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Energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat ovat olleet esillä 2000-luvulla, ne tulevat jatkossa 
saamaan entistä enemmän huomiota. Tämä on ajanut niin yritykset kuin loppukäyttäjätkin 
pohtimaan, miten energiatehokkuutta voitaisiin parantaa ja sisäilmaongelmia välttää sekä 
ratkaista. Ilmansuodatin on yksi ilmanvaihtojärjestelmän halvimmista komponenteista, 
joka vaikuttaa merkittävävästi niin energiankulutukseen kuin sisäilmanlaatuunkin. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys, joka auttaa ymmärtämään 
suodattimien toimintaa, niiden tärkeyttä ja suodattimen valintaan liittyviä asiota. Työn on 
tarkoitus olla opas sen tekijälle, kuin myös suunnittelijalle, kiinteistönhuoltoyritykselle, 
asiakkaalle sekä loppukäyttäjälle.  
 
Työssä tarkastellaan myös juuri voimaanastuneiden standardien/luokitusten (ISO16890 
ja Eurovent 2019) eroja edellisiin standardeihin ja tarkastelun perusteella laadittiin myös 
ohje suodatinluokkien tunnistamiseen. Suodattimien energiatehokkuutta on tarkasteltu 
Camfil Oy:n elinkaarilaskentaohjelmalla.  
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Energy efficiency and indoor air problems have been prominent in the 21st century, and 
they are also things that will attract more attention in the future. This has driven 
companies and end users to think about how to improve energy efficiency and avoid 
indoor problems and solve them. The air filter is one of the cheapest components in the 
ventilation system. However, it is very important in terms of energy consumption and 
indoor air quality. 
 
The purpose of this thesis was to help to understand the function of filters, their 
importance and to choose a specific filter. The purpose of this work is to guide the author, 
the HVAC designer, the property maintenance company, as well as the customer and the 
end user.  
 
This thesis also examines the differences between the standards/classifications that have 
just been put into operation (ISO16890 and Eurovent 2019) and the previous standards. 
Based on this study, there is a guide to identify filter classes. The energy efficiency of the 
filters has been examined by the life cycle calculation program of Camfil Oy. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Ilmansaasteet ovat ihmiselle yksi isoimmista terveysriskeistä, ne aiheuttavat 
vähäisempien terveyshaittojen (esim. yskä ja nuha) lisäksi myös sairauksia, kuten astma, 
sydänsairaudet, kognitiiviset häiriöt ja syövät. Kaikista vaarallisimpana terveyshaittana 
ilmastossa pidetään tällä hetkellä pienhiukkasia, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin 1μm. 
Tämä johtuu siitä, että pienhiukkaset eivät kulkeudu vain keuhkoihin, vaan ne pääsevät 
jatkamaan matkaansa vielä verenkiertoon, ja sitä kautta sisäelimiin asti. Esimerkiksi 
aivoihin kulkeutuessaan hiukkaset voivat tutkimuksien valossa olla osasyy dementian ja 
Alzheimerin taudin syntyyn. (WHO, 2018) 
 
Kaikkia pienhiukkasia ei tulla saamaan ikinä pois ilmasta, mutta ihmiset voivat omilla 
toimillaan vähentää niitä, ja tällä tavalla vähentää altistumista sisäilmassa oleville 
hiukkasilta. Hiukkasia syntyy mm. luonnossa, johon ei voi vaikuttaa, mutta todella suuri 
osa hiukkasista tulee ihmisen omista toimista. Liikenne, teollisuus ja maatalous ovat 
suuria hiukkasien tuottajia, mutta niitä syntyy myös esimerkiksi kehitysmaissa avotulella 
ruuanlaiton yhteydessä (Tapanainen, 2018).  
 
Edellä mainittujen asioiden valossa varsinkin tuloilman sekä kierrätysilman suodatus on 
erittäin tärkeä asia, johon täytyy jatkuvasti panostaa lisää terveellisen sisäilman 
takaamiseksi, poistoilman suodatusta unohtamatta. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä selvitys ilmansuodattimista, sekä niihin 
liittyvistä asioista yleisilmanvaihdon kannalta. Työn on tarkoitus saada lukija miettimään 
ilmasuodattimien tärkeyttä, ja niiden roolia kiinteistön kustannuksissa.  Työssä 
tarkastellaan suodattimien toimintaa, rakennetta sekä niiden elinkaarikustannuksia. 
Johtuen opinnäytetyön tekijän uravalinnasta, on työssä käytetty esimerkkeinä Camfil 
Oy:n tuotteita, sekä elinkaarikustannuslaskenta on tehty Camfilin laskentaohjelmistolla.  
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2 ILMANSAASTEET 
 
 
2.1 Tilanne maailmanlaajuisesti 
 
The World Air Quality Index project kerää ja näyttää tällä hetkellä tietoa ilmanlaadusta 
maailmanlaajuisesti. Heidän sivuiltaan löytyy kartta, johon on värikoodattu ilmanlaadun 
tilanne paikoissa, joista mittausdataa on saatavilla. Huomioituna ovat muutkin tekijät kuin 
pienhiukkaset, mutta paikkakohtaisesti voi tarkastella myös niitä. 
 

 
KUVA 1. Ilmanlaatu maailmanlaajuisesti (The World Air Quality Index project, 2019) 
 
TAULUKKO 1. Ilmanlaadun tasot (The World Air Quality Index prjocet, 2019) 
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Ilmanlaatu on siis koodattu värein sekä numeroin hyvästä (vihreä/0) vaaralliseen 
(tummanpunainen/300+). Kartasta voidaan huomata, että ilmanlaatu on selvästi 
huonompi itämaissa kuin länsimaissa. Eritoten Kiinassa ja Intiassa ilmanlaatu on jopa 
vaarallisen huono. Kun otetaan tarkempaan tarkasteluun miksi näin on, niin huomataan, 
että syyt ovat todella usein nimenomaan pienhiukkasten määrässä.  
 

