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Alipaineistusmenetelmä sisäilmakorjauksissa
Eero Salo, rakennusmestari
Vanhempi asiantuntija, Vahanen Oy, Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut
eero.salo@vahanen.com

neta erillisiä korvausilmareittejä, vaan siinä otetaan 
korvausilmaa muiden rakenneosien kautta, esimer-
kiksi maanvaraisen alapohjarakenteen alipaineistuk-
sessa maaperän kautta.

1 Epäpuhtaudet ja niiden 
kulkeutuminen sisäilmaan

Alipaineistuksella hallittavia epäpuhtauksia ovat ra-
don [1], maaperässä ja rakenneosissa olevat mikro-
bit sekä mahdolliset muut rakenteissa olevat haital-
liset aineet kuten esimerkiksi PAH-yhdisteet [2].

Sisäilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia kul-
keutuu sisäilmaan maaperästä, ryömintätilasta, ra-
kenteista, putkikanaaleista ja ulkoilmasta. Epäpuh-
taudet kulkeutuvat sisäilmaan yleensä rakenteissa 
olevien ns. vuotoilmavirtareittien kuten rakenne-
osien liittymärakojen, rakenteissa olevien halkea-
mien ja valusaumojen tai esimerkiksi läpivientikoh-
tien kautta (kuvat 1–2).

Rakennuksen ilmanvaihdolla on merkittävä 
osuus epäpuhtauksien kulkeutumisessa sisäilmaan. 
Mitä alipaineisemmat sisätilat ovat, sitä suurem-
malla todennäköisyydellä ilmaa virtaa vuotoilma-
virtausreittien kautta sisäilmaan. Suurimmat raken-
teiden kautta tapahtuvat vuotoilmavirtaukset ovat 
yleensä pelkällä koneellisella poistoilmanvaihdolla 
varustetuissa tiloissa.

Alipaineistusmenetelmässä rakenneosan ja sisäil-
man välisiä painesuhteita muutetaan koneellisella 
jatkuvatoimisella poistojärjestelmällä niin, että epä-
puhdasta ilmaa ei virtaa sisäilmaan. Menetelmää 
käytetään sisäilmakorjauksissa yhdessä tiivistyskor-
jausten kanssa epäpuhtauksien, kuten radonin ja 
maaperän mikrobien, hallittuun poisjohtamiseen.

Alipaineistusmenetelmän hyötyinä ovat raken-
teiden epäpuhtauspitoisuuksien alenemisen ja epä-
puhtauksien poisjohtamisen lisäksi rakenteita kui-
vattava vaikutus, alhaiset rakentamiskustannukset 
ja järjestelmän asennusnopeus. Järjestelmän raken-
taminen voidaan usein tehdä ilman mittavia purku-
töitä, jolloin tilat ovat parhaimmillaan vain hetkelli-
sesti pois käytöstä.

Erilaisia markkinoilla olevia koneellisesti tuule-
tettavia pintarakennejärjestelmiä ei tule sekoittaa 
tässä artikkelissa käsiteltävään alipaineistusmene-
telmään. Koneellisesti tuuletettaviin pintarakenne-
järjestelmiin kuuluu yleensä huoneilmasta asennet-
tavat korvausilmareitit. Ne ovat sisäilman laadun 
kannalta merkittävä riskitekijä erityisesti tilantees-
sa, jossa koneellisen tuuletusjärjestelmän poistopu-
haltimessa on toimintahäiriö. Tällöin huoneilmasta 
tuuletettuun rakenteeseen asennetut korvausilma-
reitit toimivat huoneilman ilmanvaihdon tuloilma-
reitteinä ja siten mahdollistavat epäpuhtauksien 
kulkeutumisen suoraan sisäilmaan. Sisäilmakorjauk-
sissa käytetyssä alipaineistusmenetelmässä ei asen-

Kuvat 1 ja 2. Tyypillisiä vuotoilmavirtareittejä, joiden kautta esimerkiksi maaperässä olevia epäpuhtauksia voi 
kulkeutua sisäilmaan.R
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2 Alipaineistusmenetelmän 
toimintaperiaate

Alipaineistusmenetelmässä alipaineistettavan ra-
kenneosan ja sisäilman välisiä painesuhteita muu-
tetaan koneellisella jatkuvatoimisella poistojärjes-
telmällä niin, että epäpuhtauksia sisältävää ilmaa 
ei virtaa rakenneosasta sisäilmaan (kuva 3). Pelkkä 
alipaineistus harvoin riittää ja siksi alipaineistuksiin 
liittyy lähes aina rakenteiden ilmatiiveyksiä paranta-
via tiivistyskorjauksia [3]. 

