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AVATER -hankkeen loppuseminaari 



Tavoitteet 

• kirjallisuuskatsaus tehdyistä tutkimuksista  

• kootaan käyttäjäkokemusta kunnilta, joissa 
ilmanpuhdistinlaitteita on käytetty paljon  

• kootaan tieto eniten käytettyjen laitteistojen teknisestä 
suoriutumisesta – luottamuksellisuus 

• analysoidaan kyselyn tulokset käytön yleisyydestä ja 
toimivuudesta koettujen haittojen vähentämiseen 
koulukohteissa  

• verkostotapaaminen alan toimijoiden ja yhdistysten edustajien 
kanssa  
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Kirjallisuuskatsaus – Ilmanpuhdistimien käyttö 
sisäympäristöissä 

• Kirjallisuushaku ~ 1300 artikkelia, joista katsauksessa 
käytetty 63 

• Kirjallisuuskatsauksessa selvittiin: 

– kuinka tehokkaita ilmanpuhdistimet ovat vähentämään 
altistumista erilaisille sisäilman epäpuhtauksille 

– pystytäänkö ilmanpuhdistimien avulla poistamaan koettuja 
terveyshaittoja 

– eri ilmanpuhdistustekniikoiden mahdolliset haittavaikutukset 

• Julkaistaan loppuraportin yhteydessä 3/2017 

16.11.2016 AVATER -hankkeen loppuseminaari 3 



Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 1/4 

• Mekaanisella suodatuksella voidaan poistaa sisäilmasta 
hiukkasmaisia epäpuhtauksia kuten siitepölyä, huonepölyä, 
homeitiöitä, bakteereita, eläinten hilsettä ja pienhiukkasia.  

– Suodattimet tulee vaihtaa riittävän usein kontaminaation 
estämiseksi. 

• Adsorptiolla ja kemisorptiolla voidaan poistaa tehokkaasti 
pienhiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, formaldehydiä, 
O3, NO2, SO2 ja H2S.  

– Sivutuotteina voi kuitenkin syntyä haitallisia sekundääriyhdisteitä 
tai absorboituneet yhdisteet voivat emittoitua uudelleen. 
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Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 2/4 

• Sähköisellä suodatuksella pystytään vähentämään sisäilman 
pienhiukkasia tehokkaasti.  

• Sähköistä suodatusta käytettäessä voi syntyä varattuja 
partikkeleita ja uusia epäpuhtauksia, kuten otsonia ja 
ultrapieniä hiukkasia.   

• UV-säteilytys inaktivoi bakteereita, sieniä ja viruksia, lähes 
100 %.  

– Sivutuotteena voi syntyä otsonia. 
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Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 3/4 

• Fotokatalyyttisellä oksidaatiolla pystytään vähentämään 
kaasumaisia epäpuhtauksia. Sen on todettu vähentävän 
huoneilmasta myös viruksia, bakteereita ja sieniä.  

– Sivutuotteina syntyy uusia kaasumaisia epäpuhtauksia, kuten 
formaldehydiä ja asetaldehydiä. 

• Plasmasuodatuksella voidaan vähentää esimerkiksi BTEX-
yhdisteitä (bentseeni, tolueeni, ksyleeni, etyylibentseeni), 
etanolia ja formaldehydiä, sekä myös mikrobeja. Yhdessä 
fotokatalyyttisen oksidaation kanssa plasmasuodatus poistaa 
tehokkaasti myös pienhiukkasia.  

– Sivutuotteina syntyy muun muassa typenoksideja ja otsonia.  
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Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 4/4 

• Ilmanpuhdistimien käyttö voi auttaa vähentämään ilmassa 
olevia allergeeneja ja hiukkasia ja joissakin tapauksissa 
vähentää allergia- ja astmaoireita. 

• Tämänhetkiset kokeelliset tutkimukset ovat puutteellisia 
osoittamaan ilmanpuhdistimien hyötyjä allergioita ja astmaa 
sairastaville henkilöille. 

