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Ohje 14
IV-kuntotutkimus

ILMANSUODATTIMET
Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee pääasiassa erityyppisiä hiukkassuodattimia ja niihin liittyviä komponentteja, joita käytetään ilmastointikoneissa ja muualla ilmastointijärjestelmissä.
Hiukkassuodattimet jaetaan erotusasteen mukaan suodatinryhmiin ja suodatinluokkiin seuraavasti: karkeasuodattimet (G1–G4), keskitason suodattimet (M5–M6), hienosuodattimet (F7–F9), korkean erotusasteen
suodattimet EPA (E10–E12), HEPA (H13–H14) ja ULPA (U15–U17). Erityisiin toimintaolosuhteisiin ja käyttösovelluksiin tarkoitettujen suodattimien käsittely on vähäistä. Tällaisia suodattimia ovat keittiön rasvasuodatin,
kaasusuodatin (aktiivihiilisuodatin) ja/tai kemiallinen suodatin (GF) sekä sähköinen ilmanpuhdistin. Suodattimiin liittyviä komponentteja käsitellään siltä osin kuin niillä on vaikutusta suodattimien käyttöön ja suoritusarvoihin. Näitä ovat suodattimiin välittömästi liittyvät kotelo-, liitäntä-, kytkentä-, säätö- ja mittausosat.
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Asiakirjatarkastus

Tarvittavat asiakirjat
• Ilmanvaihtosuunnitelmat
o tilojen ilmanvaihtopiirustukset
o ilmanvaihtotyöselitys/-selostus
o automaatiosuunnitelmat tarvittaessa
o tiedot tiloja palvelevista ilmanvaihtokoneista ja niiden käyttöajoista, paloteknisestä osastoinnista
o muut mahdolliset ilmanvaihtoon liittyvät suunnitelmat (esim. lämmitys, jäähdytys, vesi- ja viemäri)
• Käyttöönottoasiakirjat
o ilmavirtojen/kanavistopaineiden mittauspöytäkirjat
o äänitasomittausten pöytäkirjat
o kanaviston tiiviysmittauspöytäkirjat
o toimintakokeiden pöytäkirjat
o muut mahdolliset asiakirjat (esim. lämpötila-, ilman suhteellinen kosteus, huonevirtaus-,
paine-ero-, ääni- ja vetomittaukset)
• Huoltokirja
• Aiemmat tutkimukset sekä tehdyt korjaukset ja muutokset
Asiakirjoista tarkastettavat asiat
• Suodattimien sijainti ja asennustapa
• Erikseen jokaiseen IV-järjestelmään kuuluvien suodattimien suodatinryhmät ja suodatinluokat
o selvitetään asiakirjoissa esitettyjen suodattimien vanhojen standardien suodatinluokkien
o vastaavuus nykystandardien mukaisiin suodatinluokkiin (standardit ovat muuttuneet lukuisia kertoja 1970-luvulta lähtien)
o päivitetään asiakirjoihin suodatinryhmät ja suodatinluokat standardin EN 779:2012 mukaisiksi
o verrataan vaatimustasoon (D2, Sisäilmastoluokitus, tilaajan erityisvaatimukset)
o tarkastetaan, ovatko käytetyt ilmansuodattimet EUROVENT-sertifioituja
• Suodatusvaiheiden lukumäärät: yksi, kaksi tai useampia
• Suodatintyypit, rakennetyypit ja suodattavat aineet
o hiukkassuodattimet
 tasosuodattimet eli suodatinmatot (lasikuitu tai synteettinen eli muovikuitu)
 uusiutuvat tasosuodattimet (ns. rullasuodattimet)
 pussisuodattimet (lasikuitu, synteettinen tai sähköisesti varattu synteettinen)

Ohje 14 Ilmansuodattimet

IVKT 2016 / SuLVI 2(12)