3 Alipaineistusmenetelmän 
käyttökohteet

3.1 Maanvaraiset alapohjarakenteet
Tyypillinen alipaineistettava rakenne on maanva-
rainen alapohja, jossa betonilaattarakenteen ala-
puoleinen täyttökerros ja/tai lämmöneristekerros 
alipaineistetaan. Alipaineistettavan alueen koko ei 
yleensä aiheuta rajoituksia. Alipaineistus voidaan 
tehdä pelkästään yhteen tilaan tai alipaineistamalla 
suurempi kokonaisuus. Alipaineistuvan alueen ko-
koa tyypillisesti rajoittava tekijä ovat ilmavirtauksia 
estävät tai rajoittavat rakenneosat, kuten esimerkik-
si perustusrakenteet.

3.2 Kaksoislaattarakenteet
Tyypillisiä alipaineistettavia kaksoislaattarakentei-
ta ovat väestönsuojan yläpohjarakenteet ja maata 
vasten valetut kantavat alapohjarakenteet, joissa 
betonirakenteiden välinen eriste- tai täyttötila ali-
paineistetaan.

3.3 Putkikanaalit
Putkikanaalien osalta voidaan alipaineistusmene-
telmää käyttää pelkästään putkikanaalin alipaineis-
tamiseen siellä olevien epäpuhtauksien sisäilmaan 
kulkeutumisen estämiseksi. Putkikanaaleja voi-
daan myös tapauskohtaisesti hyödyntää viereisten 
maanvaraisten alapohjarakenteiden tai kaksoislaat-
tarakenteiden alipaineistamiseen tilanteissa, joissa 
putkikanaalista on johdettu putkia tiivistämättömi-
en putkikanaalien seinäläpivientien kohdilta ala-
pohjarakenteen alle tai kaksoislaattarakenteen eris-
tekerrokseen.

3.4 Ryömintätilat
Koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettujen ja 
varustettavien ryömintätilojen osalta ei varsinaises-
ti käytetä termiä alipaineistus, vaan termiä koneel-
linen tuuletusjärjestelmä, jolla on alipaineistava 
vaikutus. Tämä siksi, että ryömintätila todennäköi-
sesti ylipaineistuu ääriolosuhteissa (tuulisella sääl-
lä) ainakin hetkellisesti ryömintätilojen korvaus-
ilmareittien vuoksi. Ryömintätilojen koneellisen 

tuuletusjärjestelmän asentamisen yhteydessä kor-
vausilmareitit varustetaan yleensä korvausilman 
kulkeutumista rajoittavilla säätömahdollisuuksilla.

Erilaiset muut rakennusten vierustoilla tai alla 
olevat ilmatilat kuten sulkulaattatilat tai esimerkiksi 
kantavan alapohjarakenteen alle täyttömateriaalin 
painumisen myötä syntyneet ilmatilat, joissa ei ole 
asennettuja korvausilmareittejä, saadaan ryömintä-
tiloja paremmin alipaineiseksi koneellisella poisto-
järjestelmällä. Niiden osalta voidaan käyttää termiä 
alipaineistusjärjestelmä.

3.5 Alipaineistusmenetelmän rakenteita 
kuivattava vaikutus

Alipaineistusmenetelmän käytöllä on todettu ole-
van myös rakenteita kuivattava vaikutus. Tyypillisen 
maanvaraisen alapohjarakenteen (täyttökerrok-
sen, lämmöneristeen ja betonirakenteen) kosteus-
pitoisuus on jatkuvatoimisen alipaineistusjärjestel-
män käyttöön oton jälkeen alentunut merkittävästi 
jo muutamassa vuodessa. Alipaineistusmenetel-
mää voidaan myös käyttää esimerkiksi kaksoislaat-
tarakenteen eriste- tai täyttökerroksen kastumisen 
jälkeiseen käytönaikaisen kuivattamiseen. Samal-
la mahdollisesti eriste- tai täyttökerroksessa olevia 
epäpuhtauksia ohjataan hallitusti pois.

3.6 Rakenteet, joihin alipaineistus
menetelmä ei sovellu

Alipaineistusmenetelmän käyttö vaikuttaa aina 
jonkin verran rakenteiden lämpötiloihin. Lämpöti-
lat alenevat, joten kaikkiin alapohjarakenteisiin ali-
paineistusmenetelmää ei voida käyttää. Tyypillinen 
tällainen alapohjarakenne on maanvaraisen be-
tonilaatan päälle koolattu puulattia (esimerkiksi lii-

Kuva 3. Alipaineistusmenetelmän toimintaperiaate.
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kuntasalien betonilattioiden päälle tehdyt puulat-
tiarakenteet) tai ryömintätilallinen puurakenteinen 
alapohja. Tällaisissa rakenteissa alapohjarakenteen 
viileneminen voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä 
ja kasvattaa puurakenteiden vaurioitumisriskiä.

