
ILMANVAIHTO PERUSKORJAUKSESSA

Hyvä sisäilma vanhaankin taloon
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ILMANVAIHDON NYKYAIKAISTAMINEN 
ON TÄRKEÄ OSA PERUSKORJAUSTA

Toimiva ilmanvaihto turvaa niin perheesi kuin talosikin 
terveyden - ja parantaa lisäksi asumismukavuutta. Ilman-
vaihdon nykyaikaistaminen on tärkeä osa peruskorjaus-
ta. Vanhemmissa taloissa lämmitysenergian kulutuksesta 
lähes puolet johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojär-
jestelmän energiatehokkuus on tärkeä tekijä. 

MIKSI LAADUKAS  ILMANVAIHTO ON 
TÄRKEÄÄ:

 ■ Ruoanlaitto, astianpesu, peseytyminen, saunominen, 
pyykinpesu ja hengittäminen tuottavat kosteutta, käry-
jä ja hajuja, jotka ilmanvaihto poistaa.

 ■ Alhainen happipitoisuus aiheuttaa päänsärkyä ja väsy-
mystä. Tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta hiilidioksidi-
taso pysyy riittävän alhaisena.

 ■ Rakennus- ja sisustusmateriaalien aiheuttamat päästöt 
poistuvat sisäilmasta.

MIKSI VANHA ILMANVAIHTO EI RIITÄ?
Perinteisessä rakennustavassa sisäilman laadusta pidet-
tiin huolta painovoimaisella ilmanvaihdolla, joka perustui 
korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin 
paine-eroihin. Paine-eron ansiosta tunkkainen ilma ja 
kosteus poistuivat hormeja pitkin ja raitis korvausilma tuli 
asuintiloihin vuotoina esim. ikkunan raoista tai korvausil-
malle rakennetuista tuloaukoista. 

Aiemmin myös kosteuskuorma sisätiloissa oli merkittä-
västi pienempi, koska ihmiset peseytyivät harvemmin, 
pyykkiä pestiin vähemmän ja se kuivatettiin ulkona, ja 
wc- ja pesutilat saattoivat sijaita piharakennuksissa. 

Kun talo peruskorjataan, se muuttuu usein energiatehok-
kaammaksi. Lämmitysjärjestelmän saneeraus, lisäeristys 
tai ikkunoiden uusiminen parantavat rakennuksen tiiviyt-
tä ja ilmavuodot pienenevät.

Nykyaikaisella tavalla tiiviiksi remontoiduissa kodeissa 
painovoimainen ilmanvaihto ei ole enää riittävä tapa 
huolehtia hyvälaatuisesta sisäilmasta. Nykyisten asumis-
tottumusten myötä sisätilojen kosteuskuorma on suuri, 
kun suihkussa käydään jopa useita kertoja päivässä ja 
pyykinpesu ja -kuivaus tapahtuvat sisätiloissa. Höyrysul-
ku ja tiiviit ikkunat eivät päästä raitista ilmaa sisään eikä 
kosteus pääse poistumaan. 

Siksi on erityisen tärkeää nykyaikaistaa myös ilmanvaih-
tojärjestelmä sellaiseksi, että se tukee niitä energian-
säästöpyrkimyksiä, joita saneerauksella tavoitellaan, eikä 
säästöä tehdä sisäilman laadun tai rakenteiden tervey-
den kustannuksella. Puutteellisen ilmanvaihdon seurauk-
sia ovat rakenteiden kostuminen ja homevauriot.

TEHOKAS ILMANVAIHTO SUOJELEE 
KOSTEUDELTA
Kahden henkilön nukkuessa seitsemän tunnin yöunet, 
he hikoilevat ja hengittävät noin 7,5–8 desilitraa kosteut-
ta ja noin 150–200 litraa hiilidioksidia. He myös lämmit-
tävät huoneilmaa noin 250–300 W/tunnissa. 

Jos sisäilman kosteuspitoisuus nousee liian korkeak-
si, kosteus tiivistyy ikkunoihin tai kylmän ulkoseinän 
rakenteisiin. Kostuneet rakenteet ovat kasvualustoja 
mikrobeille ja homesienille, jotka ennen pitkää vaurioit-
tavat rakenteita. Yli 80 % suhteellisessa kosteudessa ja 
normaalissa huoneenlämmössä kasvavat lähes kaikki 
sienirihmastot.

Tehokas ilmanvaihto poistaa hiilidioksidi- ja kosteuskuor-
man sekä käryt ja hajut suoraan ulos. Levylämmönvaih-
din ei koskaan sekoita poistoilman epäpuhtauksia ulkoa 
tulevaan raikkaaseen ilmaan.