•

•

•
•
•
•
•
•

laajapintasuodattimet (lasi-, muovi- tai selluloosakuitu)
kasettisuodattimet (lasi-, muovi- tai selluloosakuitu)
sähkösuodattimet (ennen ja jälkeen asennettu karkeasuodatin tarvitaan)
o keittiön rasvansuodattimet ja rasvanerottimet
 kasettisuodattimet (kuvioon kudottu metallilankakuitu)
 keskipakoisrasvanerotin (syklonin törmäysperiaate)
 pyörivään erotuslevyyn perustuva rasvanerotin
 monivaiherasvanerotin (keskipakoisrasvanerotin ja hienosuodatinelementti)
 UV-järjestelmä hajujen neutralointiin kanaviston likaantumisen estoon (mahdollisuus tavanomaisen lämmöntalteenoton hyödyntämiseen)
o hiukkassuodattimiin yhdistetyt kaasusuodattimet (pienentävät kaasumaisia epäpuhtaushuippuja)
 aktiivihiiltä on sekoitettu kuitukankaan sisään
o kaasusuodattimet (suodatusmassana aktiivihiili- tai muu materiaali)
 eri suodatettavien aineiden erotusasteet, kyllästyminen ja vapautuminen (desorptio) aktiivihiilestä takaisin ilmaan
 ilman viipymäaika aktiivihiilisuodattimessa
 paine-ero
 hienosuodatin ennen aktiivihiilisuodatinta ja sen jälkeen tarvitaan
 tiivisteelliset aktiivihiilisuodatinkennot (koko aktiivihiilikenno vaihdetaan uuteen)
 tiivisteettömät aktiivihiilisuodattimet (vain aktiivihiili vaihdetaan uuteen)
Suodattimien liitäntätavat ilmastointikoneeseen tai kanavistoon
o kanavasovitteinen: suodattimet on asennettu suodatinseinämiksi
o kotelosovitteinen: jokainen suodatin on sijoitettu omaan koteloonsa
o rasvansuodattimien kiinnitys keittiön huuvaan ja liitännät rasvankeräyskaukaloon
o sähköinen ilmanpuhdistin
o kanavistoon liitetty omalla puhaltimella varustettu suodatusyksikkö (äänenvaimennus)
o puhallin- ja suutinkonvektorit
o muut suodattavat huoneilmastoinnin laitteet
Ulkoilmalaitteiden ominaisuudet ulkoilmasuodattimien suojaamiseksi kastumiselta, lumesta tukkeutumiselta ja mekaanisilta vaurioilta
o sadeveden ja lumen erotuskyky
 suurin ohjeellinen otsapintanopeus (0,5 m/s – 1,0 m/s)
 suurin ohjeellinen paine-ero 25 Pa
 vedenerotussäleistä valuvan veden poisjohtaminen
 ulkoilmakammion riittävä koko
 ulkoilmakammion viemäröinti
o ulkoilmasäleikköjen ulkopuoliset tuuli- ja sääsuojat
o sulatettavat ulkoilmasäleiköt
 suurin sallittu otsapintanopeus
 suurin sallittu paine-ero
 tarvittava sähköteho
 lämpökuormien huomioonottaminen
o ulkoilmalaitteista on lisäohjeistusta IV-kuntotutkimusohjeessa: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet
Ilmankostuttimien ja ilmanjäähdyttimen pisaranerottimet suodattimien kastumisen estäjinä
Viemäröintipisteiden sijainti, sulkulaitteet ja haarojen liittyminen yhteiseen viemäriin (suodattimen ohivirtaus)
Sulkupeltien sijainnit ja tiiviysluokat
Kanaviston tiiviysluokat
Ilmavirrat
o tieto viimeisimmistä ilmavirtojen säädöistä
o verrataan vaatimustasoon (D2, Sisäilmastoluokitus, tilaajan erityisvaatimukset)
Mittauslaitteisto karkeasuodattimien, keskitason suodattimien ja hienosuodattimien toiminnan varmistamiseksi
o suodattimien paine-eron mittausanturit ja niiden sijainti
o ilman lämpötilan (maksimi 70 °C–90 °C, sähköpatterin lämpösäteilyltä suojaus) mittausanturit ja
niiden sijainnit
o ilman suhteellisen kosteuden (maksimi 80–90 %) mittausanturit ja niiden sijainnit
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Mittauslaitteisto korkean erotusasteen suodattimien EPA-, HEPA- ja ULPA-suodattimien sekä kaasusuodattimien toiminnan varmistamiseksi
o suodattimien paine-eron mittausanturit ja niiden sijainti
o ilman lämpötilan (maksimi 70–90 °C, sähköpatterin lämpösäteilyltä suojaus) mittausanturit ja niiden sijainnit
o ilman suhteellisen kosteuden (maksimi 80–90 %) mittausanturit ja niiden sijainnit
o käyttöolosuhteissa tehtävien erotusaste- ja vuotokokeiden tarvitsemat testiaineen syöttö- ja sekoituslaitteet sekä yhteet ilmanäytteiden (testiainepitoisuudet) ottoa varten ennen suodatinta ja
suodattimen jälkeen
o aktiivihiilinäytteiden ottopaikat aktiivihiilen kunnon (kulumisen) analysoimiseksi
Suodattimien vaihto
o tieto viimeisimmästä suodattimien vaihtoajankohdasta (huoltokirja)
o tieto viimeisimmästä aktiivihiilisuodattimien aktiivihiilen näytteenotosta
Kanaviston puhtaus
o tieto viimeisimmästä puhdistuskerrasta ja laajuudesta
Muut oleelliset asiat ilmansuodattimien kuntotutkimukseen liittyen.