4 Alipaineistusmenetelmän 
käyttöönotto vaiheittain

4.1 Kohdeselvitys
Kohdeselvityksen tarkoituksena on saada riittävät 
lähtötiedot kohteessa tehtäviä tutkimuksia varten 
sekä alipaineistusjärjestelmän suunnittelua varten. 
Kohdeselvityksessä tulee selvittää alipaineistetta-
van alueen maaperätiedot, rakennetiedot ja pe-
rustusrakenteet, kohteen ilmanvaihtojärjestelmä, 
tilaratkaisut sekä mahdolliset alipaineistuksen to-
teutusta heikentävät tai estävät tekijät [4,5]. Em. li-
säksi mahdollisten tehtyjen sisäilmaselvitysten ra-
portit tai esimerkiksi tehtyjen radonmittausten 
tulokset tulee käydä huolellisesti läpi kohdeselvi-
tyksen yhteydessä.

4.2 Tutkimukset kohteessa
Rakenteiden tarkastus
Alipaineistettavien rakenteiden liittymäkohtien ja 
läpivientikohtien ilmatiiveyksiä arvioidaan aistin-
varaisesti sekä pistokoeluonteisesti tehtävillä ilma-
virtausmerkkisavutarkasteluilla. Näillä tarkasteluilla 
arvioidaan mahdollisia rakenteiden, niiden liitty-
mäkohtien tai esimerkiksi läpivientikohtien tulevia 
ilmatiiveyksien parantamistoimenpiteiden tarpeita. 
Mikäli esimerkiksi rakenneliittymissä tai läpivienti-
kohdissa havaitaan merkittäviä ilmatiiveyspuuttei-
ta, vaikuttavat ne koealipaineistukseen ja siten voi 
olla perusteltua toteuttaa tiivistyskorjaukset ennen 
koealipaineistusta ja mahdollista jatkuvatoimisen 
alipaineistusjärjestelmän suunnittelua. Tämä tulee 
arvioida aina tapauskohtaisesti.

Tyypillisesti sisäilmakorjauskohteissa rakentei-
den ja niiden liittymäkohtien sekä läpivientikohtien 
ilmatiiveyksiä on jo tarkasteltu aiemmin esimerkiksi 
merkkiainetekniikalla tehdyillä tarkasteluilla, joten 
lähtötietona voi usein jo olla rakenteisiin kohdistu-
vat ilmatiiveyttä parantavat tiivistystarpeet. 

Alipaineistettavien rakenteiden tai rakenne osien 
paikkansa pitävyys tarkastetaan aina kohteessa ra-
kenteisiin ulottuvilla tutkimuksilla. Käytännössä 
tämä tarkoittaa rakenteisiin tehtäviä porauksia, jois-
ta rakenteet, rakennepaksuudet, materiaalit, käy-
tetyt täyttömateriaalit sekä muut alipaineistuksen 
kannalta oleelliset tiedot tarkastetaan. Nämä tar-
kastusreiät ovat yleensä koealipaineistuksessa käy-
tettäviä imupisteitä ja koealipaineistuksessa käytet-
täviä mittausreikiä.

Painesuhteiden selvitys ja ilmavirtaustekniset 
tarkastelut ennen koealipaineistusta
Rakennuksen ilmanvaihdon vaikutusta sisä- ja ulko-
ilman välisiin painesuhteisiin mitataan vähintään 
kertaluonteisilla paine-eromittauksilla tilojen ns. 
normaalissa käyttötilanteessa. Myös alipaineistetta-
van rakenneosan ja sisäilman väliset painesuhteet 
mitataan useammasta kohdasta tilojen ns. normaa-
lissa käyttötilanteessa vähintään kertaluonteisilla 
mittauksilla (rakennetarkastelurei’istä). Paras tieto 
ilmanvaihdon vaikutuksesta rakennuksen paine-
suhteisiin sekä arviota sen vaikutuksesta mahdolli-
seen alipaineistukseen saadaan tekemällä em. sisä- 
ja ulkoilman sekä alipaineistettavan rakenteen tai 
rakenneosan ja sisäilman väliset paine-eromittauk-
set jatkuvatoimisilla seurantamittauksilla (esimer-
kiksi viikon pituisella mittauksella).

