatu.fi/ilmansaasteet/komponentit/pm25.html 

 

Ilmanlaatuportaali. 2008. Otsonipitoisuuden vaihtelut vuodenaikojen mukaan. 

[verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.ilmanlaatu.fi/ilmansaasteet/tietosivut/images/otsoni/o3_kuva2.html 

 

Immonen, Reino. 1977. Elektroninen ilmanpuhdistin ja sen käyttö ilmastoinnissa. Oy 

Honeywell Ab [moniste] 22 s. 

 

Lanki, Timo. 2011. Ilmansaasteiden terveyshaitat ja niiden vähentäminen tiivistyvässä 

kaupungissa [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.lut.fi/fi/ilmansuojelupaivat/program/documents/lanki_timo.pdf 

 

Matson, Uve. 2004. Indoor and outdoor concentrations of ultrafine particles in some 

Scandinavian rural and urban areas. [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969704007004 

 

Morawska, Lidia et al. 2004. Health Impacts of Ultrafine Particles. Desktop Literature Review 

and Analysis. [pdf-tiedosto] ISBN 0642550557 [viitattu 15.5.2012] 311 s. Saatavilla 

http://www.environment.gov.au/atmosphere/airquality/publications/health-

impacts/pubs/health-impacts.pdf 

 

Oy Candi Ab. 2012. Otsonointi [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.candi.fi/otsonointi/ 

 

Politis, M. et al. 2008. Ultrafine particles (UFP) and health effects. Dangerous. Like no other 

PM? Review and analysis. [pdf-tiedosto] Saatavilla Elsevier? 



62 

 

 

RakMK D2. Suomen rakentamismääräyskokoelma D2. 2012. Rakennusten sisäilmasto ja 

ilmanvaihto. [pdf-tiedosto] Saatavilla 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=384867&lan=fi 

 

Rakennustietosäätiö. 1996. Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet. (tiedonjyväkortti) [pdf-

tiedosto] [viitattu 15.5.2012] LVI 31-10507 Saatavilla 

https://www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/105613.html.stx (vaatii kirjautumisen LVI Net) 

 

Reed, Nicholas G. 2010. The History of Ultraviolet Germicidal Irradiation for Disinfenction. 

[pdf-tiedosto] [viitattu 22.12.2015] Saatavilla 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789813/pdf/phr125000015.pdf 

 

Sainio, Markku 2013. Haasteena ympäristöherkkyys. [pdf-tiedosto] [viitattu 9.4.2016] 

Saatavilla http://www.soterko.fi/files/Tapahtumat/markku-sainio-ttl-haasteena-

ymparistoherkkyys-painopiste-kuntoutumiseen.pdf 

 

Salonen, Raimo O. & Pennanen Arto. 2006. Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. [pdf-tiedosto] 

ISBN 952-457-250-8 [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.tekes.fi/fi/document/43037/fine_terveys_pdf 

 

Sears, Margaret E. 2007. The Medical Perspective on Environmental Sensitivities. [pdf-

tiedosto] [viitattu 9.4.2016] Saatavilla http://www.chrc-

ccdp.gc.ca/sites/default/files/envsensitivity_en.pdf 

 

Seppänen, Olli. 1996. Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto. ISBN 951-96998-0-6 

 

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. ISBN 978-

951-97186-5-1 

 

SFS-EN 779. 2012.  

 



63 

 

SFS-EN 13779. 2010. Rakennusten ilmanvaihto. Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihto- 

sekä huoneilmastointijärjestelmien tehokkuusvaatimukset. [standardi] 110 s. SFS-tuotenumero 

150837. 

 

SFS-EN 1822:2010, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) 2010. Suomen 

Standardisoimisliitto SFS. Helsinki:SFS. [viitattu 15.5.2012] Saatavilla http://www.sfs.fi 

 

Sisäilmayhdistys. 2004. Sisäilman tekijät. [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/terveelliset_tilat/sisailmasto/sisailman_tekijat/ 

 

Sisäilmayhdistys. 2008. Kemialliset epäpuhtaudet. [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] 

Saatavilla 

http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/terveelliset_tilat/sisailmasto/kemialliset_epapuhtaudet/ 

 

Tanasomwang, L & Lai, F.C. 1997. Long term ozone generation from electrostatic air cleaners 

[pdf-tiedosto] Saatavilla IEEE 

 

Tarvainen, Virpi. 2008. Otsoni ilmansaasteena. [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] 

Saatavilla http://www.ilmanlaatu.fi/ilmansaasteet/tietosivut/otsoni_ilmansaasteena.php 

 

Tekes. 2006. FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 – 2005. [pdf-

tiedosto] ISBN 952-457-231-1 [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

www.tekes.fi/fi/document/43111/fine_pienhiukkaset_pdf 

 

THL. 2010. Ympäristön keskeisiä terveyshaittoja voidaan torjua myös kotikonstein. 

[verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=22234 

 

THL 2014. Ympäristöherkkyyden nimike on lisätty ICD-10-tautiluokitukseen.  

[verkkodokumentti] [viitattu 24.3.2016] Saatavilla: https://www.thl.fi/fi/-

/ymparistoyliherkkyyden-nimike-on-lisatty-icd-10-tautiluokitukseen 

 

Viner, A.S et al. 1989. Ozone generation in dc Energized Electrostatic Precipitators  



64 

 

 [pdf-tiedosto] Saatavilla  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=96940&url=http%3A%2F%2Fieeexpl

ore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D96940 

 

Wilson, A.L & Karpukhin Alexander. 2008. Literature Review of  Indoor Ultrafine Particles 

and Residential Gas Appliances. [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.iaq.com/ufp/Lit%20Review%20UFP.pdf 

 

Ympäristöministeriö. 2004. Hiukkasia ilmassa [pdf-tiedosto] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=22776&lan=fi 

 

Ympäristöministeriö. 2009. Puhdasta ilmaa Euroopalle – CAFE [verkkodokumentti] [viitattu 

15.5.2012] Saatavilla http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17784&lan=fi 

 

WHO. 2006. Air guality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur 

dioxide. Summary of risk assessment. [pdf-tiedosto] 22 s. Saatavilla 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair_aqg/en/ 

 

WHO. 2011. Air quality and health. [verkkodokumentti] [viitattu 15.5.2012] Saatavilla 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ 

  