  
KUVA 2. Lähempi tarkastelu ilmanlaadun heikkoudesta Kiinassa ja Intiassa (The World 
Air Quality Index project, 2019) 
 
Kartasta voidaan tehdä myös toinen huomio, ilmanlaatu on parempi maapallon etelä- ja 
pohjoispuoliskoilla. Ainakin pohjoisella pallonpuoliskolla tämä johtuu siitä, että suuret 
päästökeskittymät ovat kaukana (Anttila, 2018).  
 
 
2.2 Tilanne Euroopassa 
 
Euroopan ympäristökeskus (EYK) ja Euroopan komissio pitävät yllä samankaltaista 
karttaa Euroopan alueesta, European Air Quality Idex. Tietojen perusteella voidaan todeta 
ilmanlaadun olevan Euroopan alueella pääosin hyvä, mutta täytyy muistaa, että tulokset 
johtuvat myös mittausten ajankohdasta. Kartoissa pystyy tarkastelemaan mittauksia myös 
kellonajan perusteella. Päästöjä Euroopan alueella on saatu kuriin niin hyvin, että ne ovat 
enää murto-osa siitä tasosta mitä ne olivat 70-luvulla (Jauhiainen, Paakkola, Tolvanen & 
Veistola, 2016).  
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KUVA 4. Ilmanlaatu Euroopassa (European Air Quality Index, 2019) 
 
 
2.3 Tilanne Suomessa 
 
Suomen ilmanlaadun voi tarkistaa hyvin kahdesta edellä mainitusta kartasta, mutta myös 
Ilmatieteenlaitos ylläpitää reaaliaikaista karttaa Suomen ilmanlaadusta. Yleisesti ottaen 
ilmanlaatu Suomessa on hyvä, maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jopa maailman 
paras. Keskimääräinen hiukkaspitoisuus Suomessa on 6 μg/m3, joka on yli kymmenen 
kertaa matalampi verrattuna huonoimman ilmanlaadun omaaviin maihin 
(Ilmatieteenlaitos, 2018). 
 
Hyvä ilmanlaatu Suomessa johtuu monesta asiasta, kuten pohjoisesta ilmastosta sekä 
kehittyneestä teknologiasta ja ympäristön huomioon ottamisesta. Vaikka autokantakin on 
vanhaa Euroopan mittapuulla, niin silti maailmanlaajuisesti katsottuna se on 
keskimääräistä uudempaa, jolloin myös päästöt ovat pienemmät (Anttila, 2018). 
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KUVA 5. Ilmanlaatu Suomessa (Ilmatieteenlaitos, 2019) 
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3 SUODATTIMET, SUODATINMATERIAALIT 
 
 
Suodattimia on erilaisia laidasta laitaan aina tarpeen mukaan. Yleisilmanvaihdon 
suodatukseen kuuluvat lähinnä pussi- ja kasettisuodattimet, mutta myös erikoisiin 
kohteisiin löytyy esimerkiksi lankakehyksellä rakennettua suodatinta sekä nykyään myös 
yleistynyttä laajapintasuodatinta. Kehyksiä suodattimiin löytyy niin muovista, metallista 
kuin kartongistakin, joista valitaan aina tilanteen mukaan sopiva. Esimerkiksi tiloissa 
joissa ilmankosteus on korkea (esim. uimahalli) on syytä välttää metallin ja kartongin 
käyttöä. Räjähdysvaarallisissa (ATEX) kohteissa käytetään maadoitettuja suodattimia.   
 
 
3.1 Synteettiset  
 
Synteettinen suodatin on muovikuiduista valmistettu ja se on rakenteeltaan suurikuituinen 
sekä harva. Suodatin on helppo ja edullinen valmistaa. Synteettisten suodattimien 
heikkous on niiden sähkövaraus, joka ladataan suodattimeen valmistuksen yhteydessä. 
Ajan myötä sähkövaraus heikkenee, jolloin myös suodattimen suorituskyky heikkenee. 
(Camfil, 2019) 
 
 
3.2 Lasikuitu 
 
Toisin kuin synteettinen materiaali, on lasikuitukangas pienikuituista sekä tiheää 
rakenteeltaan. Suodatinmateriaalin toiminta perustuu lähinnä mekaanisiin 
suodatinvaikutuksiin, jonka takia materiaali säilyttää hyvin erotusasteensa koko 
elinkaaren ajan. (Camfil, 2019) 
 
 
3.3 Molekyylisuodatus 
 
Suodattimissa voidaan käyttää erilaisia materiaaleja kaasumaisten epäpuhtauksien 
poistoon, kuten aktiivihiiltä, kookosta ja alumiinioksidia. (Camfil, 2019) 
 
 



11 

 

4 Ilmansuodatusta ohjaavat standardit ja luokitukset 
 
 
4.1 ISO16890 
 
ISO 16890 on maailmanlaajuinen standardi, joka astui voimaan 1.7.2018, ja näin ollen 
korvasi Suomessa aikaisemmin käytössä olleen EN779:2012 standardin. ISO16890 on 
tiukempi standardi kuin edeltäjänsä ja auttaa parantamaan sisäilman laatua, sekä 
helpottamaan vertailua suodattimien välillä.  
 