Tuloksena
• Hyvät lähtötiedot ja yleiskuva paikan päällä tehtävää esitarkastusta ja tutkimusta varten
• Selvitys tarvittavien lähtötietojen puutteista.
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Esitarkastus paikan päällä

Yleisarviointi
• Aistienvaraiset tarkastukset
o silmämääräinen suodatinkoteloiden ulkopuolisten mekaanisten osien kunnon arviointi
 ovien ja luukkujen sulkumekanismit ja saranointi
 ovien ja luukkujen tiivisteiden tasainen puristuminen
 ovien ja luukkujen tiivisteiden kovuus (kuoleentuminen, ei avosoluista kumia)
 ovien ja luukkujen tiivistenauhassa vuotavia liitoskohtia
 kotelorakenteen ilmavuodot likaisuutena (epätyydyttävä mekaaninen lujuus)
o silmämääräinen suodatinkoteloiden sisäpuolisten mekaanisten osien kunnon arviointi
 suodattimien suodatinseinämien kiinnityskehysten ja tiivistyspintojen rakenne (kiinnitys
suodatinkotelon seinään, jäykkyys, tiivistysmassat, pistehitsaukset, huonot tiivistemateriaalit)
 ovatko kiinnityskehykset varustettu suodattimien tukirakenteilla
 suodatinseinän lävistysten vuodot puhtaan ja likaisen puolen välillä (sähkö- ja muut johdot,
mittausletkut)
 tiivistämättömät pultit, ruuvit ja niitit suodattimien puhtaan ja likaisen puolen välillä
 suodatinseinän puhdas ja likainen puoli yhdistetty yhteiseen viemäriin ilman sulkuventtiiliä
 rasvansuodattimien ja-erottimien automaattisen puhdistuksen olemassaolo
 veden- ja kosteudenerottimien olemassaolo
 suodattimien puristusmekanismit (tasainen puristus koko tiivistyspinnalla)
 suodatinkotelon valaistus
o silmämääräinen suodattimien toimivuuden ja oikean asennon tarkastus
 suodatusmateriaalin rikkoutuminen tai irtoaminen suodattimen runkorakenteista
 suodatinpussien asennussuunta ja avautuminen
 suodatinkennojen asennussuunta
 raskaiden suodatinkennojen käsikahvat
o silmämääräinen suodattimien valvontalaitteiden kunnon arviointi
 suodattimien paine-eron mittausyhteet, mittausletkut ja muu instrumentointi
 korkean erotusasteen suodattimien vuoto- ja erotusastemittauksissa käytettävän testiaineen sekoituslaitteet, syöttö- ja näytteenottoyhteet
o suodattimiin tulevien ilmavirtojen tasaisuuden arviointi
 ennen suodattimia olevien kanavarakenteiden vaikutus virtausprofiiliin (mutkat, haarat,
virtausreittien kokomuutokset)
 suodattimen puhtaan puolen likaantumisen epätasaisuuden perusteella
 merkkisavun avulla
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suodattimien varastointi
 suodattimien vastaanottotarkastuksen merkinnät
 varastotilan lämpötilavaihtelut ja alttius ilman kosteudelle
 suodattimet laatikoissa ja laatikot oikeassa asennossa
 aktiivihiili ja aktiivihiilisuodattimet ilmatiiviissä pakkauksessa
Käyttöhenkilökunnan haastattelu
Ilmanvaihdon käyttöajat ja -tavat
Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet
o vastaako ilmansuodatuksen todellinen taso suunniteltua käyttötarkoitusta
o vaikuttaako ilmansuodatusratkaisu toimintaedellytykset täyttävältä
Valokuvaus
o yleiskuva suodatinlaitteiston liittymisestä IV-järjestelmään
o suodatinkoteloiden ovi- ja luukkurakenteet
o suodattimien kiinnityskehysten rakenteet
o suodattimien runkorakenteet ja tiivisteet
o suodattimien puristusmekanismit
o suodattimien asennot
o viemäröinti
o paineenmittausyhteet ja mittausletkujen asennustapa
o testiaineen sekoituslaitteet, syöttö- ja näytteenottoyhteet ja niiden sijainnit
o aktiivihiilisuodattimien aktiivihiilinäytteiden ottopaikat

