
ISO 16890 Standardi  
Realistisempi arviointi  
ilmansuodattimien  
suorituskyvystä

ISO
coarse

ISO
ePM1

ISO
ePM2,5

ISO
ePM10

PM10 – Viittaa  
hiukkaskokoluokkaan  
välillä 0,3 µm - 10 µm.

PM2,5 – Viittaa  
hiukkaskokoluokkaan  
välillä 0,3 µm - 2,5 µm. 

PM1 – Viittaa  
hiukkaskokoluokkaan  
välillä 0,3 µm - 1 µm. 

ISO coarse – tähän luokkaan 
sijoitetut suodattimet keräävät 
alle 50 % PM10-hiukkasista.

Kansainvälinen standardointijärjestö julkaisee uuden suodattimien testausta ja luokittelua koskevan standardin

PM10-, PM2,5- ja PM1-luokkien tarkka määrittely on monimutkaista sekä vaikeasti mitattavissa. Julkiset viranomaiset,  
kuten Yhdysvaltain EPA tai Saksan ympäristövirasto (Umweltbundesamt), käyttävät julkaisuissaan yhä useammin PM10-luokasta  
yksinkertaisempaa määritelmää, jonka mukaan kyseessä on hiukkasluokka, jonka koko on korkeintaan 10 μm. Koska tällä poikkea-
malla edellä mainitusta monimutkaisesta “virallisesta” määritelmästä ei ole merkittävää vaikutusta suodatinelementtien  
hiukkaserotustehoon, ISO 16890 -asiakirjoissa viitataan tähän yksinkertaistettuun PM10-, PM2,5- ja PM1-luokkien määritelmään.

ISO 16890 mittaa todellisuutta! 
Maailman johtavat terveysalan organisaatiot pitävät  
PM10-, PM2,5- ja PM1-luokkien hienopölyosuuksia  
tärkeimpinä ja vaarallisimpina ihmisille. Niiden virallisissa  
julkisissa asiakirjoissa viitataan aina näihin PM-tasoihin.
On enemmän kuin loogista, että suodatinten testausmenetelmissä ja luokitteluissa noudatetaan  
tätä lähestymistapaa pyrittäessä ilmaisemaan suodattimen tehoa haitallisimpia hienopölyjä vastaan.

PM10

PM2,5

PM1

5–10 µm

3–5 µm

2–3 µm

1–2 µm

0,1*–1 µm

Henkitorvi

Keuhkoputket

Keuhkotiehyet

Keuhkorakkulat

Nenä ja nielu

ISO 16890 -standardin  
suodatinluokitukset

Hiukkasten aerodynaaminen 
halkaisija (µm) ja niiden toden-
näköinen kerääntymiskohta

*ISO ei ole määrittänyt hiukkauskokoa alle 0,3 mikronin kokoisten hiukkasten osalta

“Halkaisijaltaan enintään  
1 mikronin kokoiset hiukkaset  
ovat riittävän pieniä päästäkseen  
keuhkorakkuloiden solukalvojen  
läpi ihmisen verenkiertoon.

”
“Ilmassa olevilla pienhiukkasilla, 
joiden halkaisija on 0,25 - 0,5 mikronia, 
on läheisempi yhteys ihmisen tervey-
teen, etenkin suurentuneeseen sydän- 
ja verisuonisairauksien riskiin.

”
“Pienemmät hiukkaset  
voivat kehoon päästessään haitata 
ihmisen hermoston säätelyä.

”

PM1 – Mitä pienempi, sitä vaarallisempi!
Useissa eri tutkimuksissa perehdytään PM1-hiukkasten terveysvaikutuksiin:

ISO 16890 -luokitukset perustuvat  
siihen, mihin hiukkaset kerääntyvät  
ihmisen keuhkoissa.

Enintään 1 µm:n kokoisten hiukkasten haitallisuuden, pysyvyyden  
ja yleisyyden vuoksi niihin on kiinnitettävä eniten huomiota!
Mitä kevyempi ja pienempi hiukkanen on, sitä pidempään se pysyy ilmassa.

Alle 1 mikronin kokoiset hiukkaset muodostavat vain muutaman prosentin massasta, mutta samaan aikaan yli 90 % lukumäärästä.

Tärkeimmät 
erot EN779- 
ja ISO 16890 
-standardien 
välillä

EN779-standardin mukaan suodatinten 
testimenettelyissä huomioidaan vain 
hiukkaset, joiden koko on 0,4 µm

ISO 16890 -standardin mukaan suodatinten testimenettelyissä huomioidaan alue väliltä 10 µm–0,3 µm

10 µm 1 µm 0,4 µm2,5 µm 0,3 µm

Vaihe 1 
Suodattimen 
erotusaste 
mitataan  
0,3–10 µm:n 
alueella  
suodattimen 
ollessa puhdas 
(ei Isopropanoli 
höyrystetty).

Vaihe 2 
Suodatin 
höyrystytetään 
isopropanolihöyry- 
ympäristössä 
sähköstaattisen 
varauksen  
poistamiseksi.

Vaihe 3 
Suodattimen  
erotusaste  
mitataan uudelleen  
0,3–10 µm:n 
alueella – nyt  
isopropanoli  
käsitellyllä  
suodattimella.

ISO 16890 -standardin mukainen testaus- ja luokittelumenettely

Esimerkki:

Vaihe 4 
Todellinen  
erotusaste  
lasketaan puhtaan 
höyrystämättömän 
ja höyrystytetyn 
suodattimen  
arvojen keskiarvona. 

Tärkeää:  
Tiettyä hiukkasluokitte-
lua varten suodattimen 
tehon on oltava vähin-
tään 50 % vakioimatto-
mana ja vakioituna.

Vaihe 5 
Arvot on jaettu 
ISO-standardin 
mukaisiin ryhmiin.

coarse > 10
ePM10 0,3 ≤ x ≤ 10
ePM2,5 0,3 ≤ x ≤ 2,5
ePM1 0,3 ≤ x ≤ 1

ISO coarse - suodattimen 
mittaus mitataan  
täyttämällä suodatin  
keinotekoisella  
testipölyllä. 
Tämä vaihe on  
vapaaehtoinen ePM10-, 
ePM2,5- tai ePM1-luok-
kien suodatinten osalta.
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Vaihe 6 
Suodattimesta 
raportoitava  
arvo on 
yhdistelmä,  
joka koostuu  
pois sana vali-
tusta ISO-ryh-
mästä  
ja tämän ryhmän  
mitatusta 
erotusasteesta 
– aina  
pyöristettynä 
alaspäin  
5 %:n välein.

Suodatin näyttää seuraavat keskimääräiset mitatut  
erotusasteet: 

ISO16890 luokat Arvo

ISO ePM10 89 %

ISO ePM2,5 63 %

ISO ePM1 49 %

• ISO ePM10- ja ISO ePM2,5 luokkien minimiarvo 50 % toteutuu 
- mutta ePM1 luokalle saadaan vain arvo 49 %, joten suodatin-
ta ei voi luokitella ePM1 luokassa.

• Valitaan ISO ePM2,5 luokka, jossa arvo on 63 % ja pyöristyksen 
jälkeen 60 %.

Tämän johdosta suodattimen luokitukseksi saadaan: 

Luokittelu

ISO ePM2,5 60 %

Mikä tarkoittaa, että tämä suodatin kerää 60 % hiukkasista, 
joiden koko on enintään 2,5 mikronia!
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