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Pölynimurien vertailutesti
– Pölypussillisten ja pussittomien 

pölynimureiden vertailu 

Tutkijat Anne Korhonen, Sari Liski-Markkanen, Tarja Marjomaa ja Arja Rytkönen, TTS

Työtehoseura testasi 11 pölynimuria, joista seit-
semän oli pölypussillista ja neljä pölypussitonta 
mallia. Pölynimu rei ta tarkasteltiin erityisesti käyt-
töominaisuuksien näkökulmasta. Pölypussillisten 
imureiden kokonaisarvosanat olivat 4,3–4,6. Pöly-
pussittomien imureiden tuloksissa oli hieman enem-
män eroja. Niiden arvosanat olivat 3,2–4,0. Testissä 
olleiden pölypussillisten imureiden hinnat olivat 
229–359 euroa ja pussittomien 139–239 euroa.

EU-direktiivi rajoittaa 
verkkokäyttöisten 
pölynimureiden 
maksimiottotehoa ja 
asettaa alarajan niiden 
imukyvylle. Pölynimu-
reiden energiamerkki 
helpottaa laitteiden 
keskinäistä vertailua 
ostotilanteessa. Myyn-
nissä olevien imurei-
den ottoteho saa olla 
enintään 1600 wattia. 
Imurointitulos voi olla 
silti hyvä, sillä imurin 
suuttimilla ja muilla 
teknisillä ratkaisuilla on 
suuri vaikutus imuroin-
nin lopputulokseen. 
Kuvat: Kaija Laaksonen

Testatut pölypussilliset imurit:
Electrolux UltraOne ZUOGREEN+
Electrolux UltraOne ZUODELUXE+
Electrolux UltraSilencer ZUSGREEN+
Electrolux UltraSilencer ZUSANIMAL+
Miele Complete C 3 Celebration Parquett EcoLine Plus
Miele Complete C 3 Celebration EcoLine Plus 
Philips Performer Expert FC8721
Testatut pölypussittomat imurit:
Electrolux UltraFlex ZUFGREEN
Philips Power Pro Compact FC9323
Philips Power Pro Active FC9521
Philips Power Pro Expert FC9721
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Taulukko 1. Pölynimureiden tekniset tiedot. Pölypussilliset imurit

Merkki Electrolux UltraOne ZUOGREEN+ Electrolux UltraOne ZUODELUXE+ Electrolux UltraSilencer 
ZUSGREEN+

Maahantuoja/Markkinoija Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi      
030 600 5120

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi      
030 600 5120

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi      
030 600 5120

Valmistusmaa Unkari Unkari Unkari

Hinta €, toukokuussa 2015 maa-
hantuojan mukaan

299 359 249

Liitäntäteho (arvokilvessä), W 800 800 700

Energiamerkin tiedot

 energiatehokkuusluokka A A A

 energiankulutus, kWh/a 28 28 26

 poistoilman pölyjäämä A A A

 puhdistuskyky matolta B B C

 puhdistuskyky kovalta lattialta A A A

 äänitehotaso, dB 66 66 61

Paino käyttövalmiudessa, kg 7,5 7,7 7,7

Liitosjohdon pituus, m 8,8 8,7 8,7

Työskentelyulottuvuus, kun kä-
densija 800+/- 50 mm korkeudella 
lattiasta, m

12,0 11,8 11,9

Vakiosuuttimet lattia-/mattosuutin, kovan lattiapinnan 
suutin,  3 in 1 -piensuutin

lattia-/mattosuutin, kovan lattiapinnan 
suutin, 3 in 1 -piensuutin

lattia/mattosuutin, kovan lattiapinnan 
suutin, 3 in 1 -piensuutin

Poistoilman suodatin Allergy Plus (pestävä) Allergy Plus (pestävä) Hygienia-suodatin E 12 (pestävä)

Suodattimien vaihdon ilmaisimet pölypussin täyttymisen ilmaisin pölypussin ja suodattimien  täyttymisen 
elektroninen ilmaisin

pölypussin täyttymisen ilmaisin

Lisävarusteet ja niiden hinta, € Matala FlexPro -suutin 39 €, Matto-
tamppari-suutin 59 €, Turboharja 29 €

Matala FlexPro -suutin 39 €, Matto-
tamppari-suutin 59 €, Turboharja 29 €

Matala FlexPro -suutin 39 €, Matto-
tamppari-suutin 59 €, Turboharja 29 €

Muuta huomioitavaa
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Electrolux UltraSilencer 
ZUSANIMAL+

Miele Complete C 3 Celebration 
Parquett EcoLine Plus

Miele Complete C 3 Celebration 
EcoLine Plus

Philips Performer Expert FC8721

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi      
030 600 5120

 Miele Oy www.miele.fi   (09) 875 970  Miele Oy www.miele.fi   (09) 875 970 www.philips.fi 

Unkari Saksa Saksa Turkki

269 329 279 229

700 800 800 650

A A A A

26 25,6 26,7 27,8

A A A A

C C C C

A A A A

61 75 75 78

7,8 7,5 7,3 7,2

8,7 7,3 7,3 7,6

11,8 10,6 10,6 10,9

lattia-/mattosuutin, turboharjasuu-
tin, kovan lattiapinnan suutin, 3 in 1 
-piensuutin

lattia-/mattosuutin, tekstiilisuutin, 
rakosuutin, pölysuutin, kovan lattiapin-
nan suutin, parkettisuutin

lattia-/mattosuutin, tekstiilisuutin, 
rakosuutin, pölysuutin, kovan lattiapin-
nan suutin

TriActiveMax lattia-/mattosuutin, rako-
suutin, 2 in 1 -harjasuutin/pieni suutin

Allergy Plus (pestävä) Air Clean Plus -PureAir (vaihdettava) Air Clean Plus PureAir (vaihdettava) Hepa 13 (vaihdettava)

pölypussin ja suodattimien  täyttymisen 
elektroninen ilmaisin

pölypussin täyttymisen ilmaisin pölypussin täyttymisen ilmaisin pölypussin täyttymisen ilmaisin

Matala FlexPro -suutin 39 €, Matto-
tamppari-suutin 59 €

Lisävarusteita saatavilla laaja valikoima. 
Esimerkiksi Mielen alkuperäinen 
HyClean- kuitupölypussi GN 17,90 € 
tai Air Clean Plus PureAir- suodatin 
22,90 €.

Lisävarusteita saatavilla laaja valikoima. 
Esimerkiksi Mielen alkuperäinen 
HyClean- kuitupölypussi GN 17,90 € 
tai Air Clean Plus PureAir- suodatin 
22,90 €.

Lisävarusteena saatavilla kovan lattia-
pinnan suutin

Imurissa EcoComfort -käsikahva, jossa 
integroitu pölyharja. Air Clean Plus- 
(PureAir) suodatin, jossa TimeStrip 
-teknologia (ilmaisee suodattimen 
vaihtotarpeen).

