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Rakenteiden alipaineistamisen toimintaperiaate

• Korjausmenetelmä, jossa 

epäpuhtauslähdettä ei poisteta, vaan 

epäpuhtauksien kulkeutuminen 

sisäilmaan estetään hallitsemalla 

painesuhteita koneellisen järjestelmän 

avulla

• Alentaa myös epäpuhtauksien 

pitoisuutta tuulettamalla rakennetta

• Periaatteet ja ohjeet radonratkaisuista
Kuva: STUK



Case-kohteiden tutkimukset
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Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen 

opinnäytetyönä tarkasteltiin kuudessa case-

kohteessa kohteisiin asennettujen 

alipaineistusjärjestelmien toimintaa.

Tutkimusmenetelminä mm.: paine-

eromittaukset, ilmavirtaustarkastelut, 

käyttäjähaastattelut ja 

rakennekosteusmittaukset



Case-kohteiden tutkimukset
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Johtopäätökset:

• Asennetut alipaineistusjärjestelmät soveltuivat kyseisiin kohteisiin 

ja niillä oli pystytty tehokkaasti parantamaan sisäilman laatua

• Alipaineistuksella oli rakenteita kuivattava vaikutus 

(maanvastaiset alapohjat)

• Alipaineistaminen on ensisijaisesti suositeltava 
korjausmenetelmä vaikeasti purettavien tai puhdistettavien 

rakenneosien vaurioiden hallitsemiseen 



Alipaineistamisen käyttämisen edellytykset ja edut
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Lähtökohtaisesti alipaineistusta voidaan käyttää:

1. Kun rakenteen ilma- ja diffuusiotiiviys ovat riittävät

2. Kun tiedetään, mitä epäpuhtautta hallitaan

3. Kun korvausilma ei aiheuta ongelmia

Alipaineistamisen etuja:

• Kustannustehokas verrattuna rakenteen purkamiseen, 
kustannukset tyypillisesti vain murto-osa rakennusosan 

uusimiseen verrattuna

• Aiheuttaa vain lyhyen katkon tilojen käyttöön

• Pitkäikäinen ratkaisu: yksinkertainen ja luotettava tekniikka



Milloin alipaineistamista ei voida käyttää
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Toimivan alipaineistusjärjestelmän toteuttamisen estäviä tai

rajoittavia tekijöitä ovat mm.:

• Painekentän jakautumisen estävät rakenteet

– Ilmaa läpäisemätön tiivis rakennekerros

– Painekentän katkaisevat perustus- tai muut rakenteet

• Ilmatiiviydeltään heikot rakenteet, joiden ilmatiiviyttä ei voida 

riittävästi parantaa

• Rakenneosat, jotka eivät sovellu alipaineistamiseen esimerkiksi 

kosteuden tiivistymisen aiheuttaman vaurioitumisriskin vuoksi



Tyypillisiä alipaineistettavia rakenneosia
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• Maanvastaiset alapohjarakenteet

• Kaksoislaattarakenteet

• Maanvastaiset seinät

• Putkikanaalit

• Ryömintätilat (tuulettava järjestelmä, 

jolla on alipaineistava vaikutus)

• Lisäksi epäpuhtaita tiloja, kuten kellarit, 

voidaan erottaa käyttötiloista tilojen 

välisiä painesuhteita hallitsemalla



Alipaineistusjärjestelmän toteuttaminen
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Kohdeselvitys

Tulosten analysointi

Alipaineistussuunnitelma

Toteutus ja valvonta

Toiminnan testaus

Seuranta

• tausta- ja lähtötiedot (rakenteet, 
perustukset, salaojat, jne.)

• rakenteet, koealipaineistus, 
vaikutusalue, tiiveystarkastelut

• onko perusteita jatkuvatoimisen 
järjestelmän asentamiselle

• imupisteet, putkikoot, puhaltimet, 
ilmamäärät, tiivistykset, testaus, seuranta

• toteutus suunnitelmien mukaan

• toimii suunnitellusti, ilmamäärien 
säätö tarvittaessa

• Liittäminen rakennusautomaatio-
järjestelmään

Tutkimukset kohteessa



Koealipaineistus ja alipaineistussuunnitelma
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• Ei sovi joka paikkaan – soveltuvuus 

selviää esiselvityksellä ja 

koealipaineistuksella

• Edellyttää aina yksityiskohtaiset 

suunnitelmat



Yhteenveto

• Toimintaperiaatteena estää ilmavirtaukset epäpuhtauslähteestä 

sisäilmaan hallitsemalla painesuhteita koneellisen järjestelmän avulla

• Kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

• Perusperiaatteet radonratkaisuista

• Ei sovi jokaiseen rakenteeseen, selvitettävä aina erikseen

• Koealipaineistuksella on tärkeä rooli

• Toiminnan seuranta on suositeltavaa liittää rakennusautomaatioon
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Lisää tietoa aiheesta RTA-opinnäytetyöstä Epäpuhtauksien hallinta rakenteiden 

alipaineistuksen avulla: http://www.vahanen.com/fi/vahanen/opinnaytetyot/

http://www.vahanen.com/fi/?page_id=9350&preview=true