Ennen tehtävää koealipaineistusta, alipaineistet-
tavan rakenneosan ja sisäilman välisten mahdollis-
ten ilmavirtausten kulkeutumissuuntaa arvioidaan 
ilmavirtausmerkkisavuilla rakennetarkastelu- ja 
mittausreikien kohdilta kohteen normaalissa käyt-
tötilanteessa.

Koealipaineistus, sen yhteydessä tehtävät pai
nesuhteiden mittaukset ja ilmavirtaustekniset 
tarkastelut
Koealipaineistuksessa alipaineistettavat rakenteet 
tai rakenneosat alipaineistetaan koeimujärjestelyllä, 
jossa poistoilma johdetaan aina ulos. Alipaineistuk-
sen vaikutusalue määritetään koealipaineistuksen 
aikana alipaineistettavan rakenneosan yli tehtävil-
lä kertaluonteisilla painesuhteiden mittauksilla tai 
lyhytkestoisilla paine-eroseurantamit tauksilla. Pai-
nesuhteiden mittausten lisäksi koealipaineistuksen 

Kohdeselvitys Tutkimukset
kohteessa

Tulosten analysointi
Voidaanko järjestelmä 
asentaa?

Kyllä Suunnitelma Asennus 
ja valvonta

Testaus 
ja säätö

Toimivuuden
seuranta

Tilaajan informointi
ja raportointi

Ei

1 2 3

4

4 5 6 7

Kuva 4. Alipaineistusmenetelmän käyttöönotto kaaviokuvana.
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aikana alipaineistettavan rakenneosan ja sisäilman 
välisten ilmavirtausten kulkeutumissuuntaa tarkas-
tellaan ilmavirtausmerkkisavuilla.

Koealipaineistuksen merkitys on suuri. Vasta koe-
alipaineistuksen tulosten analysoinnin perusteella 
voidaan todeta, saadaanko varsinainen jatkuvatoi-
minen alipaineistusjärjestelmä toimimaan kohtees-
sa ja onko se perusteltua asentaa. 

Koealipaineistuksen yhteydessä on huomioitava 
ulkoilmassa vallitsevat olosuhteet. Mikäli koealipai-
neistus tehdään esimerkiksi tuulisella säällä, tuulen 
voimakkuus ja suunta voivat vaikuttaa merkittäväs-
ti koealipaineistuksen tuloksiin. Tuulisella säällä teh-
täviä koealipaineistuksia tulee näin ollen välttää.

4.3 Tulosten analysointi
Kohteessa tehtyjen tutkimusten jälkeen koeali-
paineistuksen tulokset sekä kohteessa tehtyjen 
rakennetutkimusten tiedot käydään läpi ja arvi-
oidaan niiden perusteella, voidaanko jatkuvatoimi-
nen alipaineistusjärjestelmä toteuttaa ja millä reu-
naehdoilla. Mikäli järjestelmä voidaan toteuttaa, 
laaditaan koealipaineistuksen tulosten ja kohtees-
sa tehtyjen tutkimusten perusteella alipaineistus-
suunnitelma. Koealipaineistuksesta laaditaan myös 
usein tutkimusselostus, joka voidaan liittää alipai-
neistussuunnitelman lähtötietoihin. Mikäli jatkuva-
toimista alipaineistusjärjestelmää ei ole perusteltua 
asentaa kohteeseen, laaditaan koealipaineistuksen 
tulosten ja kohteessa tehtyjen tutkimusten perus-
teella lyhyt yhteenveto. Tyypillisiä jatkuvatoimisen 
alipaineistusjärjestelmän asentamisen estäviä teki-
jöitä ovat mm:
•	 ilmaa läpäisemätön tiivis rakennekerros, esimer-

kiksi hienoaineinen hiekka
•	 alipaineistuksen vaikutuksen katkaisevat perus-

tusrakenteet

•	 hatarat rakenteet, joiden ilmatiiveyttä ei voida 
riittävästi parantaa

•	 rakennetutkimusten yhteydessä paljastuneet ra-
kenneosat, jotka eivät sovellu alipaineistamiseen 
niiden vaurioitumisriskin vuoksi.