Air Clean Plus- (PureAir) suodatin, 
jossa TimeStrip -teknologia (ilmaisee 
suodattimen vaihtotarpeen).
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Taulukko 1. Pölynimureiden tekniset tiedot. Pölypussitomat imurit

Merkki Electrolux UltraFlex  
ZUFGREEN

Philips PowerPro Compact 
FC9323

Philips PowerPro Active
FC9521

Philips PowerPro Expert 
FC9721

Maahantuoja/Markkinoija Oy Electrolux Ab www.electro-
lux.fi      030 600 5120

www.philips.fi www.philips.fi www.philips.fi 

Valmistusmaa Unkari Kiina Kiina Kiina

Hinta €, toukokuussa 2015 
maahantuojan mukaan

279 139 169 239

Liitäntäteho (arvokilves-
sä), W

800 750 750 650

Energiamerkin tiedot

 energiatehokkuusluokka A B B A

 energiankulutus, kWh/a 28 33,8 33,6 27,9

 poistoilman pölyjäämä A C C B

 puhdistuskyky matolta C E D D

 puhdistuskyky kovalta 
lattialta

A A E A

 äänitehotaso, dB 75 79 78 76

Paino käyttövalmiudessa, 
kg

7,2 5,8 6,5 7,2

Liitosjohdon pituus, m 8,8 4,9 5,9 7,0

Työskentelyulottuvuus, 
kun kädensija 
800+/- 50 mm korkeudella 
lattiasta, m

11,9 8,1 9,1 10,2

Vakiosuuttimet lattia-/mattosuutin, kovan 
lattian suutin, 3 in 1 -piensuutin

TriActive -lattia-/mattosuutin, 
rakosuutin, pieni suutin

TriActive -lattia-/mattosuutin, 
rakosuutin, pieni suutin

TriActiveMax- lattia-/mat-
tosuutin, rakosuutin, 2 in 1 
-harjasuutin/pieni suutin

Poistoilman suodatin Hygienia-suodatin E 12 (pes-
tävä), moottorinsuojasuodatin 
pestävä kestosuodatin

Vaahtomuovisuodatin (vaihdet-
tava sienisuodatin), moottorin-
suojasuodatin EPA 10 (pestävä)

Kuitukangasuodatin (vaihdetta-
va mikrosuodatin), moottorin-
suojasuodatin EPA 10 (pestävä)

EPA 10 (vaihdettava), moot-
torinsuojasuodatin pestävä 
kestosuodatin

Lisävarusteet ja niiden 
hinta, €

Matala FlexPro -suutin 39 €, 
Mattotamppari-suutin 59 €, 
Turboharja 29 €

Lisävarusteena saatavilla kovan 
lattiapinnan suutin

Lisävarusteena saatavilla kovan 
lattiapinnan suutin

Lisävarusteena saatavilla kovan 
lattiapinnan suutin
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Työtehoseurassa testattiin 11 pölynimuria, 
joista seitsemän oli pölypussillista ja neljä 
pölypussitonta mallia. Pölynimureita tar-
kasteltiin erityisesti käyttöominaisuuksien  
näkökulmasta, joten kokonaisarvosanoissa 
näitä ominaisuuksia painotettiin 70 pro-
sentilla. Suorituskykyarvosana pohjautuu 
energiamerkintätietoihin ja TTS:n mittaus-
tuloksiin, joita painotettiin kokonaisarvo-
sanassa 30 prosentilla. Pölypussilliset imurit 
olivat keskenään melko tasaväkisiä. Niiden 
kokonaisarvosanat olivat 4,3–4,6. Pölypus-
sittomien imureiden tuloksissa oli hieman 
enemmän eroja. Niiden arvosanat olivat 
3,2–4,0. 

TAULUKKO 2. Pölynimureiden suorituskyvyn ja käyttöominaisuuksien arvosanat
Arvosteluasteikko: 1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä

PÖLYPUSSILLISET IMURIT PÖLYPUSSITTOMAT IMURIT
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Energiamerkin tiedot 1)

 energiatehokkuusluokka 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5

 poistoilman pölyjäämä 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2

 puhdistuskyky matolta 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2

 puhdistuskyky kovalta lattialta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5

 äänitehotaso, dB 2) 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2

Mitatut tiedot

 imurointitulos nurkissa ja 
seinänvierustoilla, kova lattia

5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4

 jäännöspöly kovalla lattialla 3) 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3

 lattia-mattosuuttimen imuroin-
tileveys matolla ja lattialla

5 5 4,5 4,5 5 5 5 5 4 4 4,5

Suorituskyky 4,7 4,7 4,6 4,6 4,3 4,3 4,1 4,0 3,3 2,9 3,5

Liikuteltavuus ja toimintasäde 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 1,1 1,2

Käyttömukavuus 1,3 1,4 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 0,8 0,9 1,1

Suuttimet ja muu vakiovarustus 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2

Imurin puhdistaminen 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4

Käyttöominaisuudet 4) 4,5 4,6 4,2 4,3 4,6 4,4 3,9 4,1 3,2 3,4 3,8

Painotettu arvosana

Suorituskyky 30% 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 1,1

Käyttöominaisuudet 70 % 3,1 3,2 2,9 3,0 3,2 3,0 2,7 2,8 2,2 2,4 2,7

Painotettu kokonaisarvosana 5) 4,5 4,6 4,3 4,4 4,5 4,3 4,0 4,0 3,2 3,2 3,7

1) E= 1, D = 2, C = 3, B = 4, A = 5
2)  1 = 80 tai enemmän dB(A), 2 = 75-79 dB(A), 3 = 70-74 dB(A), 4 = 65-69 dB(A), 5 = 64 dB(A) tai vähemmän
3) koe tehty lattia-mattosuuttimella
4) Käyttöominaisuuksien kokonaissarvosanassa imurin puhdistamista on painotettu 10 % ja muita tekijöitä 30 % kutakin
5) Painotetussa kokonaisarvosanassa on laitteiden suorituskykyä painotettu 30 % ja käyttöominaisuuksia 70 %

TEKNISET TIEDOT
Pölynimureiden tekniset tiedot ovat taulu-
kossa 1. Testin pölynimureiden liitäntätehot 
olivat 650–800 W. Liitäntätehot ovat pie-
nentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun 
imureiden energiamerkintä tuli voimaan 
syyskuussa 2014. Samassa yhteydessä astui 
voimaan verkkokäyttöisten pölynimureiden 
maksimitehorajoite, jonka mukaan imu-
reiden nimellisen ottotehon on oltava alle 
1600 W. Vaatimukset kiristyvät entisestään 
vuoden 2017 syyskuussa, jolloin imureiden 
nimellinen ottoteho saa olla enää enintään 
900 W. Todettakoon, että esimerkiksi vielä 
vuonna 2008 TTS:ssä testattujen pölynimu-
reiden liitäntätehot olivat 1200–2000 W.

Osassa pölynimureita poistoilmansuodat-
timet ovat pestäviä ja osassa vaihdettavia. 
Poistoilmansuodattimista käytetään erilaisia 
nimityksiä kuten Allergy Plus, Hygienia-suo-
datin E 12, Air Clean Plus-PureAir, Hepa13, 
EPA 10. Poistoilman pölyjäämäluokka on 
kaikissa pölypussillisissa imureissa sekä kah-
dessa pölypussittomassa imurissa A.

SUORITUSKYKY
Imureiden suorituskykytulokset ovat tau-
lukossa 2. Suorituskykyarvioinnissa otettiin 
huomioon imureiden energiamerkissä ilmoi-
tetut tiedot: energiatehokkuusluokka, pois-
toilman pölyjäämä, maton ja kovan lattian 
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puhdistuskyky sekä ääni. Energiatehokkuus-
luokan mukaan kakki pölypussilliset imurit 
sekä pölypussittomista imureista Electrolux 
UltraFlex ZUFGREEN ja Philips Power Pro 
Expert olivat A-luokkaa. Pölypussittomien 
imurien Philips Power Pro Compact ja Philips 
Power Pro Active energiatehokkuusluokaksi 
ilmoitettiin B. Laskennalliset sähköenergian 
vuosikulutukset olivat 25,6–33,8 kWh.

