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Toimintaympäristö on muuttunut 2000-luvulla

• Rakennusten vaipan tiiveys on parantunut, 
ominaisuudet muuttuneet

• Energiatehokkuusvaatimukset ovat 
kasvaneet

• Ilmanvaihto voi olla rakennuksen 
energiankulutuksen ykkönen!

• Ilmanvaihdon säätötarkkuus ei ole muuttunut 
- järjestelmäkohtainen +/-10 %

• Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt rakennusten 
elinkaareen!

Lari Eskola ja Marko Björkroth



Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron muodostuminen

1. Tuulenpaine

2. Terminen paine-ero

3. Ilmanvaihto

4. Rakennuksen ilmatiiveys
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Ilmavirtojen epätasapaino

• Ilmanvaihtojärjestelmän tuottama 
paine-ero riippuu näistä
1. mitoitusilmavirran suuruus
2. tulo/poisto epätasapaino 
3. ulkovaipan tiiveys

• Esim. moderni koulu/monitoimirakennus
• kerrosala 15 000 m²
• tilavuus 64 000 m³
• ulkovaipan pinta-ala 20 000 m²
• mitoitusilmavirta +50/-52,5 m³/s

(poisto +5 % tuloilmavirtaa suurempi)
• Tulo- ja poistoilmavirtojen erotus = suunniteltu 

vuotoilmavirta ulkovaipparakenteen läpi
• ilmatiiveys ei vaikuta tähän!
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Paine-erojen hallinta - Ilmavuotojen ehkäisy

1. Sisäilman kosteuden kulkeutuminen 
rakenteisiin

2. Energianhukka (vuotoilma)

3. Ulkoilman, rakennusmateriaalien, 
maaperän ym. epäpuhtauksien 
kulkeutuminen sisäilmaan

Ilmavirtausta ulkovaipan 
läpi ei saa estettyä 
epätiiviissä rakennuksessa 
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Rakennusten paine-erojen mittausohje 

• Tavoitteet

• Yhdenmukaiset mittausmenetelmät

• Ohjeistusta mittaustulosten tulkintaan

• Apua rakennusten ilmanvaihdon mittaus ja säätötyöhön

• Lausuntokierrokselle esitys rakennusten paine-eroista
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Paine-eron mittaaminen

1. Hetkellinen mittaus
• Huoneiden väliset paine-erot (iv 

epätasapaino)
• Sisä/ulkoilman paine-eron mittaus (vain 

suuntaa-antavana & tyynellä säällä)
• kahdelta julkisivulta
• kylmällä säällä rakennuksen ala- ja yläosasta 

(2+2 mittausta)
• asuinkerrostaloissa mitataan huoneiston paine-

ero sekä ulkoilmaan että porrashuoneeseen 
verrattuna

• Standardoitu mittauskorkeus (1 m lattiasta)
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Paine-eron mittaaminen

2. Termisen paine-eron kompensointi
• Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero

= paine-ero 1,0 m korkeudella lattiasta,
ns. referenssitaso

• Jos mittaus tehdään poikkeavalta 
korkeudelta, paine-ero pitää laskennallisesti 
korjata vastaamaan 1,0 m korkeudelta 
mitattua
• mittauskorkeus ±0,3 m referenssitasosta 

(0,7…1,3 m lattiasta) → korjausta ei tarvita
• mittauskorkeus ±1,0 m referenssitasosta 

(0…2 m lattiasta eli oven ala/ylänurkka)
→ korjaus tarvitaan, jos lämpötilaero ≥10°C

• mittauskorkeus poikkeaa >1 m referenssitasosta 
→ korjaus tarvitaan lähes aina
(kun lämpötilaero ≥5°C)
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Paine-eron mittaaminen

3. Seurantamittaus
• Tallentavilla mittalaitteilla 1-2 viikon ajan

1. koko mittausjakson keskimääräinen paine-ero
2. erikseen ilmanvaihdon käyttöajan ja 

käyttöajan ulkopuolisen ajan paine-ero 
(yleensä paine-ero tuloilmakoneiden käynti- ja 
seisonta-aikoina)

3. sääolojen ja rakennuksen käytön vaikutus
4. ilmanvaihtokoneiden käyntiajat
5. ilmanvaihdon säätöautomaation toiminta

• Referenssilinjaan perustuvat mittaukset
• useita paine-eromittareita yhdistetty samaan 

mittausletkun
• ikkunattomat & kiinteillä ikkunoilla varustetut tilat
• yhdellä mittauksella sekä sisä/ulkoilman paine-

ero että tilojen välinen paine-ero
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Paine-eron mittaaminen

4. Jatkuva mittaus
• Kiinteästi asennetut mittalaitteet

• erillinen järjestelmä (pelkkä seuranta) tai 
kiinteistöautomaatioon liitetyt paine-eroanturit 
(iv toiminnan säätö mahdollista)

• Suositus trendiseurannalle
• 1 viikon jaksolta paine-ero 1 min välein
• 1 vuoden ajalta paine-ero 1 tunnin välein 

(tunnin keskiarvo)
• Suurin haaste on suodattaa tuulenpaineen 

vaihtelu pois etenkin ohjattaessa iv 
toimintaa mittausten perusteella
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Ehdotus rakennusten paine-erojen tavoitetasoiksi 

Rakennuksen 
tyyppi

Normaali 
käyttötilanne

Maksimi-
arvo

Lisätieto

Asuinpientalo 0…-2 Pa +2…-15 Pa
(tehostus)

Pieni mitoitusilmavirta suhteessa ulkovaipan alaan
tehostusratkaisut, esim. liesituuletin ja keskus-
pölynimuri, huomioitava suunnittelussa
lyhytaikainen ylipaine sallittua (takkakytkintoiminto)

Asuinkerrostalo 0…-10 Pa 0…-15 Pa
(tehostus)

Pienissä huoneistoissa suuri mitoitusilmavirta 
suhteessa ulkovaipan pinta-alaan
tehostusratkaisut, esim. tehostussäätöinen
liesikupu, huomioitava suunnittelussa

Toimisto-, liike- tai 
opetusrakennus,
perustapaus

+5…-5 Pa +5…-10 Pa Ei erillispoistoja,
mitoitusilmavirta noin 2 l/(s·m²)
vähäinen kosteuslisä

Paine-erojen hal-
linnan kannalta 
vaativa kohde

+5…-15 Pa Määritetään 
tapaus-
kohtaisesti

Muuttuvailmavirtaiset ja siirtoilman käyttöön 
perustuvat järjestelmät,suuret mitoitusilmavirrat, 
poikkeuksellisen tiivis ulkovaippa, erillis- tai 
kohdepoistoja, yli 25 m korkuinen rakennusLari Eskola ja Marko Björkroth



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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Kehitystarpeet

• Tuulen vaikutuksen huomioiminen mittaustuloksessa – onko poistaminen mahdollista

• Paine-erojen raja-arvojen määrittäminen yhdessä rakennesuunnittelijoiden/-tutkijoiden kanssa –

mitoitusperusteeksi sisäilman kosteuslisä?

• Mittaustulosten analysointi

• Ilmanvaihdon säätöohje – tarvitaan

• Ohjeistusta miten painesuhteita hallitaan rakenne- ja taloteknisin keinoin

• Tiiviiden rakennusten ilmanvaihdon suunnitteluohje

• Vyöhykejako

• Siirtoilmareitit
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Kiitos!

Lari.eskola@ains.fi
Marko.bjorkroth@ains.fi
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