4.4 Alipaineistussuunnitelma
Alipaineistussuunnitelma laaditaan kohteessa teh-
tyjen tutkimusten tulosten perusteella. Alipaineis-
tussuunnitelmassa esitetään:
•	 imupisteen tai imualueiden sijainti tai sijainnit
•	 virtauksenjakokuopan koko (täyttökerroksen)
•	 käytettävät läpivientikappaleet
•	 poistokanavan tai -kanavien koot, alustavat si-

jainnit, niiden lämmöneristys ja poisjohtamises-
sa huomioitavat tekijät

•	 poistojärjestelmän säätö- ja mittalaitteet sekä 
mahdolliset palo-osastointiin liittyvät varusteet

•	 järjestelmän poistoilmamäärä
•	 käytettävä puhallintyyppi, sen sijainti ja teho
•	 tarvittavat lämmöneristyksen parantamista edel-

lyttävät toimenpiteet (ryömintätilassa sijaitsevi-
en putkien lämmöneristys)

•	 ilmatiiveyksiä parantavat toimenpiteet ja niiden 
laajuudet

•	 mahdollisesti rakennuksen ilmanvaihtoon suosi-
teltavat työt, kuten esimerkiksi säätötyöt

•	 alipaineistusjärjestelmän asentamisen jälkeen 
tehtävät tarkastelut ja niiden laajuus sekä käy-
tönaikaiset seurantatoimenpiteet.

Kuvat 5 ja 6. Esimerkit rakenteiden koealipaineistuk-
sista.
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Imupisteet
Alipaineistuksen kannalta optimaalinen imupisteen 
sijainti on mahdollisimman keskellä alipaineistetta-
vaa aluetta. Useimmiten tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista ja siksi alipaineistuksen imupisteelle 
tai imupisteille on hyvä määrittää useampi vaihto-
ehtoinen sijainti tai jakaa alipaineistettava alue ta-
pauskohtaisesti useampaan imupistealueeseen.

Virtauksenjakokuoppa
Virtauksenjakokuopalla [5] tarkoitetaan imupisteen 
kohdalle alipaineistettavaan rakenteeseen tehtä-
vää hyvin ilmaa läpäisevää rakennekerrosta, jon-
ka tarkoituksena on pienentää tarvittavaa alipai-
netta imupisteessä. Virtauksenjakokuopan koko 
vaihtelee tapauskohtaisesti ja se määritetään koe-
alipaineistuksen tulosten perusteella. Tyypillinen 
virtauksenjakokuopan koko on 20–50 litraa. Putki-
kanaalien ja ryömintätilojen alipaineistamisessa 
(ryömintätilojen osalta koneellisessa tuuletukses-
sa) ei käytetä virtauksenjakokuoppia (imu tyypilli-
sesti ilmatilasta).

Läpivientikappaleet
Alipaineistusjärjestelmässä pintarakenteeseen asen-
netaan erillinen ns. läpivientikappale. Läpivientikap-
pale suunnitellaan tapauskohtaisesti alipaineistetta-
van rakenneosan mukaan. Esimerkit maanvaraisen 
alapohjarakenteen alipaineistuksen läpivientikap-
paleista on esitetty kuvissa 7 ja 8.

Poistokanavisto
Poistokanavistona käytetään yleensä ø  100–200 
mm:n putkistoa kanavapituuksista ja kanaviston 
mutkapalojen määrästä riippuen. Mitä pidempi on 

Kuvat 7 ja 8. Esimerkit maanvaraisen alapohjaraken-
teen alipaineistuksen läpivientikappaleista.

läpivientikappale umpiputkea
(Ø 100…160 mm) 

virtauksenjakokuoppa
(tilavuus tyypillisesti 20…50 litraa) 

täyttöhiekka/-sora 

kevytsora
(karkea Ø 8– 20) 

polyuretaanivaahto

betonilaatta

lämmöneristys

läpivientikappaleen tiivistys betoniin 
ilmatiiviisti (tiivistyskorjauksissa käytetty 
tiivistysmateriaali, esim. Ardex 8+9 vedeneriste)

läpivientikappaleen 
alaosassa rei’itys ja teräsverkko  

Ei saa käyttää
suodatinkangasta

polyuretaanivaahto
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kanaviston kokonaispituus ja mitä enemmän kana-
vistossa on mutkia, sitä suurempaa halkaisijaltaan 
olevaa poistoputkistoa tulee käyttää. Putkikoon 
pienentäminen johtaa suurempaan painehäviöön 
ja siten jatkuvatoimisen alipaineistusjärjestelmän 
toimivuus heikkenee oleellisesti. Halkaisijaltaan 
<  75 mm:n poistoputkistoa jatkuvatoimisissa ali-
paineistusjärjestelmissä ei tule käyttää ja halkaisijal-
taan <  100 mm:n poistoputkiston käyttöäkin suosi-
tellaan vain erikoistapauksissa.