Kovan lattian puhdistuskyky oli A-luokkaa 
kaikilla muilla imureilla paitsi pölypussitto-
malla Philips Power Pro Active -imurilla, jon-
ka puhdistuskykyluokaksi ilmoitettiin E. 

Maton puhdistuskyvyssä imureiden välil-
lä oli suurempia eroja kuin kovalla lattialla. 
Pölypussillisten Electrolux UltraOne ZUOG-
REEN+- ja Electrolux UltraOne ZUODELU-
XE+ -imureiden maton puhdistuskyky oli 
B-luokkaa ja muiden pölypussillisten imurei-
den C-luokkaa. Pölypussittomien imureiden 
maton puhdistamiskykyluokka oli Electrolux 
UltraFlex ZUFGREEN -imurissa C, Philips Po-
wer Pro Active- ja Philips Power Pro Expert 
-imureissa D ja Philips Power Pro Compact 
-imurissa E.

Kaikkien pölypussillisten imureiden se-
kä pölypussittoman Electrolux UltraFlex 
ZUFGREEN -imurin poistoilman puhtaus-
luokka oli A. Pölypussittoman Philips Power 
Pro Expert -imurin poistoilman puhtaus-
luokka oli B ja Philips Power Pro Compact- 
sekä Philips Power Pro Active -imurin pois-
toilman puhtausluokka oli C.

Imureiden äänitehotaso oli 61–79 dB: pöly-
pussillisilla imureilla 61–78 dB ja pölypussitto-
milla 75–79 dB. Hiljaisimmat (61 dB) olivat pöly-
pussilliset Electrolux UltraSilencer ZUSGREEN+ 
ja Electrolux UltraSilencer ZUSANIMAL+                                                                                                                                       
(arvosana 5) ja kovaäänisimmät (75–78 dB) 
Miele Complete C 3 Celebration Parquett, 
Miele Complete C 3 Celebration EcoLine 
Plus ja Philips Performer Expert (arvosana 2). 
Pölypussittomien imureiden arvosana äänen 
(75–79 dB) osalta oli 2.

Pölynimureiden äänitehotasot ovat olleet 
tyypillisesti 70–80 desibeliä, joskin imureiden 
äänitehotaso on alentunut vuosien myötä. 
Esimerkiksi vuonna 2008 TTS:n testissä ol-
leiden imureiden äänitehotasot vaihtelivat 
71 dB:stä 78,3 dB:iin. Käytännön tilanteessa 

korva pystyy erottamaan kolmen desibelin 
eron melutasossa. Kymmenen desibelin ero 
merkitsee melun kaksinkertaistumista.

TTS:n suorituskykykokeissa pölynimurei-
den imurointileveys matolla oli 26,5–29  cm. 
Kovalla lattialla imurointijäljen leveys oli 
2–4  cm leveämpi kuin matolla eli 30–32  cm. 
Kovalla lattialla seinän vierusta puhdistui 
yleensä hyvin niin lattia-mattosuuttimen 
sivuilta kuin edestä. Pussillisten pölynimu-
reiden puhdistamiskyky oli nurkkien ja sei-
nänvierustojen imuroinnissa hyvä, joten 
arvosanaksi annettiin 5. Pölypussittomat 
imurit jättivät seinänvierustoille pienen puh-
distumattoman alueen, joten niiden puhdis-
tamiskyky tältä osin oli 3–4.

Kaikki imurit jättivät jälkeensä jonkin ver-
ran hienojakoista pölyä kovalle laminaatti-
lattialle. Silmämääräisesti tarkasteltuna imu-
roitu pinta näytti puhtaalta. Pinnalle jäänyt 
hienojakoinen ns. jäännöshiekkapöly saatiin 
näkymään, kun pinta pyyhittiin vaalealla 
fl anellipyyhkeellä. Jäännöspölymäärän muu-
kaan arvosteltuna pölypussillisten imureiden 
arvosanaksi tuli 4 ja pölypussittomien 3–4.

Pölypussi on 
helppo kiinnittää 
pölysäiliössä ole-
vaan telineeseen. 
Maahantuojat 
suosittelevat 
käyttämään 
merkkipölypusseja. 
Tarvikepölypus-
sien käyttäminen 
saattaa aiheuttaa 
ongelmia, joita 
imurin takuu ei 
kata. Yläkuvassa 
Miele Complete C 
3 CelebrationPar-
quett ja alaku-
vassa Electrolux 
UltraSilencer 
ZUSGREEN+.

Monissa 
imureissa oli 
pesun kestävä 
poistoilman-
suodatin. Elect-
rolux UltraOne 
ZUODELUXE+ 
-imurissa 
poistoilman 
suodatinko-
telon kansi on 
melko tiukka 
avata ja tiiviste 
vaati asettelua.

Pölypussittomat imurit ovat varteenotettava vaihtoehto, jos esimerkiksi 
pölypussien hankkiminen on hankalaa. Pölypussiton imuri vaatii säännöllisiä 
hoitotoimenpiteitä kuten esimerkiksi pölysäiliön puhdistamisen tyhjennyksen 
yhteydessä,suodattimien pesuun ja vaihtoon liittyviä toimenpiteitä sekä putkis-
tojen tarkistusta.



TTS:n tiedote: Asuminen, teknologia ja palvelut 4/2015 (691) 7

KÄYTTÖOMINAISUUDET
Pölynimureiden sanalliset käyttöominai-
suusarviot ovat taulukoissa 3–4 ja kokonais-
arvosanat taulukossa 2. 

Liikuteltavuus ja toimintasäde
Imurin käytettävyyteen vaikuttaa se, kuinka 
helppoa imuria on liikutella ja nostella. Käyt-
tövalmiit, pölypussilliset imurit painoivat 
7,2–7,8 kiloa ja pölypussittomat imurit pai-
noivat 5,8–7,2 kiloa. Testin kevyin oli pöly-
pussiton imuri Philips Power Pro Compact. 
Painavin pölypussillinen imuri Electrolux 
UltraSilencer ZUSANIMAL+ painoi 7,8 ki-
loa. Pölypussittomista imureista painavim-
pia olivat Electrolux UltraFlex ZUFGREEN ja 
Philips Power Pro Expert, jotka molemmat 
painoivat 7,2 kiloa.

Liitosjohdon pituus vaikuttaa imurin käyt-
töulottuvuuteen ja siihen, ettei pistoketta tar-
vitse jatkuvasti vaihtaa pistorasiasta toiseen. Lii-
tosjohtojen pituudet vaihtelivat pussittoman 
Philips Power Pro compact -imurin 4,9 met-

ristä Electroluxin UltraOne ZUOGREEN+- ja 
UltraFlex ZUFGREEN -imureiden 8,8 metriin.

Imureiden toimintasäde oli 8,1–12,0 m, 
kun imurin kädensijaa pidettiin 80 cm kor-
keudella lattiasta. Electroluxin imureilla oli 
laajimmat toimintasäteet, 11,8–12 metriä. 
Lyhyimmät toimintasäteet olivat pölypussit-
tomilla imureilla Philips Power Pro Combat 
(8,1 m) ja Philips Power Pro Active (9,1 m). 
Imurit liikkuivat hyvin kynnysten yli ja koval-
la lattialla. Pehmeällä matolla Miele -imurei-
den liikuteltavuus oli hieman raskasta. 

