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Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat terveyshaitat

� Pienhiukkaset ovat suurin ympäristöterveysriski
� Merkittävimmät pienhiukkaslähteet ovat liikenne, 

teollisuus ja energiantuotanto, Suomessa 
erityisesti puun pienpoltto

� Suomeen kulkeutuu ajoittain runsaasti 
pienhiukkasia myös maan rajojen ulkopuolelta

� Kehittyvissä maissa talouskasvu yleensä lisää 
pienhiukkaspäästöjä lyhyellä tähtäimellä

� Pienhiukkaset aiheuttavat ihmisille 
hengityselinsairauksia, sydän- ja verisuonitauteja 
sekä syöpää

� Lisääntyneen tautikuorman ja ennenaikaisten 
kuolemien on arvioitu aiheuttavan yhteiskunnalle 
taloudellisia menetyksiä noin 3,5% BKT:sta
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Pienhiukkasaltistuksen vähentäminen

� Ihmisten altistumista pienhiukkasille voidaan 
vähentää erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla sekä 
mm. kaavoituksen avulla

� Päästöjen vähentäminen on ensisijainen keino 
pienhiukkaspitoisuuksien alentamiseksi

� Myös sisäilman hiukkaspitoisuuden alentaminen 
vähentää merkittävästi ihmisten 
pienhiukkasaltistusta 

� Ihmiset viettävät noin 90% ajasta sisätiloissa 
(kodit, työpaikat, koulut, päiväkodit, julkiset 
rakennukset, ajoneuvot…)

� Yli puolet sisäilman hiukkasista on peräisin 
ulkoilmasta

� Home- ja kosteusvauriokohteissa myös rakennus 
itsessään voi olla merkittävä pienhiukkaslähde 
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Pienhiukkaspitoisuuden alentaminen

� Rakennusten suojaustehokkuutta ulkoilman pienhiukkasia vastaan 
kuvataan sisä-ulko-suhteella (I/O suhde), jolla tarkoitetaan sisäilman 
hiukkaspitoisuuden suhdetta ulkoilman vastaavaan 
hiukkaspitoisuuteen

� Korkealuokkainen tuloilman suodatus on tehokkain tapa estää 
ulkoilman pienhiukkasten kulkeutuminen sisätiloihin

� Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen tuloilman suodatin 
voidaan asentaa iv-koneelle tai raitisilmaventtiileihin

� Sisäilman hiukkaspitoisuutta voidaan alentaa myös kierrättävien 
sisäilmapuhdistimien avulla

� Rakennuksen vaipan tulee olla riittävän tiivis jotta vuotoilman 
mukana ei kulkeudu hiukkasia sisäilmaan  
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Sisäilman hiukkaset - suodatuksen mahdollisuudet
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Sisä- ja ulkoilman hiukkaspitoisuudet
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Pienhiukkasten suodattaminen

� Yleisimmin pienhiukkassuodattimina käytetään mekaanisia 
kuitusuodattimia

� Sähkösuodattimilla pystytään poistamaan hiukkasia erittäin 
alhaisella painehäviöllä

� Erilaiset sähköiset kuitusuodattimet yhdistävät mekaanisten ja 
sähköisten suodattimien ominaisuuksia 

� Toimiakseen tehokkaasti suodattimien ja ilmanpuhdistimien tulee 
kaikissa tilanteissa olla oikein mitoitettuja käyttökohteisiinsa

� Mittaustieto sisäilman hiukkaspitoisuudesta mahdollistaa 
ilmanvaihdon ja suodatuksen ajantasaisen seurannan ja säädön
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Kuitusuodattimien erotusasteita (Hanley 1993)
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Sähkösuodattimen erotusaste eri virtausnopeuksilla
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Mittausjärjestelmän periaate
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Mittausjärjestelmä asennettuna IV-koneelle
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Sähköisen kuitusuodattimen erotusaste
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Sisä/ulko -suhde ja suodattimen läpäisy 
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Tuloilmaventtiilin suodattimien erotusasteita
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Ilmanpuhdistin päällä /pois
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Yhteenveto

� Hengitysilman pienhiukkaset on merkittävin ympäristöterveysriski
� Suurin osa pienhiukkasaltistuksesta tapahtuu sisätiloissa
� Yli puolet sisäilman hiukkasista on peräisin ulkoilmasta
� Tuloilman suodatus on tehokkain tapa vaikuttaa hiukkasten

ulko-sisä-siirtymään
� Tehokkailla suodattimilla saavutetaan alhainen I/O suhde
� Rakennusten vuodot ja sisälähteet vaikuttavat sisäilman pitoisuuteen
� Huoneilmanpuhdistimella hiukkaspitoisuutta voidaan alentaa edelleen
� Ilmanpuhdistimen pitää olla oikein mitoitettu käyttökohteeseensa
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