Alipaineistusjärjestelmän jäteilma lasketaan kuu-
luvaksi poistoilmaluokkaan 4 [6]. Järjestelmän jä-
teilma johdetaan aina rakennuksen ulkopuolelle 
ja lähes poikkeuksetta rakennuksen vesikattotason 
yläpuolelle kohtaan, jossa poistoilmaluokan 4 mini-
mietäisyydet täyttyvät [6]. Poistokanavisto johde-
taan ulos joko rakennuksen sisä- tai ulkopuolella. 
Poistokanaviston alustava reitti ulos vesikattotason 
yläpuolelle on hyvä esittää alipaineistussuunnitel-
massa ja tarkentaa kanaviston reitti kohteessa yh-
teistyössä alipaineistuksen asentavan urakoitsijan 
kanssa. Esimerkkejä rakennuksen ulko- ja sisäpuoli-
sista alipaineistuksen poistoilmaputkistoista on esi-
tetty kuvissa 9 ja 10. 

Poistokanavistossa virtaava ilma on useimmi-
ten kosteaa, erityisesti maaperän ja ryömintätilo-
jen tapauksissa. Tämän vuoksi kanaviston liitoskoh-
tien tiiveyksistä tulee varmistua poistokanaviston 
asennuksen yhteydessä liitoskohtien lisätiivistyksil-
lä. Lisäksi kanaviston kallistukset vaakasuuntaisissa 

Kuvat 9 ja 10. Esimerkit alipaineistusjärjestelmän poistoputkien sijainneista.

Kuvat 11 ja 12. Esimerkit alipaineistusjärjestelmiin 
asennetuista mittaus- ja säätörenkaista.R
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asennuksissa tulee huomioida niin, että mahdolli-
sesti kanavan sisäpintaan tiivistyvä kosteus pääsee 
valumaan esteettömästi ja aiheuttamatta vaurioi-
ta takaisin imukohtaan. Poistoilmakanaviston asen-
tamisessa rakennuksen ulkopuolelle (kuvan 9 esi-
merkkitapauksessa), kanavisto on syytä varustaa 
sulanapitolämmityksellä, esimerkiksi itsesäätyvällä 
lämmityskaapelilla, kanaviston ja puhaltimen jääty-
misen estämiseksi.

Poistokanavisto tulee useimmissa tapauksissa 
lämmöneristää vesihöyryntiiviillä lämmöneristeellä 
poistoputken ulkopintaan tapahtuvan kosteuden 
tiivistymisen estämiseksi.

Poistoputkiston säätö ja mittauspellit sekä 
muut varusteet
Poistoputkistot tulee varustaa käytettävien putki-
kokojen mukaisesti ilmavirtausten säätöjä mahdol-
listavilla mittaus- ja säätöpelleillä sekä tarvittaessa 
lisäsäätöpelleillä. Näiden sijoituksessa tulee huomi-
oida mittaus- ja säätötyön mahdollisuus sekä ky-
seisten varusteiden asennusvaatimukset mm. etäi-
syysvaatimukset [7,8]. Kuvissa 11 ja 12 on esitetty 
esimerkit mittaus- ja säätörenkaista. 

Alipaineistuksen poistokanaviston asentamises-
sa tulee myös huomioida palo-osastointivaatimuk-
set. Tämä tulee kyseeseen kanavistoa johdettaessa 
palo-osastosta toiseen, jolloin asia tulee huomioida 
kanaviston valinnassa, kanaviston palo-osastoinnin 
läpiviennin tiivistyksissä (palokatkomassojen käyt-
tö) sekä kanavistoihin asennettavissa palopelleissä.

Alipaineistusjärjestelmän poistoilmamäärä
Alipaineistuksessa käytetään usein varsin maltillisia 
ilmamääriä [5]. Ilmamäärät määritetään aina kohde-
selvityksen ja kohteessa tehtävien tutkimusten jäl-
keen tapauskohtaisesti. Alipaineistuksissa pyritään 
alipaineistettava rakenneosa saamaan tyypillises-
ti noin 5–10 Pa alipaineiseksi sisäilmaan verrattuna. 
Tätä pienemmillä paine-eroilla ei välttämättä saa-
da rakennetta tai rakenneosaa alipaineiseksi, vaan 
järjestelmän toimivuus perustuu tuuletusvaikutuk-
seen (epäpuhtauspitoisuudet alenevat tuuletusvai-
kutuksen seurauksena). Seuraavassa on esitetty eri 
rakenteissa ja rakenneosissa tyypillisesti käytettäviä 
ilmamääriä:
•	 maanvarainen alapohja;

 – 0,2–0,5 m3/h jokaista alipaineistusalueen 
maanvastaista lattia- ja seinäneliömetriä koh-
den. 0,2–0,3 m3/h voidaan käyttää ilman tar-
kempia virtausteknistä mitoitusta, tätä suu-
rempaa ilmamäärää käytettäessä tulee aina 
tehdä tarkemmat ilmamäärän mitoitukset 
routimisriskin estämiseksi erityisesti isommis-
sa kohteissa.