Kantokahva, taukoteline ja poistoil-
man tulosuunta
Kantokahvan on oltava niin tilava ja iso, että 
siitä saa hyvän otteen eikä se paina kättä. Pö-
lypussillisten imureiden Electrolux UltraSi-
lencer ZUSGREEN+ ja Electrolux UltraSilen-
cer ZUSANIMAL+ kantokahvasta ei saanut 
koko kämmentä kattavaa puristusotetta, 
vaan paino kohdistui sormien varaan. Pöly-
pussillisessa Philips Performer Expert -imu-

rissa kantokahvan toispuolinen kulmikkuus 
haittasi hieman imurin kantamista.

Pussittomassa Electrolux UltraFlex 
ZUFGREEN -imurissa oli useampi kantokah-
va. Rungossa oleva taukoteline lisää imurei-
den käyttömukavuutta, jolloin imuputki voi-
daan kiinnittää tauon ajaksi imurin runkoon. 
Pölypussittomissa imureissa Philips Power Pro 
Compact ja Philips Power Pro Active taukote-
line oli melko kevytrakenteinen ja jälkimmäi-
sessä se myös rikkoutui testin aikana. 

Miele-pölynimureissa poistoilman tulo-
aukko oli imurirungon päällä, jolloin imuri 
voidaan laittaa lattialle seisomaan pysty-
asentoon esimerkiksi portaita imuroitaessa.

Imurointikorkeuden ja imutehon 
säätö
Kaikissa imureissa oli säädettävä teleskoop-
pijatkoputki, josta imurointikorkeutta voi 
säätää tarpeen ja imuroijan pituuden mu-
kaan. Pölypussittomissa Philips Power Pro 
Compact- ja Philips Power Pro Active -imu-

Testatut imurit liikkuivat hyvin kynnysten 
yli ja kovalla lattialla. Mielen imureissa 
on pienet takapyörät, mutta ne liikku-
vat akselinsa ympäri, joka tekee imurin 
liikuttelusta kovalla lattialla sujuvaa. 
Sensijaan pehmeällä matolla imuri 
liikkui hieman raskaasti.

Electrolux Ultra-
One ZUODELUXE+ 
-imurissa ottotehoa 
säädetään kädensi-
jan ohjausyksiköstä. 
Kädensijassa ei ole 
erikseen mekaanista 
ilmamäärän säädintä.

Useimpien imureiden 
kädensijassa on me-
kaaninen ilmamäärän 
säädin, jonka lisäksi 
imutehoa voidaan 
säätää moottorin otto-
tehon säätimellä. 

Liitosjohdon pituus vaikuttaa imurin käyttö-
ulottuvuuteen ja siihen, ettei pistoketta tar-
vitse jatkuvasti vaihtaa pistorasiasta toiseen. 
Testattujen imurien liitosjohtojen pituudet 
olivat 4,9–8,8 metriä.  Electrolux UltraSilencer ZUSANIMAL+ -imurin 

rungossa olevan tehonsäätimen  säätöarvo 
näkyy numerona näytössä, mutta tehonsää-
dön valintaan ei ole opastavia symboleja.

Käytännössä on tärkeää, että imuteho on 
säädettävissä imuroitavan kohteen mukaan. 
Mielen Complete C3 Parquett -imurissa ei 
ole mekaanista ilmamäärän säädintä vaan 
sen imutehoa säädetään imurin rungossa 
olevilla ottotehon säätimillä.
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Taulukko 3. Pölypussillisten imureiden sanallinen käyttöominaisuusarvio

PÖLYPUSSILLISET IMURIT ELECTROLUX

UltraOne  ZUOGREEN+ UltraOne ZUODELUXE+ UltraSilencer ZUSGREEN+

1. Liikuteltavuus ja toimintasäde: paino 
ja nosteleminen,kynnysten ja korokkei-
den ylitys, toimintasäde, virtajohdon 
kelautuminen, taukoteline

• tukeva kantokahva
• laaja toimintasäde
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• tukeva kantokahva
• laaja toimintasäde
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• kantokahvaan hankala tarttua, mikä 
vaikeuttaa kantamista

• laaja toimintasäde
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

2. Käyttömukavuus: virtakytkimen 
sijainti ja käyttäminen, imurointi 
matalien huonekalujen alta, valitsimien 
käyttö (ohjaustaulun info), teleskooppi-
putken säätäminen, käyttöohje

• rungossa olevat virtakytkin ja 
johdonkelauspainike ovat helppo-
käyttöiset

• tehonsäädin rungossa ja ilmamää-
ränsäädin kädensijassa

• selkeät tehonsäädön symbolit, jotka 
erottuvat rungosta ja opastavat 
tehonsäädön valinnassa

• suutin mahtuu  alle  8 cm:n korkui-
seen tilaan

• melko hyvä käyttöohje, mutta 
monien kielien ja mallien vuoksi 
epäkäytännöllinen

•  rungossa olevat virtakytkin ja joh-
donkelauspainike ovat helppokäyt-
töiset. Virtakytkintä voidaan käyttää 
myös kahvasta.

• tehonsäädin kädensijassa
• selkeät tehonsäädön symbolit, jotka 

erottuvat rungosta ja opastavat 
tehonsäädön valinnassa

• suutin mahtuu  alle  8 cm:n korkui-
seen tilaan

• melko hyvä käyttöohje, mutta 
monien kielien ja mallien vuoksi 
epäkäytännöllinen

• rungossa olevat virtakytkin ja johdon-
kelauspainike ovat helppokäyttöiset

• tehonsäädin rungossa ja ilmamää-
ränsäädin kädensijassa

• tehonsäätimen merkinnät min ja max 
erottuvat hyvin, mutta tehonsäädön 
valintaan ei ole opastavia symboleja. 
Tehonsäädin liukuu huonosti.

• suutin mahtuu  alle  8 cm:n korkui-
seen tilaan

• melko hyvä käyttöohje, mutta 
monien kielien ja mallien vuoksi 
epäkäytännöllinen

3. Suuttimet ja niiden säilytys, muut 
vakiovarusteet

• yhdistetty pöly-, tekstiili- ja rako-
suutin, jolle on säilytyspaikka imurin 
rungossa. Lisäksi kovan lattiapinnan 
suutin.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

• yhdistetty pöly-, tekstiili- ja rako-
suutin, jolle on säilytyspaikka imurin 
rungossa. Lisäksi kovan lattiapinnan 
suutin.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

• yhdistetty pöly-, tekstiili- ja rako-
suutin, jolle on säilytyspaikka imurin 
putkessa. Suutin pysyy hyvin paikoil-
laan, mutta voi häiritä imurointia. 
Lisäksi kovan lattiapinnan suutin.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

4. Imurin puhdistaminen, pölypussin 
tyhjentäminen, suodattimien vaihto

• poistoilman suodatinkotelon kansi 
on melko tiukka avata ja tiivistin 
vaatii asettelua

• pölypussi helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin vesipesun 

kestävä, moottorinsuojasuodatin 
vaihdetaan tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ilmaisin ja 
käyttöohjeessa ohjeita suodattimen 
vaihtovällistä ja puhdistamisesta

• poistoilman suodatinkotelon kansi 
on melko tiukka avata ja tiivistin 
vaatii asettelua

• pölypussi helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin vesipesun 

kestävä, moottorinsuojasuodatin 
vaihdetaan tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ja suo-
dattimen vaihtamisen ilmaisin ja 
käyttöohjeessa puhdistusohjeita

• suodattimet helppo vaihtaa
• pölypussi erittäin helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin vesipesun 

kestävä, moottorinsuojasuodatin 
vaihdetaan tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ilmaisin ja 
käyttöohjeessa ohjeita suodattimen 
vaihtovällistä ja puhdistamisesta

reissa jatkoputki kiinnitettiin imuletkussa 
olevaan kädensijaan kiertämällä. Muiden 
imureiden jatkoputkissa oli kiinnityspidik-
keet imuletkuun kiinnittämistä varten. 