TAULUKKO 2. Pääasialliset erot uuden ja vanhan standardin välillä (Camfil 
koulutusmateriaali, 2019) 
EN779:2012 ISO16890 
Erotusaste ilmoitettu ainoastaan 0,4µm 
hiukkaskoolle 

Erotusaste ilmoitettu kolmelle eri 
hiukkaskoolle: ePM1, ePM2.5 ja ePM10 

Testipöly ASHRAE 70mg/m3 Testipöly ISO A2 Fine 140mg/m3 
Minimierotusaste hienosuodattimille ≥35% Minimierotusaste hienosuodattimille ≥50% 
Loppupainehäviö 450 Pa Loppupainehäviö 300 Pa 
Varauksen poisto suodatinmateriaalin 
palalle Isopropanoli (IPA) nesteellä, 
luokissa F7 - F9 

Varauksen poisto koko suodattimelle IPA-
höyryllä 

 
TAULUKKO 3. Esimerkkiluokituksia suodatusluokkien vastaavuudesta  

EUROVENT 
4/5 

EN779:2012 ISO16890 

Suodatusluokka Suodatusluokka ePM1 ePM2.5 ePM10 
EU5 M5/F5 <20% <40% >50% 
EU6 M6/F6 <40% 50-60% >60% 
EU7 F7 50-75% >70% >80% 
EU8 F8 70-85% >80% >90% 
EU9 F9 >85% >90% >95% 

EU1-4 G1-4 LUOKAT  Jos suodattimen erotusaste on <50%, silloin se 
kuuluu ”coarse” luokkaan, joka käsittää kaikki 

karkeasuodattimet. 
 



12 

 

 
4.2 Eurovent 2019 (Laskentaohje 4/21-2018) 
 
Uusi energialuokitus astui voimaan 1.1.2019. Euroventin laskentaohje perustuu 
ISO16890 mukaisiin suodatinluokkiin ja pölykuormitukseen. Niin kuin kaikessa 
muussakin pyritään nykyään energiatehokkuuteen, niin myös suodattimissa. Vuonna 
2018 kaikista testatuista suodattimista noin 4,6% kuului energialuokitukseltaan A+ 
luokkaan, nyt vaatimusten kiristyessä suurin osa suodattimista siirtyy yhdellä 
luokituksella alaspäin. Testipölymuutoksien takia ennen vuotta 2019 ilmoitetut kWh 
arvot suodattimen energiankulutukselle eivät siis pidä enää jatkossa paikkaansa. 
Energialuokat on ilmoitettu kolmessa eri luokitustaulukossa ePM-luokkien mukaisesti. 
(Camfil koulutusmateriaali, 2019) 
 
Energiankulutus (W) kWh/vuosi lasketaan Euroventin julkaisun 4/21-2018 kaavan 
mukaan. Määritetään qv=0,994m3/s, t=6000h/v ja η=0,5. ∆p:nä käytetään suodattimen 
testauksessa syntynyttä paine-eroa. (Eurovent 4/21-2018)  
 
 = ∙ ∆ ∙

∙ 1000  
 

(1) 

Taulukoista 4-6 selviää Eurovent RS 4/C/001/2019 luokitus standardin mukaiset sallitut 
vuosikulutukset kilowattitunteina. Mx merkintä taulukon vasemmassa yläkulmassa 
tarkoittaa testipölyn määrää, ja ja suodattimen täytyy olla erotusasteeltaan ≥50%. 
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TAULUKKO 4. Sallitut vuosikulutukset ePM1 luokassa (Eurovent RS 4/C/001/2019) 

Mx=200g Vuosikulutus kWh ePM1 (ePM1 ja ePM1,väh  ≥50%) 
Erotusaste A+ A B C D E 
50 & 55% 800 900 1050 1400 2000 >2000 
60 & 65% 850 950 1100 1450 2050 >2050 
70 & 75% 950 1100 1250 1550 2150 >2150 
80 & 85% 1050 1250 1450 1800 2400 >2400 

>90% 1200 1400 1550 1900 2500 >2500 
 
TAULUKKO 5. Sallitut vuosikulutukset ePM2.5 luokassa (Eurovent RS 4/C/001/2019) 

Mx=250g Vuosikulutus kWh ePM2.5 (ePM2.5 ja ePM2.5,väh  ≥50%) 
Erotusaste A+ A B C D E 
50 & 55% 700 800 950 1300 1900 >1900 
60 & 65% 750 850 1000 1350 1950 >1950 
70 & 75% 800 900 1050 1400 2000 >2000 
80 & 85% 900 1000 1200 1500 2100 >2100 

>90% 1000 1100 1300 1600 2200 >2200 
 
TAULUKKO 6. Sallitut vuosikulutukset ePM10 luokassa (Eurovent RS 4/C/001/2019) 

Mx=400g Vuosikulutus kWh ePM10 (ePM10 ja ePM10,väh  ≥50%) 
Erotusaste A+ A B C D E 
50 & 55% 450 550 650 750 1100 >1100 
60 & 65% 500 600 700 850 1200 >1200 
70 & 75% 600 700 800 900 1300 >1300 
80 & 85% 700 800 900 1000 1400 >1400 

>90% 800 900 1050 1400 1500 >1500 
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5 MIHIN SUODATUS VAIKUTUS PERUSTUU 
 
 
5.1 Suodatusmekanismit 
 
Suodattimen toiminta perustuu erilaisten mekanismien summaan, jossa on monta eri 
tekijää, kuten itse materiaalin ominaisuudet ja sen sähkövaraaminen. 
Suodatusvaikutuksia on pääasiassa kaksi erilaista: mekaaninen- ja sähköstaattinen 
vaikutus. Mekaanisessa vaikutuksessa itse materiaali toimii partikkelien poistajana, ja 
sähköstaattisessa vaikutuksessa suodatinmateriaalin sähköinen varaus sieppaa 
partikkeleita mekaanisten vaikutusten ohella. Eri mekanismit vaikuttavat eri 
partikkelikokoihin eri tavalla.  
 
