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Johdanto 

 Ilmastointijärjestelmissä käytetyt nykyiset tekniikat sallivat 

vain rajalliset mahdollisuudet sisäilman hiukkaspitoisuuden 

hallitsemiseksi. 

 Ilmanvaihdon lisäys 

 Tuloilmasuodattimien erotuskyvyn parantaminen 

 Huoneilmanpuhdistimet 

 Jos rakennuksen ilmanvaihtuvuus on suurehko (2–3 kertaa 

tunnissa), on edellä mainituilla keinoilla vaikeaa saavuttaa hyvin 

merkittävää sisäilman hiukkaspitoisuuden vähenemistä 

kohtuullisin kustannuksin. 
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Ilmanjakolaiteratkaisu 

 Puhdistetun ilman ilmavirta voidaan moninkertaistaa sisätiloissa 

puhdistamalla myös sitä ilmavirtaa, joka syntyy induktiona 

tuloilman virratessa ilmanjakolaitteen kautta huoneeseen. 

 Ratkaisulla voidaan toteuttaa huomattavasti nykykäytäntöjä 

puhtaampia osastoja mm. toimisto- ja koulurakennuksiin ja 

hotelleihin.  

 Vastaava puhdistustehokkuus voi olla haastavaa saavuttaa 

tyypillisillä ilmanpuhdistimilla mahdollisen melun, tilavaatimusten 

ja ilmanpuhdistimen lämpökuorman aiheuttamien haittojen takia. 
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Periaatekuva markkinoilla olevaan laitteeseen 

rakennetusta sisäilmaa puhdistavasta ilmanjakolaitteesta 
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Menetelmät - kenttätutkimus 

 Koekohteina kaksi toimisto-osastoa (kaksiosainen avokonttori 

ja pieni toimistosiipi) sekä kirjaston kirjojen lajitteluhuone 

 Hyödynnettiin suodatusjärjestelmällä varustettuja Halton CHH- 

ja Swegon Parasol C –tuloilmalaitteita. 

 Elottomien, eloperäisten, elollisten ja nanohiukkasten 

pitoisuuksien mittaukset 

 Sisäilmastokyselyt 

 Laboratoriomittaukset 
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Menetelmät - laiteratkaisun kehittäminen 

  

 Laitteen rakenteen, ilmavirtauksen ja suodatuksen tehokkuuden 

kehittäminen 

 Paluuilmavirran maksimointi eri tuloilman tilavuusvirroilla sekä 

alhaisella laitteen kokonaispainehäviöllä 

 Virtausmallinnus (CFD) 

 Ilmavirtojen ja suodatuksen erotusasteen mittaukset 

laboratoriossa 
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Tulokset: ≥0.3 µm hiukkasten pitoisuus 

avokonttorissa 

 Hiukkas-

pitoisuus väheni 

50-56 %  

 CHH-laitteiden 

tehollinen 

ilmavirta (TIV) 

41-54 l/s/laite 

 Vetohaitan 

torjunta vähensi 

TIV:aa 

merkittävästi 

(alenemaodote 

laboratoriossa  

72 %)  
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Eloperäisten hiukkasten pitoisuus kirjaston 

kirjojen lajitteluhuoneessa 

 Elottomien 

hiukkasten 

pitoisuus väheni 

48-59 % (TIV 38-

55 l/s/laite) 

 Eloperäisten 

hiukkasten 

pitoisuus väheni 

max. 45 % 

 ≥100 nm 

hiukkasten 

alenema 63 % 

 Hiukkaspäästöt 

vaihtelivat 

runsaasti. 
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Sisäilmastokyselyt 

 Kenttätutkimuskohteiden sisäilmastokyselyt toteutettiin seitsemänä eri 

ajankohtana. Vastauksia saatiin yhteensä 46.  

 Yksittäisen kyselyn aikana ja niitä edeltäneinä viikkoina 

ilmanjakolaitteiden suodatus oli kytketty joko pois päältä tai päälle.  

 Vastauksista ei voitu tulkita, ovatko koettu työympäristö ja sen 

ilmanlaatu parantuneet sisäilmaa puhdistavan ilmanjakolaitteen 

myötä.  

 Tulkintaongelmaa aiheuttivat pienet ryhmäkoot ja osassa 

kyselyistä myös matalat vastausprosentit. 

 Toisaalta ei voida sulkea pois sitä, että merkittäviä muutoksia olisi 

tapahtunut yksittäisten työntekijöiden osalta. 
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Jatkokehitetyn ilmanjakolaitteen mittaustuloksia 

 Laitteen rakenne ja lisätyt 

komponentit vaikuttavat 

voimakkaasti paluuilman 

tilavuusvirtaan. 

 Ilmavirtojen suhde oli 

suodatinvarustuksella 

enimmillään 4.1. 

 Laitteen tuottama 

hiukkaspitoisuuden 

alenemaodote enimmillään 

hieman yli 80 % 

 

Laite Tuloilma-

virta (l/s) 

Paine-

kammion 

ylipaine 

(Pa) 

Ilmavirtojen 

suhde 

Huomau-

tukset 

Prototyyppi 

1 

7.5 69 5.0 Ei lisä-

kompo-

nentteja 

  12.5 186 5.2 Ei lisä-

kompo-

nentteja 

  12.5 145 3.4 Lisäkompo-

nentit 

mukana 

Prototyyppi 

2 

21.6 (5.4) 150 4.4* Ei 

suodattimia 

  21.6 (5.4) 150 4.1* Suodattimet 

  36 (9) 150 3.2* Suodattimet 

*Määritetty laitteen yhden sivun mittausten perusteella 
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Sisäilman puhdistamiseen kehitettävä 

ilmanjakolaite 



12 23.3.2016 12 

Tulosten arviointi ja yhteenveto 

 Ilmanjakolaiteratkaisu mahdollistaa sisäilman hiukkaspitoisuuden 

merkittävän vähentämisen lisäämättä ilmastointijärjestelmän 

ilmavirtoja, kokoa tai merkittävästi energiankulutusta.  

 Laboratoriomittausten perusteella hiukkaspitoisuutta voitiin 

vähentää 65-75 %  

 Kenttätutkimuskohteissa vähenemä oli 48-63 % 

 Syitä eroon olivat merkittävä vuotoilmanvaihto sekä 

ilmanjakolaitteiden ei-optimaaliset asetukset koekohteissa.  

 Kenttätutkimuksissa käytetyt ilmanjakolaitteet eivät olleet optimoituja 

sisäilman puhdistamiseen, vaan niissä käytettiin valmiita kaupallisia 

komponentteja.  

 Laiteratkaisun kehitystoimenpiteiden jälkeen alenemaodote on 

jopa 80 % todellisissa käyttöympäristöissä. 
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Kiitokset 

 Kirjoittajat haluavat kiittää Työsuojelurahastoa ja 

yhteistyöorganisaatioita tutkimushankeen ”Sisäilmahaittojen 

vähentäminen toimisto- ja koulurakennuksissa alentamalla 

oleellisesti sisäilman hiukkaspitoisuutta” (2012-2015) 

yhteistyöstä ja rahoituksesta. 
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