Tuloksena
• Tieto siitä, mitä asioita ja missä tulee tutkia ja selvittää tarkemmin.
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Tarkemmat tutkimukset
Riittävän kattava otos
o kaikki suodatinlaitteistot tutkitaan vähintään aistienvaraisesti (silmä, korva, tunto, haju)
o käyttötarkoitukseltaan erityyppisistä tiloista
o otokseen tulisi kuulua myös sellaisia tiloja, joiden ilman tunkkaisuudesta käyttäjät ovat valittaneet
Tutkitaan tarkemmin
o suodatinlaitteistojen suunnitelmanmukaisuus, onko mahdollista saavuttaa asetetut vaatimukset
o päivitetään suunnitelmien suodattimien määrittelyt (tekniset eritelmät) nykypäivän standardeja
vastaaviksi, onko mahdollista saavuttaa nykypäivän vaatimukset
o Puhaltimen tärinän ja epätasaisen, sykkivän virtauksen vaikutukset
 tärinän aiheuttamat kanavien, suodatinkoteloiden ja suodattimien kiinnityskehysten mekaaniset vauriot
 tärinästä löystyneet kiinnitysmekanismit
 tärinän aiheuttamat korkean erotusasteen suodatinkennojen suodatinaineen murtumat
 tärinän aiheuttamasta aktiivihiilen pakkaustiheyden muuttumisesta ja holvautumisesta
syntyvät ohivuodot
 puhaltimien ja kanaviston aiheuttamasta tärinästä ja virtaushäiriöistä on lisäohjeistusta IVkuntotutkimusohjeessa: Puhaltimet
Suodatuslaitteiston ilmavirta mitataan puhallinkohtaisella kiinteällä ilmavirtamittarilla tai muulla mittauslaitteella kanavasta, päätesuodattimella varustetusta päätelaitteesta tai keittiön huuvasta
Suodattimiin tulevan ilman virtausjakauma mitataan suodattimien tasaisen kuormittumisen selvittämiseksi, jos suodattimen puhtaan puolen likaantumisen epätasaisuuden perusteella virtausjakaumaa ei
voitu selvittää esitarkastuksen yhteydessä
Suodattimien paine-erot mitataan
o muuttuvailmavirtaisessa IV-järjestelmässä suodattimen paine-ero mitataan ns. normaalin käytön
ilmavirralla. Tätä paine-eroa verrataan suodattimen valintaperusteena olevan ns. normaalin käytön
ilmavirran mukaiseen puhtaan suodattimen paine-eroon (ei suodattimen paine-eroihin IV-järjestelmän maksimi- eikä minimi-ilmavirralla)
o varmistetaan, ettei mittausletkuihin mahdollisesti kondensoituva vesi pääse muodostamaan vesilukkoja
Suodattimeen tulevan ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus mitataan
o hiukkassuodattimeen tulevan ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää arvoa 90 %.
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ilman lämpötilalla ja suhteellisella kosteudella on suuri vaikutus aktiivihiilen erotusasteeseen
aktiivihiilisuodattimeen tuleva ilma ei saa alittaa kastepistelämpötilaa
Tehdään suodatinkoteloiden tiiviyskoe
Tehdään suodatinseinän ja kiinnityskehyksen tiiviyskoe
Tehdään suodatinkennojen tiivistyksen kunnon tarkastusmittaus
o erikoisrakenteisen suodatinkotelon kiinnityskehyksen testausuran avulla suodatinkennon tiivisteen
ja kiinnityskehyksen välistä tapahtuva ohivuoto voidaan mitataan ilman testiaineita
Tehdään korkean erotusasteen suodattimien EPA-, HEPA- ja ULPA-suodattimien erotusastekoe testiaineella
jokaisen suodatinvaihdon yhteydessä
Tehdään korkean erotusasteen suodattimien EPA-, HEPA- ja ULPA-suodattimien vuotokoe testiaineella
määräajoin
Paikannetaan korkean erotusasteen suodattimien (EPA-, HEPA- ja ULPA-suodattimien) vuotokohdat testiaineen ns. vuotosondeerausmenetelmällä
Otetaan aktiivihiilisuodattimesta aktiivihiilinäyte määräajoin aktiivihiilen kunnon analysoimiseksi laboratoriossa ja aktiivihiilisuodattimen vaihtoajankohdan määrittämiseksi
Tehdään korkean erotusasteen aktiivihiilisuodattimien erotusastekoe testiaineella jokaisen suodatinvaihdon
yhteydessä
Tehdään korkean erotusasteen aktiivihiilisuodattimien vuotokoe testiaineella määräajoin
Tehdään kanaviston tiiviyskoe huoneessa, jonka samassa huoneessa sijaitsevassa tuloilmakanavassa tai
päätelaitteessa on tilakohtainen suodatin
o määritetään tilakohtaisen ilmakanavan kautta tapahtuva suodattimen ohivuoto
Tarkastetaan mittauksilla huonekohtaisilla suodattimilla varustettujen tilojen ilmavirrat
o päätelaitteiden ilmavirrat
 eri ilmavirroilla (normaali käyttö, tehostus, minimi)
o koneellisen ja painovoimaisen poistoilmanvaihdon ulkoilma-aukkojen suodattimien ilmavirtojen
suunnat (alhaisilla ulkolämpötiloilla virtaus ulkoa sisälle tai virtaus sisältä ulos)
o koneellisen ja painovoimaisen poistoilmanvaihdon ulkoilma-aukkojen suodattimien ilmavirrat.