 
5.1.1 Seulavaikutus 
 
Suodatinmateriaalista riippumatta seulavaikutus toimii aina samalla tavalla, partikkelit 
jäävät jumiin suodatinmateriaalin kuituihin koska ne eivät mahdu menemään kuitujen 
luomista raoista läpi. Seulavaikutuksella ei ole kovinkaan oleellista merkitystä 
suodattimen erotusmekanismina muuta kuin kuitumaisien epäpuhtauksien kanssa. 
(Camfil koulutusmateriaali, 2019) 
 

  
KUVA 6. Seulavaikutus (Camfil Oy, 2019) 
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5.1.2 Törmäysvaikutus 
 
Nimensä mukaisesti törmäysvaikutus perustuu partikkelien törmäykseen 
suodatinmateriaalin kanssa. Törmäysvaikutus toimii suurempi massaisien partikkelien 
kanssa, jotka eivät seuraa ilmavirtaa suodattimen kuitujen ohi. Mitä suurempi 
virtausnopeus tai hiukkaskoko, sitä suurempi on törmäysvaikutus. Suodatusmekanismi 
toimii parhaiten suuremmille kuin 1µm kokoisille hiukkasille. (Camfil 
koulutusmateriaali, 2019) 
 

 
KUVA 7. Törmäysvaikutus (Camfil Oy, 2019) 
 
 
5.1.3 Kosketusvaikutus 
 
Hiukkasten kulkiessa kuitujen ohi, hiukkanen koskettaa kuitua ja kiinnittyy siihen. 
Kosketusvaikutus ei ole riippuvainen virtausnopeudesta, jollei nopeus ole niin suuri, että 
se kykenee repimään hiukkasen irti suodatinmateriaalista. Hiukkaskoon kasvaessa tai 
suodattimen kuitutiheyden lisääntyessä kosketusvaikutus paranee. (Camfil 
koulutusmateriaali, 2019) 
 

 
KUVA 8. Kosketusvaikutus (Camfil Oy, 2019) 
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5.1.4 Diffuusiovaikutus 
 
Diffuusio, eli hiukkasten epävirtaviivainen käyttäytyminen perustuu Brownin 
liikkeesseen, jonka seurauksena hiukkaset eivät kulkeudu ilmavirran liikkeen mukana. 
Todennäköisyys hiukkasten kiinnittymiselle kasvaa virtausnopeuden pienentyessä. 
Diffuusio vaikutus koskee alle 1µm kokoisia hiukkasia. (Camfil koulutusmateriaali, 
2019) 
 

 
KUVA 9. Diffuusiovaikutus (Camfil Oy, 2019) 
 
 
5.1.5 Sähköinen varaus 
 
Suodatinmateriaaliin on mahdollista luoda sähkövaraus valmistusvaiheessa. Hiukkasten 
ollessa sähköisesti varautuneita, ne tarttuvat vastakkaisesti varattuun materiaaliin. 
(Camfil koulutusmateriaali, 2019) 
 

 
KUVA 10. Suodattimen sähkövarauksen vaikutus (Camfil Oy, 2019) 
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5.1.6 Molekyylisuodatus 
 
Ilmasta voidaan suodattaa myös kaasumaisia epäpuhtauksia, yleisesti ottaen 
yleisilmanvaihdon parissa tähän käytetään aktiivihiilisuodatusta, mutta myös jonkin 
verran alumiinioksidia. Suodatusvaikutus perustuu aineen huokoisuuteen, johon 
kaasumolekyylit jäävät kiinni. Tällä tavalla saadaan esimerkiksi hajuja poistettua 
suodatettavasta ilmasta. Molekyylisuodatuksessa suodatustehon heikkenemisen arvionti 
on hankalaa. Ainoat indikaattorit tähän ovat tilan käyttäjän havainnot hajujen tulemisesta 
suodattimen läpi, kemiallisen massan testaus massamoduulisuodattimissa (alkaa jo 
poiketa yleisilmanvaihdosta), sekä suodattimen keston arviointi laskentaohjelmilla, jos 
olosuhteet ovat tiedossa. Molekyylisuodattimien käyttö on lisääntynyt varsinkin 
kaupunkialueilla niiden hajunsieppaus ominaisuuksien vuoksi. (Camfil 
koulutusmateriaali, 2019) 
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6 SUODATTIMEN VALINTA 
 
 
Suodattimia on todella suuri määrä erilaisia ja erikokoisia, eri tarkoituksiin ja erilaisiin 
kohteisiin. Suodattimen valinnassa on otettava huomioon monta eri asiaa ja näkökantaa, 
kuten ilmavirta, energiatehokkuus, kehyksen koko, pussien pituus ja lukumäärä. Myös 
olosuhteet täytyy huomioida tarkkaan, esimerkiksi lasikuitusuodatinta ei voi käyttää 
paikassa, jossa on mahdollista saada huomattava määrä kosteutta, kuten vaikka 
pesuhallissa.  
 
 
6.1 Olosuhteet 
 
Uudessa rakennushankkeessa suodattimien valinta perustetaan ulkoilmanlaatuun, sekä 
haluttuun sisäilman laatuun. Taulukossa on esimerkkejä suodatinluokista, joilla halutut 
ilmanlaadut toteutuvat. ODA (P) luokitus kertoo ulkoilmanlaadusta, jossa (P) merkintä 
kertoo sen olevan suhteessa ulkoilman sisältämään hiukkasmäärään. SUP luokitus kertoo 
tuloilman laatuluokista. Mitä suurempi luokka ulkoilmaluokituksessa, sitä huonompi 
laatuisempaa ulkoilma on. Sama pätee sisäilmaluokitukseen, mitä suurempi on luokka, 
sitä huonompaa on tavoiteltu sisäilma. Korkean ilmankosteuden omaavissa paikoissa 
tulisi käyttää laajapintasuodatinta, joka omaa korkeamman kosteudensietokyvyn kuin 
lasikuidusta valmistettu pussisuodatin (Linjama, 2019). 
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TAULUKKO 7. Suodattimen valinta tavoitellun ilmanlaadun mukaisesti (Sisäilmasto ja 
ilmanvaihto-opas, 2018) 