Kuvat 13 ja 14. Esimerkit vesikattotason yläpuolelle 
asennetuista alipaineistuksen huippuimureista.

•	 ryömintätilat;
 – ilmanvaihtokerrointa 0,5–1 1/h, ilmamäärämi-

toitus aina tapauskohtaisesti.
Kaksoislaattarakenteissa ja putkikanaaleissa määri-
tetään käytettävä ilmamäärä yleensä aina tapaus-
kohtaisesti. Ilmamäärämitoituksessa voidaan huo-
mioida rakenteiden maanvaraisuuteen perustuva 
ilmamäärämitoitus tai esimerkiksi ilmanvaihtoker-
toimeen perustuva ilmamäärämitoitus.

Alipaineistusjärjestelmän poistopuhallin ja sen 
varusteet
Alipaineistusjärjestelmän poistopuhaltimena suosi-
tellaan käytettäväksi rakennuksen ulkopuolelle (ve-
sikatolle) asennettavia huippuimureita (kuvat 13 ja 
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14). Erityistapauksissa (ei radonin hallinnassa) voi-
daan käyttää kanavistoon rakennuksen sisäpuolel-
le asennettavia kanavapuhaltimia (kuva 15). Tällöin 
tulee huomioida kanavapuhaltimen jälkeinen pois-
tokanaviston ylipaineisuus. Tämä edellyttää ylipai-
neisen kanaviston ja niiden liitoskohtien sekä itse 
kanavapuhaltimen ehdotonta ilma- ja vesitiiveyttä 
(sähköjohtojen läpiviennit yms.), sillä rakennuksen 
yläpohjassa kanaviston vaaka- tai vinoasennuksissa 
on puhaltimen ja osittain kanaviston vedellä täytty-
misriski (lähinnä talvella ympäröivän ilman kylmyy-
den vuoksi putkistoon mahdollisesti tapahtuvan 
kosteuden tiivistymisen vuoksi). 

Ääniteknisistä syistä sekä poistopuhaltimen sää-
tövaran vuoksi, poistopuhaltimeksi suositellaan va-
littavaksi tehontarvetta hieman suurempi puhallin. 
Erityistapauksissa poistopuhaltimen valinnassa tu-
lee huomioida puhaltimen kipinä-/räjähdyssuojaus. 
Tällainen tilanne voi syntyä kohteessa, jossa esimer-
kiksi rakenneosaan tai maaperään epäillään imey-
tyneen syttymisherkkiä aineita. Tyypillisesti alipai-
neistuksessa käytetyn poistopuhaltimen teho on 
60–150 W. 

Poistopuhallin varustetaan järjestelmällä, joka 
mahdollistaa puhaltimen tehon säädön (esimerkik-
si taajuusmuuntajilla) sekä vähintään merkkivalolla, 
joka ilmoittaa puhaltimen toimintahäiriön. Suosi-
teltavinta on liittää alipaineistuksen poistopuhalti-
met talotekniikkajärjestelmään. Poistopuhaltimen 
käyttö- ja säätökytkimet tulee asentaa sellaiseen 
kohtaan, josta asiasta tietämätön ei voi vahingossa 
järjestelmää säätää tai kytkeä pois päältä.

Kosteaa ilmaa sisältävän alipaineistusjärjestel-
män poistopuhaltimen valinnassa on syytä huomi-
oida poistoputkiston pään ja mahdollisesti puhalti-
men mahdollinen jäätyminen. Tällaisissa tapauksissa 
poistoputkiston varustaminen saattolämmityksellä 
ja sen johtaminen puhaltimelle asti on perusteltua. 

Alipaineistuksen edellyttämät lämmöneristystä 
parantavat toimenpiteet
Ryömintätiloissa sekä tapauskohtaisesti myös put-
kikanaaleissa tulee eristämättömät vesi- ja viemäri-
putket lämmöneristää alipaineistuksen viilentävän 
vaikutuksen aiheuttaman putkien jäätymisriskin 
vuoksi.

Rakenteiden ilmatiiveyksien parantamiset
Rakenteiden ilmatiiveyksien parantamiseksi tehtä-
vät toimenpiteet tulee esittää alipaineistussuunni-
telmassa. 

