
Licence to Breathe, artikla 11: Ilmanpuhdistus

”Korkeatasoisia ilmanpuhdistustekniikoita (mm. HEPA, sähkösuodatin)
käyttämällä voidaan puhdistaa koronavirusta ilmasta tiloissa, joissa on heikko
ilmanvaihto tai käytetään kiertoilmaa.”
”Hengitysteistä vapautuvat viruspartikkelit ovat tyypillisesti yli 0,3 µm
kokoluokassa, joten suodattimien ja ilmanpuhdistimien suorituskykymittauksissa
käytettävä hiukkaskokoalue 0,3-0,5 µm kuvaa hyvin myös virusten
suodatustehokkuutta.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe -selvitykset
Pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2-virus voi säilyä tartuttavana sisäilmassa jopa
tunteja, mikäli tilassa on heikko ilman vaihtuvuus. Tartuntariski voi kasvaa, jos tilan
lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä kierrättää ilmaa levittäen virusta tehokkaammin. Virus
esiintyy ilmassa aina hiukkasina, minkä vuoksi tartuntoja voidaan ehkäistä puhdistamalla
sisäilmaa esimerkiksi eri tavoin suodattamalla. Ulkoilmaa ei tarvitse viruksen vuoksi
suodattaa. Suodattimien huollolla ja vaihdolla tai puhdistamisella on tällöin myös suuri
merkitys, ja se tulee tehdä hyvää hygieniaa noudattaen. On huomion arvoista todeta,
että virus voi elää pinnoilla jopa 72 tuntia (Van Doremalen, 2020).

Kierrätysilmaa käytettäessä on suositeltavaa käyttää HEPA-suodattimia tai vastaavia
suodatusteknologioita, joilla on yli 99 % suodatusaste. Suuren painehäviön (jopa 100
Pa) ja poikkeavien suodatinkehysten vuoksi HEPA-suodattimia ei välttämättä pysty
asentamaan olemassa oleviin järjestelmiin ilman laajempia muutoksia. Tällaisessa
tapauksessa kannattaa olemassa oleva suodatin vaihtaa ePM1 80 % -luokkaan.
(REHVA, 2020)

Sähköisesti varatulla nanokuitusuodattimella ja perinteisellä sähkösuodattimella on
havaittu yli 90 % suodatustehokkuuss 100 nm hiukkaskoossa, mikä voidaan olettaa
alarajaksi ilmassa oleville koronavirushiukkasille (Leung ja Sun, 2020, Karjalainen et al.,
2017). Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmiin integroidun sähkösuodattimen etu HEPA-
suodattimeen verrattuna on pienemmän painehäviön syntyminen. Niiden haaste on
terveydelle haitallisen otsonin tuotto ja niiden käyttö edellyttää siten riittävän
ilmanvaihdon varmistamisen. Sähkösuodattimissa voi olla suuria eroja otsonin tuotossa,
joten se on aina syytä tarkistaa valmistajalta.  Otsonitaso huoneessa ei saisi ylittää 0,05
ppm pitoisuutta.

UV-valo inaktivoi viruksen, mutta on haitallinen ihmisille. Tämän vuoksi ultraviolettivaloa
hyödyntävät ilmanvaihtojärjestelmät tulee rakentaa niin, etteivät ihmiset altistu säteilylle.
Liian suuri ilman nopeus ilmanvaihtokanavassa heikentää UV-säteilyn
puhdistustehokkuutta, minkä vuoksi sen hyödyntämismahdollisuudet ovat rajalliset
(Cibse Journal, 2020). UV-valoa voi hyödyntää suodatusta täydentävänä menetelmänä
erikoiskohteissa. Laitteita käytettäessä tulee varmistaa ettei otsonia synny raja-arvoja
ylittäviä määriä. Erityisesti plasmamenetelmän haasteena on tyypilliseti otsonin
syntyminen.

Mikäli tilan ilmanvaihtoa ei pystytä muulla tavoin tehostamaan, voi tartuntariskiä
vähentää sijoittamalla tilaan paikallisen ilmanpuhdistimen, joka kierrättää tilan ilmaa
suodattimen läpi. Laitteen tulee olla varustettu korkean suodatuskyvyn teknologialla
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(mm. HEPA tai sähkösuodatus) eikä otsonintuotto saa ylittää 0,05 ppm tasoa
testimittauksissa. Laitteelta vaadittava CADR eli ”Clean air delivery rate” -arvo 0,3-0,5
µm hiukkasilla mitattuna tulee laskea tilan toteutuvan ulkoilmamäärän perusteella
riittävän puhdistusasteen saavuttamiseksi. Jos tilan ilmanvaihtokerroin on yli 1 1/h,
CADR-arvo pitäisi olla kaksi kertaa suurempi kuin tilaan tuleva raitisilmamäärä.
Hengitysteistä vapautuvat viruspartikkelit ovat tyypillisesti yli 0,3 µm kokoluokassa, joten
CADR suorituskykymittauksissa käytettävä hiukkaskokoalue 0,3-0,5 µm kuvaa hyvin
myös virusten suodatustehokkuutta. Lattialle sijoitettavan ilmanpuhdistimen teholla ja
sijainnilla on suuri merkitys ilman riittävään puhdistumiseen. (REHVA, 2021)
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Korkeatasoisia suodattimia (mm. HEPA, sähkösuodatin) käyttämällä
voidaan puhdistaa koronavirusta ilmasta, esim. tilat joissa heikko
ilmanvaihto tai käytetään kiertoilmaa, bussit. Ionisaattoreilla ei ole
havaittavaa hyötyä viruksen leviämisen torjunnassa.

 Lattialle sijoitettava ilmanpuhdistin vaatii oikeaa mitoitusta tilan ja tarpeen
mukaan eikä sen ympärillä saa olla ilmavirtauksia häiritseviä esteitä.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Millä teknologioilla voi sisäilman puhdistaa viruksista? Miten ratkaisut ovat
integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin? Miten ratkaisut tulee
huomioida uusia rakennuksia suunniteltaessa? Miten ratkaisut voidaan
huomioida tilapäisten tilojen (esim. työmaat, tilapäiset hoitotilat) sisäilman
puhdistamisessa?

 Miten eri suodatusteknologiat ja puhdistimet tulisi mitoittaa tiloihin, jotta
saavutetaan turvallinen ilmahygienia? Miten varmistetaan suodattimien
huolto hygieniaturvallisesti?
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