 Tuloilmaluokka 
Ulkoilmaluokka SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5 

ODA (P) 1 ePM10 50% + 
ePM1 50% ePM1 50% ePM1 50% ePM1 

50%  

ODA (P) 2 ePM2.5 65% + 
ePM1 50% 

ePM10 50% 
+ 

ePM1 50% 
ePM1 50% ePM1 

50% *) 

ODA (P) 3 
ePM2.5 65% + 

ePM1 
80%  **) 

ePM2.5 65% 
+ 

ePM1 50% 

ePM10 50% 
+ 

ePM1 50% 
ePM1 
50% *) 

*) SUP 5 tuloilmaluokan hiukkaspitoisuus on suurempi kuin asumisterveysasetuksen 
toimenpideraja huoneilmalle. 
**) Pyrittäessä ODA3 -ulkoilmaympäristössä parhaaseen tuloilmaluokkaan SUP1 
suositellaan käytettäväksi hiukkassuodatuksen lisäksi myös kaasusuodatusta (SFS-
EN16798-3:2017). 
 
6.2  Ilmavirta 
 
Suodatinta valittaessa ilmavirta on ensimmäinen huomioon otettava tekijä, jos suodatin 
on liian pieni ilmanvaihtokoneen virtaamalle, niin se repeytyy sekä aiheuttaa 
huomattavasti suuremman painehäviön kuin oikein valittu suodatin. Pääsääntönä on, että 
1 m3/s ilmaa vaatii yhden kehyskooltaan ”600mm x 600mm”, taskun pituudeltaan 
”500mm” ja taskujen lukumäärältään 10kpl olevan suodattimen, tämä perustuu ISO16890 
tapaan testata suodatinta. 
 
6.3 Suodattimen mitoitus 
 
Suodattimen pinta-ala on laskettavissa ilmavirran ja materiaalinopeuden avulla. Ilman 
materiaalinopeuden tulisi olla välillä 0,1-0,15 m/s. Tarvittava pinta-ala saadaan jakamalla 
ilmavirta (m3/s) materiaalinopeudella (m/s). Suodattimien pinta-alat löytyvät valmistajien 
esitteistä. 
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6.4 Kehyskoko 
 
Kehyskoon valinta perustuu ilmanvaihtokojeen mittoihin. Yleensä kojeet on valmistettu 
niin, että niihin menevä koko on ”yleiskoko”, jonka nimellismitat ovat esim. 600x600 tai 
300x600. Vakiokokoiset suodattimet on määritelty standardissa EN 15805-2010. 
Suodatinvalmistajilta kehyskokoja löytyy yleensä muutamien millimetrien heitoilla, 
esim. 600x600 suodattimen standardimitta on 592mm x 592mm. Parhaiten suodattimen 
koon tietää edellisen suodattimen perusteella, kojeen mallimerkinnän perusteella tai 
kojevalmistajan antamien tietojen perusteella. Kehyskoon on oltava sopiva ja kiristyttävä 
kiskolle niin, että suodatin tiivistyy kunnolla, jottei pääsee syntymään ohivirtausta.  
 
Kehyksiä on myös eri materiaaleista valmistettuja, joka valitaan käyttökohteen mukaan. 
Esimerkiksi uimahallissa on hyvä käyttää muovikehyksellisiä suodattimia 
ilmankosteuden ja sen sisältämien aineiden takia.  
 

 
KUVA 11. Muovikehyksellinen suodatin 
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6.5 Energiatehokkuus 
 
Yksi suodattimen valintakriteereistä on energiatehokkuus. Nykypäivänä 
energiatehokkuudella on suodattimen valinnassa suuri painoarvo koko ajan lisääntyvien 
energiakustannusten vuoksi. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että suodattimen 
erotusaste pysyy hyvänä, vaikkakin halutaan energiatehokas suodatin. Vaikka saisi 
ilmaiseksi energiatehottoman suodattimen, saattaa se tulla energiakustannusten kautta 
kalliimmaksi kuin alkuperäishinnaltaan kalliimpi, mutta energiatehokas suodatin. 
Varsinkin jos kiinteistöjä on monta, esimerkiksi kaupungit ja isot toimijat, niin kannattaa 
ehdottomasti miettiä suodatinvalintaa sähkölaskun kautta.  
 
Energiatehokkuudessa pussien pituus on yksi vaikuttava osatekijä, jos valitaan 
pidemmällä pussilla oleva suodatin (mikäli semmoinen kojeeseen mahtuu), niin se 
vähentää painehäviötä ja sitä kautta puhaltimen paineen korotusta → vähemmän 
sähkönkulutusta.  
 

 
KUVA 12. Suodatinlaatikon kyljessä oleva tarra, energialuokka vielä EN779:2012 
mukaan, koska pakkauspäivä viime vuoden puolella 6.12.18 
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6.6 Hiilijalanjälki 
 
Hiilijalanjälki on asia, joka täytyy ottaa huomioon mm. isojen yrityksien kanssa, jotka 
ovat sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeään, sekä tietenkin yleisesti ympäristön 
kannalta. Suodattimen valintaan tämä vaikuttaa sillä tavalla, että muovi- tai 
pahvikehyksellisessä suodattimessa on pienempi hiilijalanjälki, sillä se on kokonaan 
poltettava tuote. Metallikehyksellinen suodatin joudutaan käsittelemään kahdesti, eli 
suodatinmateriaali poltetaan ja metalli täytyy käsitellä erikseen. Eli siis muovi- ja 
pahvikehyksellinen suodatin on energiajätettä, kun taas metallikehyksellinen on 
sekajätettä.  
 

