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1. Toimeksiannon kuvaus ja tavoitteet

Mikrobit pystyvät leviämään ilmateitse, joten kriittisissä kohteissa kontaminaatioriskiä
voidaan pienentää ilmassa olevia mikrobimääriä vähentämällä. Tässä työssä tutkittiin
ilmanpuhdistusta asiakkaan toimittamalla Aavi Leaf ® Pro -ilmanpuhdistuslaitteella (laite on
kuvassa 1). Laite on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on ihmisiä läsnä laitteen ollessa
toiminnassa. Tässä työssä suljettuun huonetilaan sumutettiin runsaasti mikrobisiirrostetta ja
huonetilan mikrobipitoisuutta tarkkailtiin ottamalla ilmanäytteitä eri aikapisteissä.
Ilmanpuhdistajan tehokkuutta tutkittiin vertaamalla ilmassa olevien mikrobien määrää
tilanteissa, joissa ilmanpuhdistaja oli päällä tai pois päältä.

Kuva 1. Aavi Leaf ilmanpuhdistaja testihuoneessa

2. Menetelmät

Ilman puhdistumista tutkittiin laittamalla testihuoneeseen (33,4 m3) aerosolia, joka sisälsi
bakteeri-itiöitä (Bacillus atrophaeus, VTT E-052737), homeitiöitä (Aspergillus niger, VTT D-
081297), vegetatiivisia bakteerisoluja (Staphylococcus simulans, VTT E-97784T) ja viruksia
(bakteriofagi MS2, joka on yleisesti käytetty mallivirus norovirukselle). B. atrohpaeus
itiösuspensio valmistettiin viljelemällä VTT:n kantakokoelmasta kantaa VTT E-052737
lämpökaapissa (30°C) 7 vuorokauden ajan Nutrient Broth -liemessä, joka sisälsi MnSO4 x
H2O 10 mg/l. Suspensio sentrifugoitiin ja lämpökäsiteltiin 15 min ajan 80°C vesihauteessa.
Lämmityksen jälkeen suspension pestiin kahdesti käyttäen Ringerin liuosta ja sentrifuugia.
Ilman kontaminointiin käytetyssä mikrobiseossiirrosteessa oli Ringerin liuoksessa A. nigeriä 5
x 106 pmy/ml, MS2-faagia 7 x 107 virusta/ml, B. atrophaeusta 2 x 108 pmy/ml ja S. simulansia
3 x 107 pmy/ml. Aerosoli muodostettiin sumuttamalla vahvaa mikrobiseossiirrostetta
huoneeseen manuaalisesti paineistettavalla sumutusruiskulla (kuva 2). Mikrobisiirrostetta
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laitettiin 4 dl ruiskuun ja se sumutettiin 1 minuutin kuluessa huoneeseen. Huoneessa oli
käynnissä tutkittava ilmanpuhdistin sen tehokkaimmalla asetuksella (merkkivalot näkyvät
kansikuvassa). Huoneessa oli lisäksi tehokas tuuletin ja tila oli muutoin suljettu,
lukuunottamatta kerran tunnissa näytteenoton vuoksi tehtyä oven avausta. Huoneen ilmasta
kerättiin Klotz HF8 -ilmankeräimenllä kuutio ilmaa suodattimelle (Sartorius, Gelatine
Disposables) tunnin välein alkaen 0 h näytteestä, joka kerättiin välittömästi
mikrobisumutuksen jälkeen (ilmanäytteenotto kesti 2000 s/näyte). Näytteitä otettiin yhteensä
neljänä ajankohtana; 0 h, 1 h, 2 h ja 3 h mikrobisumutuksen aloittamisesta. Suodattimeen
keräytyneet mikrobimäärät analysoitiin viljelymenetelmillä. Näytteenotossa käytettiin
kasvatusalustana homeelle Potato Dextrose Agaria (PDA; inkubointi 25°C, 5 d), bakteereille
Plate Count Agaria (PCA; inkubointi 30°C, 3 d) ja virukset viljeltiin Escherichia coli -bakteeria
sisältävälle Nutrient Agarille (NA; inkubointi 37°C, 1 d).Vastaavat ilmanäytteet kerättiin myös
tilanteesta, jolloin ilmanpudistaja ei ollut päällä. Ilmanpuhdistimien mikrobeja poistavaa tehoa
arvioitiin vertaamalla mikrobimääriä tilanteista, joissa ilmanpuhdistaja oli päällä tai poissa
päältä. Kokeet tehtiin kolmena rinnakkaistestinä (sekä kontrolli ilman ilmanpuhdistusta että
laitteen kanssa tehty ilmanpuhdistus toistettiin kolmesti 28.2-2.3.2017 Tampereella VTT:n
testihuoneessa).

