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ILMAVIRTOJEN OHJAUS

PAINESUHTEIDEN HALLINTA



ASETUKSET

Ilmanvaihtojärjestelmän on tuotava 
rakennukseen riittävä ulkoilmavirta ja 
poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia 
aineita, liiallista kosteutta, päästöjä.

Ulko- ja ulospuhallusilmavirrat suunniteltava 
siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen
vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista 
kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi 
epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan.

KESKITETTY

HAJAUTETTU

Kuva: www.swegon.fi

Kuva: www.flaktgroup.com

DESIGN DRIVERS
Kustannus(tila-)tehokkuus 
Ylläpitokustannukset



ILMAVIRTOJEN OHJAUS
Asuinhuoneiston ilmavirtojen ohjaus:

Tehostus > 30 % käyttöajan ilmavirrasta

Mahdollisesti asuntokohtaisesti pienentää
<60% käyttöajan ilmavirroista

Painesuhteiden hallinta:

Ilmavirtojen tehostus ja pienennys suunnitellaan 
siten, että tulo- ja poistoilmavirrat 
säilyvät tasapainossa kaikissa tilanteissa

Vetokriteerit ja huonetilojen äänitasot eivät saa 
ylittyä tehostustilanteessa

TEHOSTUS 
>30%

TULO-
POISTOILMA 
TASAPAINOSSA



ILMAVIRTOJEN OHJAUS

Asuntokohtaisessa:

tehostus puhallinten pyörimisnopeutta 
ohjaamalla

Yksi kone

Yksi käyttäjä

Keskitetyssä:

säätöpelleillä tai ilmavirtasäätimillä, joita 
ohjataan liesikuvusta tai erillisestä 
ohjauskytkimestä

Yksi kone 

Monta käyttäjää

On/Off – pelti 
yleisin ratkaisu



ONGELMAKOHTIA

Tehostuksen ilmavirrat eivät täyty, epätasapainoa ilmavirtojen suhteessa

Tehostuksien äänitasot eivät täyty

Tehostuksien vetokriteerit eivät täyty

Rakennuksen painesuhteiden pysyvyys huonolla tasolla, mikä on edes tavoitetaso?

Painesuhteet eivät ole hyvällä tasolla, suunnitellaanko edes rakennusten 
painesuhteita oikein?



PAINEOHJAUS - KESKITETTY

Lieden ilmavirran tehostus: 

Poistoilmavirtojen paineohjaus ei toimi 
poistokanavistossa (static pressure regain). 

Ilmavirrat jäävät vajaiksi tehostustilanteissa.

Ratkaisu:

Poistoilmanvirtoja tulisi ilmamääräohjata.

Tuloilmanvirtoja voidaan paineohjata, mikäli 
suunnitellaan oma tehostuskanavisto.

Talotekniikkainfo.fi: Ilmavirtojen tehostus ja pienennys suunnitellaan siten, että tulo- ja 
poistoilmavirrat säilyvät tasapainossa kaikissa tilanteissa…

Kuva: Jussi Raappaana, diplomityö: Performance of centralized demand-based
ventilation system in multifamily buildings.



Talotekniikkainfo.fi:

Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja 
rakennussuunnittelijan on tehtäviensä 
mukaisesti suunniteltava rakennuksen vaipan ja 
sisärakenteiden ilmanpitävyys ja 
hormivaikutuksen hallinta siten, että edellytykset 
ilmanvaihdon toiminnalle voidaan varmistaa…

PAINESUHTEIDEN HALLINTA ILMANVAIHDOLLA EI 
VOIDA HALLITA 
PAINESUHTEITA 

KAIKISSA TAPAUKSISSA

PAINESUHDEASIANTUNTIJA



TERMINEN PAINE-ERO - KORKEUDEN VAIKUTUS
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STAATTINEN TILANNE – SAAKO ILMANVAIHTOA SÄÄTÄÄ 
KAIKKINA VUODENAIKOINA?
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Suunnitellaan rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat tasapainoon staattisessa tilanteessa. 
Staattinen tilanne on esimerkiksi se tilanne, jossa rakennuksen ilmavirrat säädetään 
ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen valmistumisvaiheessa.

Rakennuksen tavanomainen käyttö tai sään vaihtelu ei saa 
merkittävästi muuttaa rakennuksen tai huonetilojen painesuhteita.



LOPUKSI AJATUKSIA RAKENNUSTEN PAINESUHTEIDEN 
HALLINNASTA..
Osataanko ohjata arkkitehtia ja rakennesuunnittelijaa siten, että ilmanvaihdolle voidaan 
luoda tarpeelliset toimintaolosuhteet?

Tiedetäänkö millaiset painesuhteet rakennukselle tulee suunnitella?

Osataanko suunnitella ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmavirrat siten, että rakennuksen 
painesuhteet saadaan rakennetyyppien vaatimalle tasolle?

Tiedetäänkö valittujen ilmavirtojen ohjausjärjestelmien tarkkuustasoa käytännössä?

Pitäisikö rakennukset suunnitella rakenteellisesti siten, että ne kestävät painesuhteiden 
vaihteluja?



Ilari.ranta-aho@ramboll.fi

Korkean rakentamisen painesuhdeasiantuntija
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