 
KUVA 13. Vekattu suodatin muovi- ja pahvikehyksellä, löytyy myös metallisena 
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7 SUODATTIMEN OPTIMOINTI LCC LASKENNALLA 
 
 
Elinkaarikustannusohjelmistojen avulla voidaan tarkastella minkälainen ja kokoinen 
suodatin olisi kaikista järkevin vaihtoehto energiankulutuksen ym. käytönaikaisten 
kustannusten kannalta. Laskentaohjelmilla voidaan tarkastella esimerkiksi 
suodatinvaihdoista koituvaa kustannusta pitkällä aikavälillä kiinteistönhuollon 
näkökulmasta.  
 
TAULUKKO 7. Laskennassa käytetyt arvot 

Puhaltimen käyttötunnit 8760 h/a 
Suodattimen loppupainehäviö 200 pa 

Laskenta-aika 10 vuotta 
Järjestelmän kokonaisilmavirta 14 000 m3/h 

Puhaltimen hyötysuhde 50% 
Tyypilliset CO2 päästöt 600 g/kWh 

Ulkoilman olosuhde ODA 2 
Sisätilojen olosuhde SUP 2 
Energiakustannus 0,7 €/kWh 

Energian hinnannousu 2% /vuosi 
Suodattimien hinnannousu 2% /vuosi 

Suodatinvaihdon työkustannus 140e /vaihto 
 
 
Tarkasteltavaan järjestelmään valittiin neljä kappaletta suodattimia per porras. 
Suodattimet ovat muuten samanlaisia, mutta ensimmäisessä ratkaisussa suodattimen 
pussinpituus on kummassakin portaassa 370mm ja toisessa ratkaisussa 1. portaassa 
640mm ja 2. portaassa 670mm. Ratkaisu 1 on siis liian tiukka mitoitus (liian vähän 
suodatinpinta-alaa) kun taas ratkaisussa kaksi pussin pituudet ovat maksimoitu. Lyhyille 
suodattimille määritettiin hinnaksi 55€/kpl ja pitkille 70€/kpl, jolloin suodattimien 
kokonaiskustannus vaihtokertaa kohden lyhyille suodattimille on 440€ ja pitkille 
suodattimille 560€. 
 
Suodatinportailla tarkoitetaan sitä, montako kertaa ilma suodatetaan. Tässä tapauksessa 
suodatinportaat on määritelty taulukon 7. mukaan. Portaat voivat olla myös yhdistettynä 
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yhteen suodattimeen, esimerkiksi aktiivihiiltä sisältävät pussisuodattimet ovat 
käytännössä kaksiportaisia suodattimia. 
 
 

 
KUVAAJA 1. Kokonaiskustannukset (TCO) elinkaaren aikana 
 
 
Kuvaajasta nähdään että 10 vuoden laskenta-ajalla syntyy yli 30t€ säästöä 
suodatinkustannuksissa. Laskennasta on yksinkertaistamisen vuoksi jätetty pois 
järjestelmän puhdistus kustannukset, sekä vertaus uuden laitteiston hintaan. Huomataan 
että sähköenergian kulutus on selvästi suurimmassa osassa tarkastelussa, tämä on yksi 
tärkeimmistä asioista suodatinta valittaessa. Vaikkakin vaihtokerran hinta on 120€ 
korkeampi pitkille suodattimille, niin siltikin ”vain” 10 vuoden tarkastelujaksolla säästö 
on suhteellisen korkea.  
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KUVAAJA 2. Energiankulutus elinkaaren aikana 
 
Kuvaajasta nähdään suodattimien painehäviön aiheuttama sähköenergiankulutus. 
Huomataan että 1. portaan kulutus on pienempi kuin 2. portaan, sillä ePM1 60% (F7) 
luokan suodatin on tiheämpi kuin ePM10 60% (M5) luokan suodatin, eli se tuottaa 
enemmän painehäviötä.  
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KUVAAJA 3. Suodattimen vaihtovälivertailu 
 
Elinikä kuvaajan perusteella pystytään hahmottamaan lyhyen ja pitkän pussin vaikutus 
suodattimen vaihtoväliin. 1. portaassa lyhyt suodatin joudutaan vaihtamaan noin 2 kertaa 
useammin kuin pitkä suodatin, kun taas 2. portaassa tilanne on vielä kriittisempi, eli lyhyt 
suodatin joudutaan vaihtamaan noin 4 kertaa useammin kuin pitkä suodatin.   
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8 POHDINTA 
 
 
Ilmansuodatus on alana aivan omaa luokkaansa, silla se ei ole enään niin yksinkertaista, 
että voitaisiin vain käyttää jotakin epämääräistä kankaan palasta sieppaamaan 
epäpuhtauksia ilmasta. Suodattimien kehityksestä ja testauksesta on tullut todella 
vaativaa ja tarkkaa, ja suodattimia on saatavilla jos jonkin näköisiin kojekokonaisuuksiin. 
Tämä tekee alasta haastavan talotekniikkasuunnittelijan näkökulmasta, sillä jokaisen 
suodatinvalmistajan tuotteet ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Tästä johtuen alalla täytyy 
toimia osaajia, jotka ovat perehtyneet ainoastaan ilmansuodatukseen ja siihen liittyviin 
osa-alueisiin.  
 