 

 

• Tarvitaan lisää tutkimusta ilmanpuhdistimien tehokkuudesta 
vähentää erilaisia sisäilman epäpuhtauksia ja niistä 
aiheutuvia terveyshaittoja. 
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POIMINTOJA 
VERKOSTOTAPAAMISESTA 
14.3.2016, KUNTALIITTO, 
HELSINKI 
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Aimo Taipaleen (VTT) alustus 1/3 

• Ilmanpuhdistimien teho tulee aina mitoittaa huoneen 
tilavuuden ja ilmanvaihdon tehokkuuden mukaan.  

• Tavoiteltu pitoisuuden alenema määritetään kohteessa 
mitattujen epäpuhtauspitoisuuksien ja oireilun voimakkuuden 
perusteella.  

 

 

• Tarvittava puhtaan ilman tuotto riippuu siis sekä tilan koosta, 
ilmanvaihtuvuudesta että tavoitellusta pitoisuustason 
alenemisesta.  
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Aimo Taipaleen (VTT) alustus 2/3 

• Laitteen puhtaan ilman tuotto on ilmavirran ja erotusasteen 
tulo, joten sekä ilmamäärä että suodattimen 
suodatustehokkuus vaikuttavat puhtaan ilman tuottoon saman 
verran. 

• Ilmanpuhdistimissa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin 
seikkoihin: 

– Mitä puhdistetaan, hiukkasia/kaasuja? 

– Ilmavirta 

– Erotusaste 

– Puhtaan ilman tuotto CADR (=clean air delivery rate) 

– Yksittäisen markkerin poistaminen ei auta, mikäli tilassa muita 
yhdisteitä, joita ilmanpuhdistin ei pysty poistamaan. 
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Aimo Taipaleen (VTT) alustus 3/3 

– Tuottaako laite otsonia? 

– Tehonkulutus, lämpötilan nousu 

– Terminen viihtyvyys, aiheuttaako laite vetoa? 

– Ääniteho, äänenpainetaso 

– Miten varmistetaan, että laite pidetään käynnissä? 

– Hinta per puhdistettu ilmatila 

– Ilmanpuhdistin ei poista korjaustarvetta 

– Mikä on tavoite, esim. alentaa altistumista väliaikaisesti vs. 
mahdollistaa herkistyneen ihmisen palaaminen tiloihin? 
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Ilmanpuhdistimien käyttäminen / suositteleminen 

• Käytön tarve tulisi määritellä tutkimuksin ja arvioiden,tapahtuuko 
altistumista, jota ilmanpuhdistimilla voidaan vähentää  

• Ilmanpuhdistimia EI SAA käyttää korjausten välttämiseksi, vaan  

– tilapäisesti korjauksia odotellessa 

– selvitystöiden aikana 

– ennen muuttoa pois tiloista 

• Ilmanpuhdistimia EI SAA  käyttää parantamaan tilannetta, jossa 
siivousta ei ole hoidettu kunnolla. 

• Myös tilanteissa, joissa korjauksia on tehty, mutta herkimmät 
yksilöt oireilevat vielä, voi ilmanpuhdistimista olla apua 

• Remonttien aikana suojaamaan viereisiä tiloja  

• Tiloissa, joissa on tavallista suurempi hajukuorma 
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Teknisiä vaatimuksia ilmanpuhdistimille, joita 
käytetään ja suositellaan 

 

• Äänitehon tulisi olla mahdollisimman matala, mielellään alle 
40 dB(A), yöaikaan alle 30 dB(A) 

• Ilmanpuhdistimen tulisi taata riittävä ja tehokas puhtaan ilman 
tuottoaste 

• Ei saisi tuottaa puhdistuksen sivutuotteena haitallisia 
yhdisteitä, kuten otsonia 

• Suodattimien tulisi olla helppo vaihtaa ja niitä tulisi olla riittävä 
määrä eri karkeusasteille 

• Laitteen huollosta ja käyttövarmuudesta on huolehdittu 

• Laitteiden sijoittelu on erittäin tärkeää 

• Yrityksiltä kerätty tieto teknisistä tiedoista – tullaan 
neuvottelemaan julkaisemisesta raportin yhteydessä 
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Periaatteita, käytännön ohjeita ilmanpuhdistimia 
käytettäessä/suositellessa 

• Kiinteistöpäälliköille annetaan sisäinen ohjeistus. Kuvataan ne 
tilanteet, joissa ilmanpuhdistimia voidaan käyttää 