Käytännössä on tärkeää, että imutehoa 
voidaan säätää imuroitavan kohteen mu-
kaan. Imutehon säätäminen tapahtuu yleen-
sä imurin rungossa olevalla moottorin otto-
tehon säätimellä sekä kädensijassa olevalla 
ilmamäärän säätimellä. Electrolux UltraOne 
ZUODELUXE+ -imurin rungossa ei ollut 
moottorin ottotehon säädintä, vaan säätö 
tehtiin kädensijassa olevalla kaukosäätimellä. 
Mielen Complete C3 Parquett -imurin imu-
tehoa säädetään pelkästään imurin rungossa 
olevilla ottotehon säätimillä. Muissa testin 
imureissa imutehoa säädettiin sekä imurin 
rungossa olevalla ottotehon säätimellä että 
kädensijassa olevalla ilmamäärän säätimel-
lä. Pussittoman Philips Power Pro Compact 

-imurin imutehoa säädetään pelkästään kä-
densijassa olevalla ilmamäärän säätimellä.

Imurin valitsimien käytettävyys ja 
merkintöjen selkeys
Imureiden käytettävyyteen vaikuttavat 
imurissa olevien merkintöjen ja symbolien 
selkeys sekä valitsimien ja säätimien help-
pokäyttöisyys, joissa oli imurikohtaisia eroja. 
Käyttöohje on tärkeä tiedonlähde imurin 
oikeaan käyttöön ja kunnossapitoon. Käyt-
töohjeet ovat usein monikielisiä, jolloin eri-
kielisten tekstien sijoittelulla on merkitystä 
tekstin luettavuuteen. Miele -imureiden 
käyttöohjeet olivat selkeitä ja hyviä.

Pussillisten Electrolux -imureiden käyttö-
ohjeet olivat melko hyviä, mutta monien 
mallien ja kielien yhdistelmä hankaloitti teks-
tin luettavuutta. Philips -imureiden käyttö-
ohjeet olivat hieman suppeat. 

Suuttimet ja niiden säilytys sekä 
muut varusteet
Yhdistetyn lattia-mattosuuttimien jalalla 
säätäminen oli helppoa kaikissa imureissa. 
Philipsin imureihin voi ostaa lisävarusteena 
kovien lattiapintojen imurointiin tarkoitetun 
lattiasuuttimen, mutta muissa se kuuluu va-
kiovarustukseen. Miele Complete C 3 Celeb-
ration Parquett- imurin vakiovarustukseen 
kuului lisäksi leveä parkettisuutin. Electrolux 
UltraSilencer ZUSANIMAL+ -imurissa oli va-
kiovarusteena ilmavirran avulla toimiva har-
jasuutin, jota voi käyttää esimerkiksi eläinten 
karvojen imuroimiseen.

Pölypussittomissa imureissa Philips Power 
Pro Compact ja Philips Power Pro Active oli 
erilliset tekstiili- ja rakosuuttimet, muttei pö-
lysuutinta. Muissa pölynimureissa oli pöly-, 
tekstiili- ja rakosuutin, joko erillisinä suutti-
mina tai niiden yhdistelminä. Pölypussilli-
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MIELE PHILIPS

UltraSilencer ZUSANIMAL+ Complete C 3 Celebration Parquett 
EcolinePlus

Complete C 3 Celebration 
EcoLinePlus

Performer Expert FC8721

• kantokahvaan hankala tarttua, mikä 
vaikeuttaa kantamista

• laaja toimintasäde
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• tukeva kantokahva
• kynnysten ylitys hyvä
• pehmeällä matolla liikuteltavuus 

hieman raskasta
• virtajohto kelautui hyvin
• poistoilma tulee imurin päältä, joten 

imuria voi käyttää myös pystyasen-
nossa (esim. portaat)

• tukeva kantokahva
• kynnysten ylitys hyvä
• pehmeällä matolla liikuteltavuus 

hieman raskasta
• virtajohto kelautui hyvin
• poistoilma tulee imurin päältä, joten 

imuria voi käyttää myös pystyasen-
nossa (esim. portaat)

• tukeva kantokahva, mutta hieman 
kulmikas

• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• rungossa olevat virtakytkin ja johdon-
kelauspainike ovat helppokäyttöiset

• tehonsäädin rungossa ja ilmamää-
ränsäädin kädensijassa

• tehonsäätö näkyy numerona näytös-
sä, mutta tehonsäädön valintaan ei 
ole opastavia symboleja. Tehosäädön 
valitsimet erottuvat himmeästi.

• suutin mahtuu  alle  8 cm:n korkui-
seen tilaan

• melko hyvä käyttöohje, mutta 
monien kielien ja mallien vuoksi 
epäkäytännöllinen

• rungossa olevat virtakytkin ja 
johdonkelauspainike ovat helppo-
käyttöiset

• tehonsäädin rungossa, ei ilmamää-
ränsäädintä kädensijassa

• selkeät tehonsäädön symbolit, jotka 
erottuvat rungosta ja opastavat 
tehonsäädön valinnassa

• hyvä käyttöohje

• rungossa olevat virtakytkin ja 
johdonkelauspainike ovat helppo-
käyttöiset

• tehonsäädin rungossa ja ilmamää-
ränsäädin kädensijassa

• selkeät tehonsäädön symbolit, jotka 
erottuvat rungosta ja opastavat 
tehonsäädön valinnassa

• hyvä käyttöohje

• rungossa olevat virtakytkin ja 
johdonkelauspainike ovat helppo-
käyttöiset

• tehonsäädin rungossa ja ilmamää-
ränsäädin kädensijassa

• tehonsäädön valintaan opastavat 
symbolit selkeitä, mutta valitsimessa 
oleva kohdistinmerkki erottuu 
huonosti

• suppea käyttöohje

• yhdistetty pöly-, tekstiili- ja 
rakosuutin, jolle on säilytyspaikka 
imurin putkessa. Suutin pysyy hyvin 
pidikkeessään, mutta voi häiritä imu-
rointia. Lisäksi kovan lattiapinnan 
suutin sekä ilmaviran avulla toimiva, 
eläinten ym. karvojen imurointiin 
takoitettu harjasuutin.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

• erilliset suuttimet (pöly-, tekstiili- ja 
rakosuutin), joille on säilytyspaikka 
imurin rungossa. Lisäksi parketti-
suutin ja kovan lattiapinnan suutin. 
Imurin kädensijassa esiinvedettävä, 
hyvin muotoitu pölysuutin.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

• erilliset suuttimet (pöly-, tekstiili- ja 
rakosuutin), joille on säilytyspaikka 
imurin rungossa. Lisäksi kovan 
lattiapinnan suutin.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

• rakosuutin ja yhdistetty pöly-/
tekstiilisuutin, joille on säilytyspaikat 
imurin putkessa. Suuttimet pysyvät 
hyvin pidikkeissään, mutta ne voivat 
häiritä imurointia.