Standardit ja asetukset helpottavat suodatinvalintaa ja vertailua, mutta myös 
hankaloittavat asioiden ymmärtämistä, varsinkin kentällä. Hämmennys 
kiinteistönhoitajien keskuudessa johtuu luultavasti tiedon huonosta kulkeutumisesta 
heille asti, jonka takia suodatinvalmistajien ja -myyjien onkin hyvä pitää koulutuksia, 
joissa on mukana koko toimintaketju tilaajasta asentajaan. Oman kokemuksen perusteella 
ammattioppilaitoksessa (ilmanvaihtoasentajan koulutus) lähinnä opetettiin kuinka 
vaihtaa suodatin, joten hämmennys on varsin ymmärrettävää. Ammattikorkeakoulussa 
asiaa käsiteltiin tarkemmin eri näkökulmista, mutta suodattimet aiheena ovat sellainen 
joka ei kuulu päivittäisiin, tai edes kuukausittain mietinnässä oleviin asiohin, joten niistä 
opetetut asiat pääsevät unohtumaan aika nopeasti. Tällä hetkellä suunnittelijalle todella 
kätevänä työkaluna suodatinvalintaan toimii verkosta löytyvä Talotekniikkainfo julkaisu.  
 
Tulevaisuudessa ilmansuodatukseen tullaan varmasti kiinnittämään kokoajan enemmän 
ja enemmän huomiota. Pienhiukkasien vaarallisuudesta saadaan uusia tutkimustuloksia 
vähän väliä, ja energiatehokkuus vaikuttaa huomattavasti suodattimiin; suurin osa 
ilmansuodatuksen kuluistahan on sähkökuluja! Eurovent luokitus myöskin uusitaan 
säännöllisin väliajoin, joka pakottaa suodatinvalmistajat kehittämään koko ajan 
energiatehokkaampia suodattimia.  
 
Työn tavoite oli selkeyttää suodatin asioita eritoten itselle sekä kanssaopiskelijoille. 
Tavoitteissa on onnistuttu kohtuu hyvin, sillä itse aihe ei ole kovinkaan laaja. 
Opinnäytetyötä olisi voinut vielä parantaa keräämällä dataa oman työn ohella 
ilmansuodatuksen tilanteesta erilaisissa kiinteistöissä, sekä mahdollisesti mittaroimalla 
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yhdestä tai useammasta kiinteistöstä suodattimien paine-eron käyttäytymistä elinkaaren 
aikana. Näiden mittausten ohella olisi voinut tarkastella myös paine-eron käyttäytymistä 
suhteessa ilmankosteuteen.  
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Yleisohje kiinteistönhoitajalle suodattimien asennusta ja 

tunnistamista varten 

 

Suodatusluokkien vastaavuudet 

EUROVENT 4/5 EN779 ISO16890 (UUSI LUOKITUS) 

Suodatusluokka Suodatusluokka ePM1 ePM2.5 ePM10 

EU5 M5/F5 <20% <40% >50% 

EU6 M6/F6 <40% 50-60% >60% 

EU7 F7 50-75% >70% >80% 

EU8 F8 70-85% >80% >90% 

EU9 F9 >85% >90% >95% 

EU1-4 G1-4 LUOKAT  Jos suodattimen erotusaste on <50%, silloin se 
kuuluu ”coarse” luokkaan, joka käsittää kaikki 
karkeasuodattimet. Coarse luokassa on oma 

erotusaste 0-100% 
 

Tuloilma suodattimen tunnistat ePM1 merkinnästä, poistoilmasuodattimen joko ePM2.5 tai ePM10 

merkinnästä. Vihreällä korostetut arvot kertovat, mikä suodatin vastaa aikaisempaa 

suodatinluokkamerkintää.  

Suodattimia ei voi tunnistaa materiaalin värin perusteella yleisesti, sillä eri valmistajat käyttävät 

erivärisiä materiaaleja. Camfilin värit yleisesti ottaen ovat seuraavanlaiset: 

 

  

G/Coarse 60% (valkoinen) 

F7/ePM1 60% (vihreä) 

F9/ePM1 85% (vaal. keltainen) 

Hiilisuodatin (City Flo) F7/ePM1 60% (harmaa) 

M5/ePM10 60% (keltainen) 



Hiukkassuodattimien vaihto-ohje ( pussi-, kasetti-, Hepa-suodattimet ) 
1. Tee ilmoitus valvomoon että olet vaihtamassa suodattimia  
2. Pysäytä iv-kone käyttökytkimestä ja turvakytkimestä  
3. Avaa huoltoluukku  

 Käytä hengityssuojainta ja käsineitä! FFP2, EN 149:2001.  
 Myöskään suojahaalarin käyttöä ei ole syytä väheksyä.  

4. Ota vanhat suodattimet pois ja laita ne jätepussiin (mahdollisimman vähän 
pölyttämättä) 

5. Puhdista suodatinkammio; tarvittaessa imurointi tai pesu (muista kuivaus)  
6. Tarkista suodatinkehysten ja niiden tiivisteiden kunto  
7. Asenna uudet suodattimet, tarkista, että suodattimet tulevat oikein ja tiiviisti 

paikoilleen  
8. Laita huoltoluukku paikalleen (tiivistys!)  
9. Tarkista että suodattimen paine-eromittari näyttää nollaa (ja kalibroi mittari 

tarvittaessa) 
10. Käynnistä koje ja tarkista, että paine-eromittari näyttää puhtaan suodattimen arvoa 

(virheellinen mittari huoltoon!)  
11. Merkitse / tarkista mittarin suodattimen alku-ja loppupainehäviöt sekä paine-

erokytkimen hälytysraja  
12. Poista vanhat suodattimet ja pakkausjätteet (jätepahvi) konehuoneesta 

asianmukaisesti. Huomioi käytettyyn suodattimeen kertyneet epäpuhtaudet! 
(sekajäte, polttaminen vai muu käsittely) 
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taskulla varustetulla suodatinratkaisulla. Kokonaiskustannusten säästöt pitkällä taskunpituudella ovat 31 147
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järjestelmän käyttöikään.
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System ISO16890 ePM Efficiency :   ePM1Min 67,7% / ePM2,5Min 78,8% / ePM10 96,4% / ePM1 67,7% / ePM2,5 78,8%

