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Mikrobien leviäminen ja eliminointi huoneiden sisäilmasta Aavi Leaf (Medic)           

-ilmanpuhdistimen avulla  
 

Sairauksia aiheuttavat mikrobit ovat kooltaan hyvin pieniä. Tyypillisesti flunssaa aiheuttavat virukset ovat 

kokoluokkaa 80 – 120 nm, bakteerit tai klusterit voivat olla paljon suurempia, useita mikrometrejä. Virusten 

kokoiset partikkelit kulkeutuvat ilmassa pitkiäkin aikoja (tunteja) ja matkoja. Bakteeritkin pysyvät 

ilmavirtausten mukana laskeutuen pinnoille kuitenkin suhteellisen nopeasti, suurin osa kymmenien 

minuuttien kuluessa. 

Hengitystiesairauksia tartuttavien mikrobien merkittävin leviäminen tapahtuu ilmateitse aerosolien ja 

pisaroiden välityksellä sekä epäsuorasti pintojen välityksellä. Hengittäminen, puhuminen, aivastaminen ja 

yskiminen ovat merkittävimmät hengitysteiden taudinaiheuttajien lähteet. Jopa 40000 pisaraa lentää 

suurimmillaan nopeudella 100 m/s ja yskäisy voi tuottaa 3000 pisaraydintä, kuva 1. Suuret pisarat putoavat 

nopeasti lattialle tai muille pinnoille, keskikokoiset ( 5 µm … 100 µm ) pisarat voivat edetä ilmassa jonkin 

matkaa ja siirtyä lähellä oleskeleviin ihmisiin. Näistä pisaroista voi myös syntyä pienempikokoisia aerosoleja 

veden haihtuessa. Nämä pisaraytimet ja pienikokoinen aerosoli ( < 5 µm) viipyy ilmassa pitkiä aikoja. Ne 

kulkeutuvat ilmavirtojen mukana ja turbulenssipyörteiden välittäminä leviävät kaikkialle.  

 

Kuva 1. Taudinaiheuttajien leviäminen pisaroiden välityksellä ilmateitse ja pinnoilta. [1] 
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Sisäilman virtauksia aiheuttavat ilmanvaihto, jossa nopeus tuloilma- ja poistoilmaventtiilien lähellä voi olla 

suurikin, mutta oleskelualueilla ilman nopeus on alle 0,25 m/s vedon tunteen välttämiseksi. Oviaukoissa 

virtauksia aiheuttavat lämpötilaerot huoneiden välillä sekä ovien avaaminen ja sulkeminen. Ihminen 

aiheuttaa myös toiminnallaan virtauksia, hengitys sekä liikkumisen aiheuttama virtaus. Ihmisen kehon 

ympärillä on myös lämmön aiheuttama ilmavirtaus ylöspäin. Tämänkin suuruus voi kehon yläosassa olla 

suureltaan luokkaa 0,25 m/s. Tämä kehon lämmön aiheuttama virtaus osaltaan suojaa muodostamalla 

kerroksen ihmisen ympärille. Toisaalta se nostaa lattian läheisyydestä nousevaa likaa hengitysilmaan. 

Lisäksi huoneessa voi olla laitteita, jotka aiheuttavat ilmavirtauksia tuulettimien tai lämmön vaikutuksesta.   

 

Kuva 2. Sisäilman virtauksia aiheuttavia tekijöitä [1] 

 

Taudinaiheuttajien leviämistä voidaan ehkäistä monella keinolla: taudinaiheuttajien estäminen 

lähtöpisteessä, ilmanvaihto, ilman puhdistaminen, pintojen siivoaminen ja desinfiointi, kulkuaukkojen 

suojaaminen, tartunnalle alttiiden ihmisten suojaaminen. Mikään suojauskeino ei anna täydellistä suojaa, 

joten on syytä käyttää niiden yhdistelmää. 

Taudinaiheuttajien määrää vähentää hengityssuojaimen käyttö sairastuneella henkilöllä, mutta ei estä 

tartunnan saamista. Tavalliset hengityssuojaimet eivät suodata viruksia, mutta estävät suurempien 

pisaroiden etenemisen. Ne myös pienentävät hengityksen ilmasuihkun aiheuttamaa leviämistä. N95 luokan 

suojaimet suodattavat myös pienet hiukkaset, mutta niidenkään suodatuskyky ei ole täydellinen.  

Ilmanvaihdon avulla voidaan poistaa ilmaan leijumaan jäävät taudinaiheuttajat. Poistoilman 

suodattamisesta ja desinfioinnista on huolehdittava, jotta poistoilman mukana ei levitettäisi lisää 

taudinaiheuttajia. Ilmanvaihto on myös säädettävä siten, että huoneessa on aina alipaine, jotta ilma ei leviä 

kulkuaukoista ja rakenteiden raoista toisaalle. Ilmanvaihdon aiheuttamat pyörteet toisaalta levittävät 
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huoneen sisällä ilmassa olevia taudinaiheuttajia. Tämä voidaan ratkaista käyttäen laminaarista 

ilmanvaihtoa, mutta se on kallis toteuttaa ja käytetäänkin vain puhdastiloissa esimerkiksi leikkaussaleissa. 

Ilmassa olevia taudinaiheuttajia voidaan tehokkaasti vähentää ilmanpuhdistimella, joka suodattaa ja 

desinfioi huoneen ilman. Tällainen voidaan lisätä helposti myös jälkikäteen huoneeseen, jota ei ole ajateltu 

erityskäyttöön, kuten kuvassa 3. Kun ilmanpuhdistimen sisään menevä ilma otetaan potilaan ympäristöstä 

ja puhdistettu ilma johdetaan työskentelyalueelle, pienenee tartunnan todennäköisyys merkittävästi. Myös 

ovea avattaessa käytävään pääsevien taudinaiheuttajien määrä pienenee. Sillä on erityisesti merkitystä 

kuvan kaltaisessa huoneessa, jossa ei ole eteistä. Kuvan kaltaisen huoneen tilavuus on noin 80 m3. Aavin 

Leaf-ilmanpuhdistimella saadaan huoneen ilma puhdistettua kaksi kertaa tunnissa, jolloin 

taudinaiheuttajien pitoisuus ilmassa jää hyvin pieneksi. Potilaan poistuttua huoneesta ilma puhdistuu 

nopeasti kokonaan.  

 

 

Kuva 3. Sairaalahuone, johon on lisätty ilmanpuhdistin. 
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