• Käyttäjille tulisi järjestää koulutustilaisuuksia: toimintaperiaate, 
sijoittaminen, käyttö ja huolto 

• Ilmanpuhdistimien käytön tulee olla pääsääntöisesti lyhyt ja 
tilapäinen ratkaisu  

• Laitteen sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota, esteettömyys 
tulee aina varmistaa 

• Valmistajan ohjeita tulee noudattaa suodattimien vaihdossa ja 
laitteen puhdistuksessa 

• Mikäli laitteet tuottavat hajua, niitä ei tule käyttää… 
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Kokemuksia ilmanpuhdistimien käytöstä 
erityisesti kosteus- ja homevauriokohteissa 
 

• Ilmanpuhdistimien käytöllä on saatu ”ostettua lisäaikaa” 
korjaussuunnitteluun ja korjaukseen ilman toiminnan 
lopettamista ja mahdollisten väistötilojen hankintaa (kun 
osastointi ja alipaineistus kunnossa)  

• Joissakin tapauksissa vääränlaisen sijoittelun vuoksi oireilu 
on lisääntynyt 

• Ilmanpuhdistimissa on koettu myös olevan eroja  
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Muuta verkostotapaamisesta 

• Ilmanpuhdistimia valittaessa tarvitaan lisää avoimuutta  

• Olisi hyvä, jos testiraportit olisivat esillä ja helposti 
vertailtavissa keskenään, esimerkiksi yhteisen kriteeristön 
avulla  

• Tutkimustietoa ilmanpuhdistimien vaikutuksista oireiluun ei 
ole riittävästi saatavilla. Yhdistelmälaitteiden (monta eri 
tekniikkaa) arviointi on vaikeaa  

• Kilpailutusta tehtäessä valitettavasti matalin hinta tuntuu 
monesti ratkaisevan  

• Laadukkuuden tulisi olla kriteerinä  

• Tilanteen tulisi olla avoin eikä mitään tekniikkaa suljettaisi 
automaattisesti pois  
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ÄÄNESTYSTULOKSIA 
VERKOSTOTAPAAMISESTA 

15.6.2016, KUNTALIITTO, 
HELSINKI 
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Verkostotapaamisen äänestystuloksia         1/3 

Ilmanpuhdistimia käytetään 
sisäilmaongelmaisissa kohteissa, kun 
mm. odotetaan kohteen tarkempaa 
tutkimusta, korjausta tms.  
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Vastausvaihtoehdot N % 

Kyllä, pysyvänä 

ratkaisuna 

1 5,3 

Kyllä, väliaikaisena 

ratkaisuna 

17 89,5 

Ei käytetä 1 5,2 

Ilmanpuhdistimia vuokraavat tai 

myyvät yritykset määrittävät 

ilmanpuhdistimen tehon, määrän ja 

sijoittelun ja antavat opastuksen 

käytölle 

Vastausvaihtoehdot N % 

Kyllä 6 37,5 

Kyllä, pääasiassa 7 43,8 

Harvoin 3 18,7 

Ei 0 0,0 



 
 
Verkostotapaamisen äänestystuloksia        2/3 
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Ilmanpuhdistimista on koettu olevan 
apua kosteus- ja homevauriokohteissa 

Vastausvaihtoehdot N % 

Kyllä 13 76,5 

Harvoin 4 23,5 

Ei 0 0,0 

llmanpuhdistimien tulisi olla helposti 
vertailtavissa keskenään esim. 
yhteisen kriteeristön avulla 

Vastausvaihtoehdot N % 

Kyllä 17 100,0 

Ei 0 0,0 



 
 
Verkostotapaamisen äänestystuloksia        3/3 
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Ilmanpuhdistimista, joissa syntyy 
sivutuotteena otsonia, on koettu haittaa 

Vastausvaihtoehdot N % 

Kyllä 6 40,0 

Harvoin 6 40,0 

Ei 3 20,0 

Yleisiä kommentteja: 

• Tilaaja voi pitkittää tutkimusten ja korjausten aloitusta joskus todella kauan 

(jopa kymmenen vuotta) ja käyttävät tiloissa vain ilmanpuhdistimia  

     -> rakenteet saattavat ehtiä mennä jo todella huonoon kuntoon 

• Voiko ilmanpuhdistin voi olla myös pysyvä ratkaisu, jos tiloissa oleskelee 

vain yksi tai muutama oireileva henkilö? 