1.Porras 2.Porras

Suodattimet HFGX-M5-0592/0592/0370-10 HFGX-F7-0592/0592/0370-10
Energialuokka 4/11 D D
Suodatusluokka M5 / ISO ePM10 60% F7 / ISO ePM1 60%
ISO16890 ePM Efficiency ePM1Min 15% / ePM2,5Min 27% / ePM10 64% / ePM1M

15% / ePM25 27%
ePM1Min 62% / ePM2,5Min 71% / ePM10 90% / ePM1M
62% / ePM25 71%

Otsapintanopeus 2,7741 m/s 2,7741 m/s
Suodattimien Määrä 4 4
Koko (mm) 592(W) x 592(H) x 370(D) 592(W) x 592(H) x 370(D)
Suodatinhinta 55 EUR 55 EUR
Työkustannus 70 EUR 70 EUR
Jätteenkäsittely kust. / hinnannousu 0 EUR / 0 % 0 EUR / 0 %
Alkupainehäviö / Loppu /
Keskimääräinen

52 Pa / 200 Pa / 101 Pa 93 Pa / 200 Pa / 140 Pa

Suodattimen käyttöikä 7 840 8 220
Suodatinvaihtojen lukumäärä 11,2 10,7
Energiankulutus - Suodatin 68 675 kWh (6 868 kWh/Vuosi) 95 705 kWh (9 571 kWh/Vuosi)
CO2-päästöt - Suodatin 41,205 Ton (4,121 Ton/Vuosi) 57,423 Ton (5,742 Ton/Vuosi)

Lyhyt tasku
Elinkaarikustannus- 

Yhteenveto: Ratkaisulla  1 (lyhyt tasku) kokonaiselinkaarikustannus (TCO) on yhteensä 136 171 EUR. Tästä
energiakustannuksen osuus on 128,806 EUR ja minierotusaste (ME) on 58.1 %. Kokonaiselinkaarikustannus
laskenta (TCO) EUR perustuu 10 vuoden järjestelmän käyttöikään.

Käyttöolosuhteet
Järjestelmän kokonaisilmavirta 14000 m³/h
Kiertoilma 0%
Ulkoilman olosuhteet Suurkaupunkialue

(ODA2)
Sisätilojen olosuhteet Puhdas (SUP2)
Puhaltimen käyttötunnit 8760 tuntia/vuosi
Korkotaso 0%
Energiakustannus / hinnannousu/vuosi 0,7 EUR/kWh / 2%

Puhaltimen hyötysuhde 50%
Kanavapuhdistus kustannus /
hinnannousu/vuosi

0 EUR/m² / 0%

Laitt.puhd.kust. / hinnannousu/vuosi 0 EUR/Puhdistaa / 0%
Puhdistusväli (vuotta) > 20

Page  3 of 4



System ISO16890 ePM Efficiency :   ePM1Min 67,7% / ePM2,5Min 78,8% / ePM10 96,4% / ePM1 67,7% / ePM2,5 78,8%

1.Porras 2.Porras

Suodattimet HFGX-M5-0592/0592/0640-10 HFGX-F7-0592/0592/0670-10
Energialuokka 4/11 A A+
Suodatusluokka M5 / ISO ePM10 60% F7 / ISO ePM1 60%
ISO16890 ePM Efficiency ePM1Min 15% / ePM2,5Min 27% / ePM10 64% / ePM1M

15% / ePM25 27%
ePM1Min 62% / ePM2,5Min 71% / ePM10 90% / ePM1M
62% / ePM25 71%

Otsapintanopeus 2,7741 m/s 2,7741 m/s
Suodattimien Määrä 4 4
Koko (mm) 592(W) x 592(H) x 640(D) 592(W) x 592(H) x 670(D)
Suodatinhinta 70 EUR 70 EUR
Työkustannus 70 EUR 70 EUR
Jätteenkäsittely kust. / hinnannousu 0 EUR / 0 % 0 EUR / 0 %
Alkupainehäviö / Loppu /
Keskimääräinen

41 Pa / 200 Pa / 80 Pa 67 Pa / 200 Pa / 111 Pa

Suodattimen käyttöikä 17 920 36 570
Suodatinvaihtojen lukumäärä 4,9 2,4
Energiankulutus - Suodatin 54 697 kWh (5 470 kWh/Vuosi) 75 443 kWh (7 544 kWh/Vuosi)
CO2-päästöt - Suodatin 32,818 Ton (3,282 Ton/Vuosi) 45,266 Ton (4,527 Ton/Vuosi)

Pitkä tasku
Elinkaarikustannus- 

Yhteenveto: Ratkaisulla  2 (pitkä tasku) kokonaiselinkaarikustannus (TCO) on yhteensä 105 024 EUR. Tästä
energiakustannuksen osuus on 101,975 EUR ja minierotusaste (ME) on 60.4 %. Kokonaiselinkaarikustannus
laskenta (TCO) EUR perustuu 10 vuoden järjestelmän käyttöikään.

Käyttöolosuhteet
Järjestelmän kokonaisilmavirta 14000 m³/h
Kiertoilma 0%
Ulkoilman olosuhteet Suurkaupunkialue

(ODA2)
Sisätilojen olosuhteet Puhdas (SUP2)
Puhaltimen käyttötunnit 8760 tuntia/vuosi
Korkotaso 0%
Energiakustannus / hinnannousu/vuosi 0,7 EUR/kWh / 2%

Puhaltimen hyötysuhde 50%
Kanavapuhdistus kustannus /
hinnannousu/vuosi

0 EUR/m² / 0%

Laitt.puhd.kust. / hinnannousu/vuosi 0 EUR/Puhdistaa / 0%
Puhdistusväli (vuotta) > 20
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