• yhdistetty lattia- ja mattosuutin

• suodattimet helppo vaihtaa
• pölypussi erittäin helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin vesipesun 

kestävä, moottorinsuojasuodatin 
vaihdetaan tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ja suo-
dattimen vaihtamisen ilmaisin ja 
käyttöohjeessa puhdistusohjeita

• suodattimet helppo vaihtaa, poistoil-
man suodattimen vaihdon osoitin 

• pöypussi helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin ja moot-

torinsuojasuodatin vaihdetaan 
tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ilmaisin ja 
käyttöohjeissa ohjeita puhdistami-
sesta, poistoilman suodattimessa 
vaihdon osoitin

• suodattimet helppo vaihtaa, poistoil-
man suodattimessa vaihdon osoitin

• pöypussi helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin ja moot-

torinsuojasuodatin vaihdetaan 
tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ilmaisin ja 
käyttöohjeissa ohjeita puhdistami-
sesta, poistoilman suodattimessa 
vaihdon osoitin

• suodattimet helppo vaihtaa
• pölypussi helppo vaihtaa
• poistoilmansuodatin ja moot-

torinsuojasuodatin vaihdetaan 
tarvittaessa

• pölypussin täyttymisen ilmaisin, 
käyttöohjeessa kuvallisia puhdistus-
ohjeita

sissa imureissa Electrolux UltraOne ZUOG-
REEN+, Electrolux UltraOne ZUODELUXE+, 
Miele Complete C 3 Celebration Parquett ja 
Miele Complete C 3 Celebration EcoLine 
Plus oli pienille suuttimille oma säilytystilan-
sa imurin rungossa olevassa suutinkotelossa. 
Muissa imureissa pienille suuttimille oli säi-
lytyspaikka imurin jatkoputkessa olevassa 
pidikkeessä. Se voi hankaloittaa imurointia, 
kun imurin letku tuodaan lähelle vartaloa 
imurointivaiheessa. Kooltaan rakosuuttimet 
olivat yleisesti ottaen lyhyitä eivätkä yllä ko-
vin syviin rakoihin.

Käyttömukavuuteen vaikuttaa se, kuinka 
hyvin lattia-mattosuuttimella voidaan imuroi-
da matalien huonekalujen alta. Käyttökokei-
den mukaan Electrolux-imureiden lattia-mat-
tosuutin mahtui 8 cm korkeaan sokkelitilaan 
ja muihin yhtä mataliin paikkoihin. Mielen 
lattia-mattosuutin oli korkein, 9,5 cm.

Puhdistettavuus ja suodattimet
Pölypussien vaihtaminen oli helppoa. Imu-
reiden poistoilmansuodattimien vaihtami-
sessa oli jonkin verran eroja. Pölypussillisten 
Electrolux UltraOne ZUOGREEN+- ja Elect-
rolux UltraOne ZUODELUXE+ -imurien 
poistoilmasuodatinkotelon kansi oli melko 
tiukka avata ja siinä olevan tiivisteen paikoil-
leen laittaminen vaati asettelua.

Pölypussittomien imureiden pölysäiliön 
irrottaminen ja paikoilleen laittaminen oli 
työnä helppoa, mutta epämiellyttävää. Pö-
lysäiliön tyhjentämisen yhteydessä pölyä 
pöllähtää ulos säiliöstä ja myös kädet saatta-
vat likaantua. Pölysäiliön tyhjennyksen yhte-
ydessä säiliö kannattaa puhdistaa esimerkik-
si kostealla siivousliinalla pyyhkäisemällä tai 
mahdollisesti pesemällä ja kuivaamalla, jos 
käyttöohjeet sen sallivat. Kaikissa pölysäili-
öissä oli max -täyttörajamerkintä. 

Kaikissa Electroluxin imureissa oli pestävä 
poistoilmansuodatin (pölypussillisissa Aller-
go Plus -suodatin ja pölypussittomassa E12 
-hygieniasuodatin). Electroluxin Ultraone 
ZUOGREEN+- ja UltraOne ZUODELUXE+ 
-imureiden käyttöohjeissa pestävä poistoil-
mansuodatin suositellaan vaihtamaan uu-
teen vähintään kerran vuodessa tai kun se 
on erittäin likainen tai vähänkään vaurioitu-
nut. Muissa Electroluxin malleissa vaihtovä-
liksi suositellaan 2–2,5 vuotta.

Mielen pölynimureissa oli Air Clean Plus 
-poistoilmansuodatin, jossa on sen vaih-
totarvetta ilmaiseva osoitin. Käyttöohjeen 
mukaan poistoilmansuodatin tulee vaihtaa 
noin 50 käyttötunnin jälkeen, mikä vastaa 
noin vuoden käyttöä. 

Philipsin pölypussittomissa Power Pro 
Compact- ja Power Pro Active -malleissa on 
E10 -moottorinsuojasuodatin, joka suositel-
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Taulukko 4. Pölypussittomien imureiden sanallinen käyttöominaisuusarvio

PÖLYPUSSITTOMAT IMURIT ELECTROLUX PHILIPS

UltraFlex ZUFGREEN, pöly-
pussiton

 PowerPro Compact FC 9323 PowerPro ActiveFC 9521 PowerPro Expert FC 9721

1. Liikuteltavuus ja toiminta-
säde: paino ja nosteleminen, 
liikuteltavuus erilaisilla 
pinnoilla, kynnysten ja 
korokkeiden ylitys, toimin-
tasäde, virtajohdon pituus ja 
kelautuminen, taukoteline

• useampi, tukeva kantokahva
• laaja toimintasäde
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• kevyt
• tukeva kantokahva
• lyhyt toimintasäde
• taukotelineen pidike heikko 
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• kevyt
• tukevat kantokahvat
• lyhyt toimintasäde
• taukotelineen pidike heikko 

(rikkoutui testissä)
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

• tukevat kantokahvat
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin
• kynnysten ylitys hyvä
• virtajohto kelautui hyvin

2. Käyttömukavuus: virta-
kytkimen sijainti ja käyttä-
minen, imurointi matalien 
huonekalujen alta, valitsimien 
käyttö (ohjaustaulun info), 
teleskooppiputken säätämi-
nen, käyttöohje

• rungossa olevat virtakytkin 
ja johdonkelauspainike ovat 
helppokäyttöiset

• tehonsäädin rungossa ja ilma-
määränsäädin kädensijassa

• tehonsäätimen merkinnät 
erottuvat selvästi mutta 
tehonsäädön valintaan ei ole 
opastavia symboleja.

• suutin mahtuu  alle  8 cm:n 
korkuiseen tilaan

• melko hyvä käyttöohje, mutta 
monien kielien ja mallien 
vuoksi epäkäytännöllinen

• laaja toimintasäde

• rungossa olevat virtakytkin 
ja johdonkelauspainike ovat 
helppokäyttöiset, mutta 
merkinnät näkyvät huonosti.

• ilmamääränsäädin kädensi-
jassa. Rungossa ei tehon-
säätöä.

• yläputken kiinnityksessä ei 
lukitusta

• suppea käyttöohje

• rungossa olevat virtakytkin 
ja johdonkelauspainike ovat 
helppokäyttöiset.