Alipaineistuksiin liittyy lähes aina jonkinasteiset 
rakenteiden ilmatiiveyksiä parantavat tiivistystoi-
menpiteet, ns. tiivistyskorjaukset. Rakenteiden il-
matiiveyksiä parannetaan vähintään alipaineistuk-
sen imupisteiden tai -alueiden läheisyydestä, mutta 
yhä useammin alipaineistuksiin liittyvät kattavat ra-
kenteiden tiivistyskorjaukset [3]. Sisäilmakorjauk-
sissa tehdään usein kattavia tiivistyskorjauksia ja si-
ten rakenteiden tiiveyksien parantaminen sisältyy 
useimmiten sisäilmakorjauksiin. Kattavia laajamit-
taisia rakenteiden tiivistyskorjauksia suositellaan 
alipaineistuksen lisäksi, sillä ääriolosuhteissa (tuu-
lisella säällä) alipaineistettava rakenneosa saattaa 
tuulen paineen vaikutuksesta ylipaineistua hetkel-
lisesti. 

Alipaineistusjärjestelmän tarkastus, säätö ja 
seurantatoimenpiteet
Alipaineistusjärjestelmän toiminnan tarkastaminen 
tulee esittää alipaineistussuunnitelmassa. Alipai-
neistusjärjestelmän tarkastus-, säätö- ja seuranta-
toimenpiteitä on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.7.

Kuva 16. Tyypillinen alapohjarakenteen ja kantavan 
seinän liittymäkohdan tiivistyskorjaus.

Kuva 15. Esimerkki alipaineistusjärjestelmään kuulu-
vasta rakennuksen sisäpuolisesta poistopuhaltimesta.
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4.5 Alipaineistusjärjestelmän asennus ja 
asennuksen valvonta

Alipaineistusjärjestelmän asennus tulee tehdä tii-
viissä yhteistyössä alipaineistussuunnitelman laati-
jan kanssa. Järjestelmän asentajaksi tulee valita ura-
koitsija, jolla on kokemusta vastaavien järjestelmien 
asentamisesta ja joka tietää mitä ja miksi on järjes-
telmää asentamassa.

4.6 Alipaineistusjärjestelmän testaus ja  
säätö

Asennetun jatkuvatoimisen alipaineistusjärjestel-
män toimivuus ja vaikutusalue tulee aina tarkastaa 
järjestelmän asentamisen jälkeen ns. normaalikäyt-
tötilanteessa vähintään kertaluonteisilla paine-ero-
mittauksilla. Suosituksena on järjestelmän toimi-
vuuden ja vaikutusalueen tarkastus jatkuvatoimisilla 
paine-eroseurantamittauksilla. Paine-eromittausten 
lisäksi ilmavirtausten suunnat varmistetaan merkki-
savuilla.

Järjestelmän toimivuuden tarkastamisen tulos-
ten perusteella voidaan järjestelmän ilmamääriä 
säätää tarvittaessa.

4.7 Alipaineistusjärjestelmän  
käytönaikainen seuranta

Jatkuvatoimisen alipaineistusjärjestelmän toimi-
vuutta suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti 
käytönaikaisella seurannalla esimerkiksi vuosittain 
tehtävillä jatkuvatoimisilla paine-eroseurantamitta-
uksilla ja ilmavirtausmerkkisavutarkasteluilla. Sään-
nöllisen tarkastamisen perusteella kyetään muutta-
maan järjestelmän ilmamääriä tarvittaessa.

5 Alipaineistusjärjestelmän 
hyödyntäminen 
uudisrakentamisessa

Alipaineistusjärjestelmiä asennetaan uudisrakenta-
misessa lähinnä maanvaraisiin alapohjarakenteisiin 
radontorjuntajärjestelminä [9]. Kosteuden hallin-
nallisena ratkaisuna alipaineistusputkistojen asen-
tamista suositellaan aina maanvaraisiin alapohja-
rakenteisiin ja väestönsuojan yläpohjarakenteisiin 
uudisrakentamisessa. Näin meneteltäessä alipai-
neistusjärjestelmän putkisto on alipaineistusjärjes-
telmävarauksena asennettuna rakenneosaan val-
miiksi ja se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön 
esimerkiksi rakenteiden kuivattamisessa. Huoneti-
laan (ei radonin hallinnassa) tuotavan alipaineistus-
järjestelmävarauksen läpivientikappaleen pää tulee 
tiivistää huolellisesti ilmatiiviiksi.
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