Raportointi ja toimenpide-ehdotukset
Yhteenveto erilaisten suodattimien ja suodatuslaitteistojen suodatusteknisestä toimivuudesta
Yhteenveto tiedoista, jotka vaikuttavat erillisten suodattimien suodatusluokkaa vastaavan suorituskyvyn
saavuttamiseen
o suodatinkotelon tiiviys
o suodatusseinän tiiviys
o tärinä
o ilmavirta
o virtausjakauma
o suodattimen paine-ero
o ilman lämpötila
o ilman suhteellinen kosteus
o sadeveden erotus
o lumen erotus
o aktiivihiilisuodattimien aktiivihiilen kunto
Havaitut asiat, jotka heikentävät yksittäisen suodattimen toimintaa suodatuslaitteiston osana
Havaitut asiat, jotka heikentävät koko suodatuslaitteiston toimintaa
Havaitut asiat, jotka suodatuslaitteiston hyvästä toiminnasta huolimatta heikentävät sisäilmastoa
Toimenpide-ehdotukset suodattimien ja suodatuslaitteiston toiminnan parantamiseksi
Toimenpide-ehdotukset sisäolosuhteiden parantamiseksi ja epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi.
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Esimerkkikuvia

Kuva 1. Vasemmalla puolella näkyy ulkoilman esisuodatinmatto, johon on kertynyt runsaasti hyönteisiä, joista
osa on vielä elossa. Suodattimet on vaihdettu kaksi viikkoa kuvan ottoa aikaisemmin. Oikealla näkyy suositeltavaa suodatinluokkaa F7 oleva tuloilman hienosuodatin.
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Kuva 2. Ilmanvaihtokoneen tulee olla erityisen puhdas virtaussuunnassa ilmansuodattimien jälkeen.
Suodattimen kiinnitys ja tiivistysmekanismi on tarkastettava.
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Kuva 3. Ulkoilmavirran ilmansuodattimet likaiselta puolelta kuvattuna.
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Kuva 4. Suodattimet pitäisi asentaa suodatinpussit pystysuuntaan, eikä kuten kuvassa vaakasuuntaan. Pussit
eivät välttämättä aukea käytössä oikeaan asentoon. Käyttöajan ulkopuolella ne makaavat pahimmassa tapauksessa mahdollisesti märällä pinnalla.

Kuva 5. Ilmansuodattimen painehäviön mittausvarustus on vakiintunut ilmanvaihtokoneisiin. Yleisilmanvaihdon ilmansuodattimen vaihtotarve ei kuitenkaan yleensä perustu painehäviöön vaan säännölliseen huoltoon.
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Kuva 6. Suositeltavaa on vaihtaa suodattimet käyttökohteesta riippuen säännöllisesti kalenterin mukaan. Vaihtorytmi on esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa ennen kuin suodattimiin kerääntyneet epäpuhtaudet alkavat
haista.

Kuva 7. Rasvanerottimilla varustettu keittiön kohdepoisto on pestävä kauttaaltaan päivittäin.
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Kuva 8. Rasvanerotin likaantuu sisäpuolelta kerätessään sinne rasvaa. Rasvanerottimen suunnitelmien mukainen toiminta varmistetaan säännöllisellä puhdistuksella.
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Kuva 9. Tuloilman hienosuodatin puhtaalta puolelta kuvattuna. Kiinnitys on asianmukainen. Myös oven tiivisteet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa.
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