• tehonsäädin rungossa ja 
ilmamääränsäädin käden-
sijassa

• tehonsäädön valintaan opas-
tavat symbolit selkeitä

• yläputken kiinnityksessä ei 
lukitusta

• suppea käyttöohje

• rungossa olevat virtakytkin 
ja johdonkelauspainike ovat 
helppokäyttöiset.

• tehonsäädin rungossa ja ilma-
määränsäädin kädensijassa. 
Rungossa olevan tehon-
säätimen selkeät symbolit 
erottuvat hyvin

• suppea köyttöohje

3. Suuttimet ja niiden säilytys, 
muut vakiovarusteet

• yhdistetty pöly-, tekstiili- ja 
rakosuutin  sekä kovan 
lattapinnan suutin, joille 
on säilytysidikkeet imurin 
putkessa

• lattia-mattosuutin

• erilliset tekstiili- ja rakosuut-
timet, joille on säilytyspi-
dikkeet imurin putkessa. Ei 
pölysuutinta.

• lattia-mattosuutin

• erilliset tekstiili- ja rakosuut-
timet, joille on säilytyspi-
dikkeet imurin putkessa. Ei 
pölysuutinta.

• lattia-mattosuutin

• yhdistetty tekstiili-/harja-
suutin ja rakosuutin, joille 
on säilytyspidikkeet imurin 
putkessa

• lattia-mattosuutin

4. Imurin puhdistaminen, 
pölysäiliön tyhjentäminen, 
suodattimien vaihto

• suodattimet helppo vaihtaa
• säiliön tyhjentäminen 

epämiellyttävää
• pölysäiliössä max-täyttöraja
• kaikki suodattimet vesipesun 

kestäviä. Suodatinkotelossa 
kuvalliset ohjeet suodattimen 
puhdistamisesta. Käyttöoh-
jeessa neuvoja suodattimien 
vaihtovälistä ja puhdistta-
misesta.

• suodattimet helppo vaihtaa
• säiliön tyhjentäminen 

epämiellyttävää
• pölysäiliössä max-täyttöraja
• moottorinsuojasuodatin vesi-

pesun kestävä, poistoilmansuo-
datin vaihdetaan tarvittaessa. 
Pölysäiliön alla kuvalliset 
ohjeet suodattimen puhdista-
misesta. Käyttöohjeessa neuvo-
ja suodattimien vaihtovälistä ja 
puhdistamisesta

• suodattimet helppo vaihtaa
• säiliön tyhjentäminen 

epämiellyttävää
• pölysäiliössä max-täyttöraja
• moottorinsuojasuodatin vesi-

pesun kestävä, poistoilmansuo-
datin vaihdetaan tarvittaessa. 
Pölysäiliön alla kuvalliset 
ohjeet suodattimen puhdista-
misesta. Käyttöohjeessa neuvo-
ja suodattimien vaihtovälistä ja 
puhdisttamisesta

• suodattimet helppo vaihtaa
• säiliön tyhjentäminen 

epämiellyttävääpölysäiliössä 
max-täyttöraja

• moottorinsuojasuodatin vesi-
pesun kestävä, poistoilmansuo-
datin vaihdetaan tarvittaessa. 
Pölysäiliön alla kuvalliset ohjeet 
suodattimen puhdistamises-
ta. Käyttöohjeessa neuvoja 
suodattimien vaihtovälistä ja 
puhdisttamisesta

laan pestäväksi kuukauden välein ja vaihdet-
tavaksi kerran vuodessa. Pölypussittomassa 
Philips Power Pro Expert -imurissa oleva EPA 
10 -poistoilmasuodatin suositellaan vaih-
dettavaksi vuoden välein ja pestävä moot-
torinsuojasuodatin tarpeen mukaan. Pöly-
pussillisen Philips Performer Expert -imurin 
poistoilmansuodatin Hepa 13 ja mootto-
rinsuojasuodatin suositellaan vaihtamaan 
vuoden välein.

YHTEENVETO JA 
KOKONAISARVOSANA
Suorituskyvyltään pölypussilliset imurit 
olivat tasaväkisiä. Niiden suorituskyvyn ko-
konaisarvosanat olivat 4,1–4,7 pistettä, kun 
maksimipistemäärä oli 5. Pölypussittomien 
imureiden suorituskyvyissä oli edellistä suu-
rempia keskinäisiä eroja. Niiden suoritusky-
kypisteet olivat 2,9–4,0. 

Myös käyttöominaisuuksien suhteen 
pölypussillisten imureiden tulokset olivat 
melko tasaiset, 3,9–4,6 pistettä. Pölypussit-
tomissa imureissa arvosanojen vaihtelu oli 
edellistä hieman suurempi, 3,2–4,1 pistettä. 

Mikään imureista ei saanut suoritusky-
vystä tai käyttöominaisuuksista arvosanaa 
huono tai välttävä, sillä arvosana 3 vastaa jo 
tyydyttävää tasoa.

Pölynimureiden kokonaisarvosanassa 
suorituskykyä painotettiin 30 prosenttia ja 
käyttöominaisuuksia 70 prosenttia, sillä tes-
tissä haluttiin keskittyä erityisesti imureiden 
käyttöominaisuuksiin. Painotetut kokonais-
arvosanat olivat pölypussillisilla imureilla 
4,0–4,6 ja pölypussittomilla imureilla 3,2–4,0 
pistettä asteikolla, jossa arvosana 5 on pa-
ras ja arvosana 1 heikoin. Pölypussillisista 
imureista korkeimman kokonaisarvosanan, 
4,6, sai Electrolux UltraOne ZUODELUXE+ 
-imuri ja pölypussittomista imureista Elect-

rolux UltraFlex ZUFGREEN, 4,0 pistettä.
Imurin valintatilanteessa on tärkeää valita 

mahdollisimman energiatehokas malli, joka 
myös puhdistaa hyvin ja on helppokäyttöi-
nen. Energiamerkinnän tiedot antavat hyvän 
pohjan valinnalle, mutta imuria on oltava 
myös miellyttävä käyttää. Testin kokonais-
arvosanat kertovat imureiden kokonais-
toimivuudesta, mutta imureita kannattaa 
tarkastella omien käyttötarpeiden kautta. 
Esimerkiksi imurin paino tai koko saattavat 
olla ratkaisevia valintaperusteita, jos kotona 
on vähän säilytystilaa tai jos imuria kannel-
laan kerroksesta toiseen. Toimintasäde ja 
johdon pituus ovat tärkeitä valintaperustei-
ta isossa asunnossa tai jos pistorasioita on 
vähän.