• Asumisterveysliitto ei suosittele otsonia tuottavia ilmanpuhdistimia, ko. 

laitteet aiheuttaneet jopa astmakohtauksia 



KUNTIEN 
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA 
ILMANPUHDISTIMISTA- 

KYSELY 
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0 1 2 3 4

0

1-49

50-99

100-199

yli 200

Kuinka monta ilmanpuhdistinta teillä on tällä 

hetkellä käytössä kunnassanne? 
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0 1 2 3 4 5 6 7

Kun oireita on paljon, mutta syytä ei 

vielä tiedetä (ennen laajempia 

selvityksiä).

Väliaikaisratkaisuna tilanteessa, 

jossa odotetaan 

kosteusvauriokorjausta.

Tilanteessa, jossa korjauksia on jo 

tehty, mutta herkimmät yksilöt 

oireilevat vielä.

Remonttityön aikana suojaamaan 

viereisiä tiloja.

Lääkärin todistuksella, yksittäiselle 

henkilölle.

Jokin muu tilanne, mikä?

Missä tilanteissa käytätte rakennuksissanne 

ilmanpuhdistimia? 
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Oletteko kokeneet ilmanpuhdistimista apua 

kosteus- ja homevauriokohteissa? 

0 1 2 3 4

Aina

Useimmiten

Joskus

Ei koskaan



Kuntien kokemuksia / lainauksia  

• Käyttäjiltä usein positiivista palautetta 

• Koettu hyvin helpottavana saada laite 

• Erityisesti tilanteissa, joissa odotetaan remonttia 

• Jotkut herkät ihmiset kokevat, että ilman puhdistinta eivät voi 
työskennellä lainkaan, puhdistimen kanssa työskentely onnistuu. 

• Joskus kun laite laitetaan yhteen tilaan,  voi tarve levitä 
työyhteisön sisällä myös tiloihin, joissa ei ole ollut 
aikaisemmin ongelmia 

• Joskus on tilanteita, että henkilöt eivät koe voinnissaan 
muutoksia puhdistimen vaikutuksesta, mutta eivät myöskään 
ole valmiita laitteesta luopumaan.  

• Eri valmistajien ilmanpuhdistimista on erilaisia kokemuksia. 

• Laitteiden käyttökulut suuria 

•  
 

 

16.11.2016 AVATER -hankkeen loppuseminaari 25 



Summa summarum 1 

1) Eri ilmanpuhdistustekniikoilla poistetaan erilaisia sisäilman 
epäpuhtauksia 

• Osassa tekniikoista voi syntyä sivutuotteina haitallisia yhdisteitä 

• Yhdistelmälaitteiden (monta eri tekniikkaa) arviointi vaikeaa 

• Tarvitaan yhteinen kriteeristö helpottamaan laitteiden valintaa 

• Tieto eniten käytettyjen laitteiden teknisestä suoriutumisesta 
(luottamuksellisuus) 

2) Ilmanpuhdistimien käyttö voi auttaa vähentämään 
sisäilmasta epäpuhtauksia 

• Vähentää jossain tapauksissa allergia- ja astmaoireita 

• Tarvitaan lisää tutkimusta tehokkuudesta vähentää erilaisia 
epäpuhtauksia ja niistä aiheutuvia terveyshaittoja   
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Summa summarum 2 

3) Kuntien kokemuksia: 

• Käytetään eniten väliaikaisratkaisuna kun odotetaan 
kosteusvauriokorjauksia sekä remontin aikana suojaamaan 
viereisiä tiloja 

• ”Joskus/useimmiten” koettu apua kosteus- ja 
homevauriokohteissa 

4) Ilmanpuhdistimia tulee käyttää: 

• Pääasiassa väliaikaisesti esim. remonttia odotellessa/sen aikana 
suojaamaan viereisiä tiloja 

• Voi auttaa herkistynyttä esim. palaamaan korjattuun tilaan 

5) Ilmanpuhdistimet tulee huoltaa säännöllisesti ja niiden 
käyttöön on perehdytettävä 

Sisäilmastoseminaarissa PUHHO-projektin tuloksia! 
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