
Rakennusten painesuhteiden 

merkitys, mittaaminen ja hallinta
Lari Eskola

Marko Björkroth

21.5.2019



Rakennusten paine-erojen merkitys

• Energiatehokkuus

• Ilmasto

• Rakennusten tiiviys

• Ilmanvaihto

• Radon

• Rakenteet

• Rakennevauriot

• Sisäilma



Vuotoilmavirran minimointi

1. ilmavuoto sisältö ulos → energianhukkaa + kondenssiriski
• perinteinen ratkaisu: pidetään rakennus alipaineisena (0…-30 Pa)

• …ei toimi epätiiviissä rakennuksessa

• perinteinen säätömenetelmä: suunnitellaan & säädetään poistoilmavirta 5…20 % tuloilmavirtaa 
suuremmaksi

2. ilmavuoto ulkoa sisälle → ulkoilman, maaperän, rakennusmateriaalien epäpuhtauksia 
(ml. radon) sisälle
• tämän ehkäisemiseksi rakennusten pitäisi olla lievästi ylipaineisia

• 1+2 = paine-eron pitäisi olla lähellä nollaa

• Rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen vähentää vuotoilmavirtausta jos paine-ero 
pysyy ennallaan



Miten painesuhteita on tähän asti hallittu?

Epäpuhtauksien leviäminen:

• ”Likaisten tilojen” poistoilmavirta mitoitetaan 

tuloilmavirtaa suuremmaksi

llmavuodot rakennusvaipan läpi:

• Vuodot sisältä ulos:

• poistoilmavirta mitoitetaan 5-20 % 

tuloilmavirta suuremmaksi

• Vuodot ulkoa sisälle:

• parannetaan rakennusvaipan tiiveyttä

Paine-eron tavoitetaso:

• Vanhat rak. määr: 0…-30 Pa OK

• Nykyään hyvin vaihtelevia suosituksia

0…-15, 0…-10, 0…-2 Pa

Paine-eron mittausmenetelmä

• Ei ole

Ohjeet paine-eron säätämiseksi

• Vanha käytäntö: poistoilmavirrat mitoitetaan 

ja säädetään 5-15 (pientaloissa jopa 20 %) 

tuloilmavirtaa suuremmiksi

• Nyk. käytäntö: tasapainoon mitoitettu 

tulo&poisto, pl. ”likaiset tilat”, mutta säätö 

vanhalla tyylillä?



Huomioon otettava!

• Rakennukseen muodostuva paine-ero 
riippuu 

• Mitoitusilmavirrasta

• Tulo/poistoilmavirtojen epätasapainosta 

• Rakennusvaipan ilmatiiveydestä

• Rakennusten ilmatiiveys on parantunut 
merkittävästi 2000 –luvulla

• Mitoitusilmavirrat ovat kasvaneet

• Entistä pienempi epätasapaino tuottaa 
suuren paine-eron

• Koska ylipainetta pelätään, rakennuksia 
säädetään varman päälle alipaineisiksi

• Esim. moderni koulu/monitoimirakennus, 
15 000 m², 64 000 m³, ulkovaipan pinta-
ala 20 000 m², mitoitusilmavirta 50 m³/s



Paine-eron tavoitetaso?

• ”On size fits all” ei kelpaa

• Ideaalinen paine-ero & sallittu toleranssialue 
on määritettävä rakennus- ja tilatyypeittäin

• …ja huomioiden nämä
• ulkovaipan tiiveys & rakenneratkaisut

• ilmanvaihdon mitoitus

• esim. varastot 0,35 l/(s·m²), asuinhuoneet 0,5 l/(s·m²), 
opetustilat ja luentosalit 3…4 l/(s·m²)

• kosteuskuorma/sisäilman kosteuslisä

• huom. kosteuslisä voi olla negatiivinen, jos sisäilmaa 
kuivataan, esim. jäähalli kesällä

• epäpuhtauksien leviäminen rak. sisällä → tilojen 
väliset paine-erot

• ilmavirtojen & paine-eron mittaus- ja 
säätöepätarkkuudesta johtuva vaihtelu

• siirtoilmareittien paine-ero

• Tilatyyppien luokittelu paine-eron ja tyypillisen 
kosteuslisän mukaan tarpeen



Paine-eron mittaaminen

• Mittausohje työn alla 

(Ympäristöministeriön toimeksianto), 

valmistunee syksyllä 2019

• Työryhmä:

• Marko Björkroth & Lari Eskola, A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy

• Kommentointi:

• Juha Vinha, Tampereen yliopisto

• Risto Kosonen, Aalto Ylipisto

• Ohje keskittyy iv-järjestelmän tuottaman 

paine-eron mittaamiseen

• sään, erit. tuulen vaikutus, häiriötekijä, joka 

pitää suodattaa pois

• mittaus tallentavilla mittalaitteilla (loggerit) 

väh. viikon ajan

• mittaus kahdelta julkisivulta ja rak. 

ala&yläosasta (2+2 mittausta)

• standardoitu mittauskorkeus 1 m lattian 

pinnasta

• Hetkellisillä mittauksilla voidaan selvittää 

rakennuksen sisäisiä paine-eroja (iv 

epätasapaino yksittäisissä huoneissa)



Paine-eron säätäminen

• Tiiviiden rakennusten (uudisrak. + 

tiivistyskorjatut rakennukset) perusperiaate:

• tulo- ja poistoilmavirrat suunnitellaan yhtä 

suuriksi

• ilmavirrat säädetään ensin tavanomaiseen 

tapaan (suhteellinen säätömenetelmä) 

suunnitelmien mukaisiksi

• Ilmavirtasäädön jälkeen mitataan paine-erot 

ja korjataan ilmavirtasäätöjä tarvittaessa

Em. menettely tarvitaan, koska ilmavirtojen 

mittaustarkkuus ei riitä paine-eron säätämiseen 

halutuksi tiiviissä rakennuksessa

Millaista ohjeistusta tarvitaan?

• Paine-eron mittausohje (työn alla, valmistuu 

syksyllä 2019)

• Suunnitteluohjeet

• perustapaukset, asuin- ja 

varastorakennukset, toimistot

• vaativat kohteet, korkeat rakennukset, 

muuttuvailmavirtaiset järjestelmät, sairaalat, 

laboratoriot, uimahallit, opetusrakennukset, 

joissa teknisen työn tiloja, vetokaappeja ym.

• Säätöohjeet

• Toimintamalli olemassaolevien järjestelmien 

paine-eron hallinnan parantamiseksi



Helppo  vaikea järjestelmä

• Varastorakennus (ei kosteuskuormaa), asuinpientalo

• Toimisto (vakioilmavirta, esim. 
jäähdytyspalkkijärjestelmä), asuinkerrostalo

• Liiketilat

• Päiväkoti, ala-asteen koulu (ammattikeittiö, märkätilat)

• Ylä-aste, lukio, ammattikoulut ym. (ammattikeittiö, 
vetokaappeja ym. kohdepoistoja) = 
muuttuvailmavirtainen järjestelmä

• Sairaalat, laboratoriot
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Kiitos!

lari.eskola@ains.fi

marko.bjorkroth@ains.fi
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