Pölypussittomat imurit eivät ole aivan 
pölypussillisten imurien veroisia, mutta kui-
tenkin varteenotettava vaihtoehto, jos esi-
merkiksi pölypussien hankkiminen tuottaa 
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sa imureiden painoa ja kantamisen help-
poutta sekä myös liikuteltavuutta erilaisilla 
pinnoilla ja kynnyksen ylityksissä. Imureiden 
puhdistettavuudessa arvioitiin pölypussien 
vaihtaminen ja pölypussittomissa imureissa 
pölysäiliön tyhjennys. Samoin arvosteltiin 
suodattimien vaihtaminen. Myös imurin 
toimintasäde ja jatkoputken käytettävyys 
arvosteltiin. Käyttöominaisuusarvosanan si-
sällä osa-arvosanoja painotettiin siten, että 
liikuteltavuutta ja toimintasädettä paino-
tettiin 30 prosenttia, käyttömukavuutta pai-
notettiin 30 prosenttia, suuttimia ja muuta 
vakiovarustusta painotettiin 30 prosenttia 
ja imurin puhdistamista painotettiin 10 
prosenttia. Käyttömukavuusarvosanassa 
arvioitiin muun muassa imurien valitsimien 
käytettävyyttä, toimintojen monipuolisuut-
ta, rungossa olevia merkintöjä ja niiden nä-
kyvyyttä, imurin käyttökuntoon saattamista 
ja johdon kelautumista.

alituista päänvaivaa. On kuitenkin muistetta-
va, ettei pölypussiton imuri ole huolettoman 
käyttäjän laite. Se vaatii säännöllisiä hoito-
toimenpiteitä kuten esimerkiksi pölysäiliön 
puhdistamisen tyhjennyksen yhteydessä, 
suodattimien pesuun ja vaihtoon liittyviä 
toimenpiteitä sekä putkistojen tarkistusta. 
Huoltoliikkeiltä saadun palautteen mukaan 
pölypussittomia imureita rikkoutuu paljon 
nimenomaan käyttövirheiden takia, sillä 
käyttäjät ajattelevat niiden olevan täysin 
huoltovapaita. Rikkoutumisen syy on lähes 
aina suodattimien likaisuuden aiheuttama 
moottorivika. 

NÄIN TESTI TEHTIIN
Testissä arvioitiin ja verrattiin erimerkkisten 
pölynimureiden suorituskykyä ja käytettä-
vyyttä, joille annettiin omat arvosanansa. 
Pölynimureita tarkasteltiin erityisesti käyttö-
ominaisuuksien näkökulmasta, joten koko-
naisarvosanoissa käytettävyyttä painotettiin 

70 prosenttia ja suorituskykyä 30 prosenttia. 
Arvostelussa käytettiin asteikkoa 1–5, jossa 1 
oli huono ja 5 erittäin hyvä.

Suorituskyvyn määrittämisessä käytettiin 
pölynimureiden energiamerkissä olevia tie-
toja (energiatehokkuusluokka, poistoilman 
pölyjäämä, puhdistuskyky matolta ja koval-
ta lattialta sekä ääni) sekä TTS:ssä tehtyjen 
imurointikokeiden tuloksia. Imurointikokeet 
tehtiin pölynimureiden kansainvälistä tutki-
musstandardia soveltaen, mutta tietyistä 
eroavaisuuksista johtuen testin tulokset ovat 
pelkästään keskenään vertailukelpoisia. Suo-
rituskykykokeissa imureilla imuroitiin hiek-
kaseosta kovalta laminaattilattialta ja ma-
tolta. Jäännöspölykokeissa laminaattilattialle 
levitettiin hiekkaseosta. Imuroinnin jälkeen 
pinta pyyhittiin valkoisella fl anellikankaalla. 
Kankaaseen jäänyt pöly arvosteltiin aistin-
varaisesti.

Imureiden käyttöominaisuuksia arvosteli 
neljän hengen tutkijaryhmä. Suuttimien käy-
tettävyyden lisäksi arvosteltiin muun muas-

Suuttimen korkeus vaikuttaa siihen, kuinka matalien huo-
nekalujen alle sillä mahtuu imuroimaan.

Pölynimureiden vakiovarustukseen kuuluu monenlaisia 
suuttimia. Niiden toiminnallisuutta kannattaa miettiä jo 
ostotilanteessa. Kaikissa imureissa on yhdistelmäsuutin, 
joka sopii sekä lattian että mattojen imuroimiseen. Electro-
luxin ja Mielen imureiden vakiovarustukseen kuuluu myös 
kovan lattiapinnan suutin.

Electrolux UltraOne ZUODELUXE+ -imurissa 
on yhdistelmäsuutin, joka muuntuu pöly-, 
tekstiili- ja rakosuuttimeksi. Yhdistelmäsuut-
timelle on paikka imurin rungossa.

Miele Complete C 3 Celebration Parquett -imurissa on 
erilliset pöly-, tekstiili- ja rakosuuttimet, joita säilytetään 
imurin rungossa.

Philips Performer Expert -imurissa 
on rakosuutin ja yhdistetty pöly-/
tekstiilisuutin. Suuttimille on 
säilytyspaikat imurin putkessa.
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TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämi-
sorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen 
ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja ke-
hittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien tuottavuutta, 
toiminnallisia ratkaisuja ja energia- ja ekotehokkuutta.

Vuotuinen ener-
giankukutus 
(kWh/vuosi): on 
laskettu se mu-
kaan, että 87 ne-
liön tila imuroi-
daan 50 kertaa 
vuodessa

Pölynimureiden energiamerkissä ilmoitetaan laitteen vuotuinen energiankulutus ja energiatehokkuusluokka asteikolla 
A–G. Poistoilman puhtaus ja puhdistuskyky lattialta ja matolta ilmoitetaan myös asteikolla A–G. Lisäksi merkissä 
ilmoitetaan laitteen ääni. Energiamerkki helpottaa imureiden vertailua ja sen on oltava selvästi esillä myymälässä 
olevissa pölynimureissa. Kuva: Motiva Oy 

Tuotteiden ekosuunnittelusta ja energiamerkistä löytyy lisätietoja:
*www.ekosuunnittelu.info/tuoteryhmat/polynimurit

Tavarantoimit-
tajan nimi tai 
tavaramerkki 
sekä mallitun-
niste

Energiatehok-
kuusluokka: ker-
too pölynimurin 
energiatehokkuu-
desta asteikolla 
A–G

Suodatuskyky: 
poistoilman pö-
lyjäämäluokka 
asteikolla A–G 
kertoo, kuin-
ka paljon tilaan 
palautuu pölyä 
imurin poistoil-
man mukana

Pölynimukyky: 
kertoo asteikol-
la A–G, kuinka 
paljon imuri ke-
rää pölyä kovalta 
lattialta.

Äänitaso (dB(A)): 
*)1.9.2017 alkaen 
äänitehotaso saa 
olla enintään 80 
dB(A)Pölynimukyky: 

kertoo asteikol-
la A–G, kuinka 
paljon imuri ke-
rää pölyä ma-
tolta.

ENERGIAMERKINNÄSSÄ 
TIETOJA SUORITUSKYVYSTÄ 
JA ENERGIATEHOKKUUDESTA
Syyskuussa 2014 astui voimaan Eu-di-
rektiivi, joka rajoittaa verkkokäyttöis-
ten pölynimurien maksimiottotehoa 
ja asettaa alarajan niiden imukyvylle. 
Samassa yhteydessä pölynimureihin 
tuli pakolliseksi energiamerkki, joka 
helpottaa imureiden keskinäistä ver-
tailua ostotilanteessa. Yleiskäyttöön 
tarkoitetut, kovalle lattialle tarkoitetut 
sekä mattoimurit on eroteltu omik-
si laiteryhmikseen ja niille on omat 
energiamerkkinsä. Kotitalouksissa 
käytettävät imurit ovat useimmiten 
yleiskäyttöön tarkoitettuja imureita. 
Energiamerkintä ei koske robotti-
imureita, akkukäyttöisiä varsi-imureita, 
märkäimureita eikä keskuspölynimu-
reita. Vuonna 2017 energiamerkintä 
laajenee koskemaan hienopölyn ve-
sisuodattimella varustettuja imureita. 
Samalla vaatimukset tiukentuvat ja 
energiantehokkuuden luokitteluas-
teikko tulee olemaan A+++ - D.