Kuva 2. Mikrobiseossiirrosteen sumuttamiseen käytetty paineistettava ruisku.

3. Tulokset

Viljelytulosten keskiarvot kaikista kolmesta rinnakkaisesta koesarjasta ovat taulukossa 1. S.
simulans ei kasvanut missään otetussa ilmanäytteessä. Määritysraja tässä koejärjestelyssä
oli 10 pmy/m3. Kuvassa 3 on esitetty homemäärä ilmassa ajan funktiona Aavi Leaf -
ilmanpuhdistuslaitteen ollessa päällä ja pois päältä. Vastaavasti kuvassa 4 on bakteeri-
itiömäärät ja kuvassa 5 virusmäärät.

Taulukko 1. keskiarvot mikrobituloksista

Ilmanpuhdistus
päällä/pois

aika (h) A.niger
(pmy/m3)

B.atrophaeus
(pmy/m3)

MS2
(viruksia/m3)

pois 0 31 000 1 378 788 13 000
pois 1 2 316 318 182 90
pois 2 299 126 970 45
pois 3 97 81 606 25

päällä 0 30 152 866 667 63
päällä 1 <10 156 <10
päällä 2 <10 87 <10
päällä 3 <10 <10 <10
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Kuva 3. Aspergillus niger -homeen määrä ilmassa Aavi Leaf -ilmanpuhdistuslaitteen ollessa
päällä ja pois päältä.

Kuva 4. Bacillus atrophaeus -bakteeri-itiöiden määrä ilmassa Aavi Leaf -
ilmanpuhdistuslaitteen ollessa päällä ja pois päältä.
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Kuva 5. MS2-viruksien määrä ilmassa Aavi Leaf -ilmanpuhdistuslaitteen ollessa päällä ja
pois päältä.

4. Yhteenveto

Aavi Leaf ilmanpuhdistuslaitteen tehoa poistaa mikrobeja ilmasta tutkitiin koejärjestelyllä,
jossa huone täytettiin vahvalla mikrobiaerosolilla kokeen alussa. Mikrobeja ei kuitenkaan
lisätty kokeen aikana, joten usealle mikrobilajille tyypillinen luonnollinen tuhoutuminen
ilmassa oli havaittavissa koeajan aikana. Vegetatiivimuodossa olleita Staphylococcus
simulans -bakteerisoluja ei saatu määritettyä lainkaan koehuoneen ilmasta. Bakteeri-itiöt
säilyivät hyvin koetilan ilmassa koejakson ajan silloin kun Aavi Leaf -ilmanpuhdistuslaite ei
ollut päällä. Ensimmäisen tunnin aikana Aavi Leaf -ilmanpuhdistuslaite poisti ilmasta yli
kolmen logaritmiyksikön verran bakteeri-itiöitä. Home- ja virusmäärät putosivat Aavi Leaf -
ilmanpuhdistuslaitteen päällä ollessa ensimmäisen tunnin aikana alle määritysrajan, eli alle
10 mikrobiin/m3.

Tässä koeasetelmassa huonetilaan sumutettiin minuutin ajan vahvaa mikrobisuspensiota
yhteensä 4 dl, jolloin ilman mikrobitasot saatiin välittömästi korkeiksi. Tällaista mikrobimäärää
ei normaaleissa käytännön tilanteissa esiinny ilmassa. Mikrobit eivät yleensä selviydy
ilmassa pitkiä aikoja (poikkeuksena itiöt) ja tässäkin koesarjassa mittaukset, joissa ei käytetty
ilmanpuhdistuslaitteita, osoittivat mikrobimäärän laskevan yli kymmenyksen tunnissa.
Mittaushuoneeseen ei päässyt uusia mikrobeja tutkimuksen aikana kun taas käytännön
tilanteissa ihmiset ja ilmavirrat ovat liikkeessä jatkuvasti ja vaikuttavat mikrobien pysymiseen
ilmassa. Verrattaessa Aavi Leaf -ilmanpuhdistuslaitteen mikrobeja postavaa tehoa
tilanteeseen, jossa ei ole ilmanpuhdistusta käytössä, saattiin tällä koejärjestelyllä selviä eroja
jo tunnin ilmanpuhdistuksen jälkeen.


