
Rakennuksen alapohjan yli 

vaikuttavan paine-eron hallinta 

ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa 



• Taustalla usein käytävä keskustelu 

ilmanvaihdon pysäyttämisen 

aiheuttamista vaikutuksista  sisäilman 

laatuun erityisesti kouluissa ja 

päiväkodeissa 

 

• Alapohjan ontelotilojen ja sisätilan 

välisen paine-eron hallinnasta on 

tutkimustietoa saatavilla varsin vähän 

 

Lopputyön aiheen valinta 



• Rakennuksen sisätilan ja alapohjan 

ontelotilojen välisten painesuhteiden 

hallintamahdollisuuksien testaaminen 

ilmanvaihdon erilaisissa käyttötilanteissa 

 

• Löytää toimiva tapa estää haitallisen 

alipaineen syntyminen rakennukseen 

yleisilmanvaihdon ollessa seis tai 

osateholla 

 

Lopputyön tavoite  



• Tutkimuskohteena 750 oppilaan yläkoulu 

 

• Rakennuksen n. 4000 m2 pohja-alasta n. 

80 %:ssa on erilaisia alapuolisia ilmatiloja 

 

• Ilmatiloista ja putkikanaalista on todettu 

tapahtuvan ilmavirtauksia sisätiloihin 

erityisesti yleisilmanvaihdon ollessa 

pysäytettynä  

 

Kohdetiedot 



Alapohjan alapuoliset ilmatilat 



Ontelotilojen alipaineistaminen 

• Ontelotilojen ja putkitunnelin 

alipaineistamiseksi ja tuulettamiseksi on 

asennettu huippuimureita, sekä WC-tilojen 

poistoilmanvaihtoon liitettyjä imupisteitä 

 

• Osaan ontelotiloista johdetaan ulkoilmaa 

tuuletusputkien kautta 

 

• Osassa ontelotiloista ei ole tuuletusta 



Alipaineistuskohdat 



Mittausjärjestelyt 1(3) 

 

• Paine-eroa mitattiin kiinteästi asennetuilla 
paine-erologgereilla (10 kpl). Mittaustiedot 
tallennettiin rakennusautomaatiojärjestelmään 

 

• Keskusaulaa ympäröivien käytävätilojen oviin 
asennettiin automaattiset palosulkulaitteet, 
jolloin käytävien väliovet voidaan pitää 
avoimina ilmavirtausten mahdollistamiseksi 

 

• Keskusaulan tuloilmakoneella puhallettiin 
korvausilmaa erillispoistoja vastaava määrä 

 

 

 

 



  

Mittausjärjestelyt 2(3) 

1. kerros 



  
Mittausjärjestelyt 3(3) 

 

2. kerros 



Paine-eron mittaukset 1(5) 

• Paine-eroa mitattiin aluksi viidessä 

erilaisessa ilmanvaihdon käyttötilanteessa, 

yhden mittausjakson kestäessä 60 tuntia 

 

• Mittaustilanteissa yleisilmanvaihtokoneita, 

erillispoistoja, alipaineistusimureita ja 

keskusaulan tuloilmakonetta käytettiin 

ennalta suunnitelluilla tavoilla 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paine-eron mittaukset 2(5) 



Paine-eron mittaukset 3(5) 

 

• Mittauksissa useita yllätyksiä ja häiriöitä 

– Ohjelmointivirheitä 

– Ilmamäärien epätasapainoa 

– Tuuliolosuhteiden vaikutusta 

 

• Ennalta suunniteltujen mittausten jälkeen 

korjattiin havaitut virheet ja toteutettiin 

kolme lyhyempää mittausjaksoa 

 

 



Paine-eron mittaukset 4(5) 

Mittausjakson alkaessa yleisilmanvaihto 

pysäytettiin ja alipaineistukset 

käynnistettiin. Keskusaulaan puhallettiin 

korvausilmaa. 

 

Kuvasta voi havaita, että keskusaulan 

yläosa ylipaineistuu suhteessa 

ulkoilmaan ja ontelotilat alipaineistuvat 

suhteessa sisätilaan 

 

Keskusaulan yläosa on kaikissa 

tilanteissa ylipaineinen suhteessa 

ulkoilmaan     

Esimerkki mittaustilanteesta 



Ennen muutosta 1 yleisilmanvaihto  

käy 50 % teholla. Muutoksessa 1  

yleisilmanvaihto pysähtyy 

 

Muutoksen 1 jälkeen aulan tulokone 

käy 50 % ja erillispoistot 100 % teholla, 

alipaineistuskoneet ovat käynnissä 

 

Sisäilman alipaine suhteessa 

ulkoilmaan pienenee rakennuksen 

alaosassa, ja ylipaine kasvaa 

yläosassa 

Paine-eron mittaukset 5(5) 

Esimerkki mittaustilanteesta, lisätty mittaukset ulkoseinien yli  



Havaintoja 1(2) 

• Mittauksissa havaittiin, että tuuliolosuhteet 
vaikuttivat voimakkaasti tutkimuskohteen 
sisätilan ja ontelotilojen väliseen paine-eroon 
erityisesti silloin, kun alipaineistusimurit eivät 
olleet käynnissä 

 

• Alipaineistusimureiden ollessa pysäytettyinä 
sisätila oli kaikissa mittaustilanteissa ja 
kaikissa mittauskohdissa vähintään lievästi 
alipaineinen suhteessa alapohjan 
ontelotiloihin 

 



Havaintoja 2(2) 

• Keskusaulan yläosan ja ulkoilman, sekä 

rakennuksen alaosan ja ulkoilman välisiä 

painesuhteita ei saatu talviolosuhteissa 

yhtä aikaa tavoitteen mukaisiksi  

 

• Vaikka alapohjan ontelotilat ovat 

alipaineisia, voi sokkelirakenteen kautta 

tapahtua kaksoislaatta-rakenteessa 

ilmavirtauksia sisätilaan 

 



Johtopäätökset 1(2) 

• Ilman ilmatilojen alipaineistuksia sisätila on kaikissa 
IV-käyttötilanteissa vähintään lievästi alipaineinen 
suhteessa ilmatiloihin  

 

• Kaikissa ilmanvaihdon käyttötilanteissa keskusaulan 
yläosa on ylipaineinen, jos rakennuksen alaosaan 
tavoitellaan asumisterveysohjeen mukaista 0..2 Pa 
alipainetta suhteessa ulkoilmaan 

 

• Korvausilman tuonti hallitusti ja keskitetysti pienentää 
sisäilman alipainetta rakennuksen alaosassa, mutta 
kasvattaa ylipainetta yläosassa 

 

 



Johtopäätökset 2(2) 

• Energiatalouden kannalta ilmanvaihdon 
jaksottainen käyttö on perusteltua 

 

• Edellyttää rakenteiden tiiveyttä ja 
painesuhteiden hyvää hallintaa erityisesti 
vaurioituneissa rakennuksissa 

 

• Alapohjan ontelotilojen huippuimurien 
paineohjattu taajuusmuuttajakäyttö 
osoittautui toimivaksi ratkaisuksi A-osalla 



• Raision kaupungille mahdollisuudesta 

osallistua koulutukseen 

 

• Kanssaopiskelijoille ja kouluttajille 

mielenkiintoisista luennoista ja 

keskusteluista 

 

• Arjalle ja Merille määrätietoisesta 

huolenpidosta  

 

Kiitokset 