Antureilla varustetut Vallox ilmanvaihtokoneet mittaavat 
automaattisesti ilman laatua ja tuovat puhdasta, suoda-
tettua sekä sopivan lämpöistä ilmaa oleskelutiloihin. Sen 
helpompaa ei ilmanvaihto voi olla. 

Ympäristöministeriön asetus 2/17 
rakennuksen energiatehokkuuden pa-
rantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Korjaus- tai muutostyöhankkeeseen ryhtyvän on 
lupaan tarvittavan suunnittelun yhteydessä esi-
tettävä toimenpiteet, joilla rakennuksen energia-
tehokkuutta aiotaan parantaa rakennusosittain, 
järjestelmittäin tai koko rakennuksesta hankkeen 
laajuuden ja päättämänsä tavan mukaisesti.
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Jo kahden hengen normaalit yöunet tuottavat huo-
neilmaan suuren kosteus- ja hiilidioksidikuorman. 
Korkea kosteustaso on otollinen homeiden ja mikro-
bien kasvulle. Puhtaassa sisäilmassa voivat hyvin 
niin asukkaat kuin asunnon rakenteetkin.

Lämmityskaudella suositeltava sisäilman suhteelli-
nen kosteuspitoisuus on 30-45 %. Tätä suuremmis-
sa lukemissa rakenteisiin tiivistyy liiallista kosteutta, 
joka saa aikaan homekasvustoa rakenteisiin.
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1950-LUVUN RINTAMAMIESTALO
HYVÄ SISÄILMA ENERGIATEHOKKAASTI

Vanhan rintamamiestalon ikkunat, 
ulko-ovet, keittiö ja saunaosasto 
uusittiin. Kellarin tilalle rakennettiin 
yhdistetty takkahuone ja kuntoiluti-
la. Koska peruskorjauksen jälkeen 
rakennuksen tiiviys parani oleelli-
sesti, painovoimainen ilmanvaihto-
järjestelmä vaihdettiin koneelliseen 
tulo-poisto-järjestelmään.

Poikittaiset ilmanvaihtokanavoinnit 
tehtiin lähes kokonaan kellaritilassa 

ja asuintiloihin tarvittiin pystynousu-
jen lisäksi vain muutama lyhyt vaa-
kakanava, jotka oli helppo koteloida 
näkymättömiin. Ulospuhallusilma 
puhalletaan ulos kellarin seinässä 
olevan ulospuhalluslaitteen kautta.

Ilmanvaihtokoneeksi valittiin Vallox 
101 MV, joka asennettiin kellariin 
saunatilojen läheisyyteen. Konees-
sa on sisäänrakennetut kosteus- ja 
hiilidiksidianturit, joiden avulla kone 

säätää ilmanvaihdon tehoa 
automaattisesti ilmankos-
teuden ja henkilömäärän 
perusteella. 

Lisäksi asukkaan ohjaavat 
ilmanvaihtoa ensimmäisen 
kerroksen asuintiloihin 
sijoitetulla MyVallox Control 
-ohjaimella, sekä etänä My-
Vallox Cloud -pilvipalvelulla. 

Vallox 101 MV:n päälle 
asennettiin äänenvaimen-
nin, joka pitää ilmanvaih-
don äänet minimissä. 

REMONTILLA PALJON 
HYÖTYÄ
Remontin avulla rintamamiestalon 
sisäilma pysyy aina raikkaana ja 
ilmanvaihtokoneen automatiikka 
huolehtii tehostuksesta tarpeen 
mukaan. 

Asumismukavuuden lisäksi re-
montilla saavutettiin merkittävää 
energiansäästöä. Ilmanvaihtoko-
neen korkea lämmöntalteenoton 
hyötysuhde sekä vähän sähköä 
kuluttavat puhaltimet pitävät ener-
giankulutuksen pienenä. 
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Ensimmäiseen kerrokseen asen-
nettiin poistoilmaventtiilit kylpy-
huoneeseen, keittiöön ja WC:hen. 
Tuloilma tulee makuuhuoneeseen 
ja olohuoneeseen.

Toiseen kerrokseen 
laitettiin sekä poisto- 
että tuloilmaventtiilit 
molempiin makuu-
huoneisiin. Lisäksi 
WC:ssä on poisto. 

Raitis ilma otetaan  
kellarikerroksen 
ulkoseinästä, talon 
varjoisalta puolelta. 
Ulospuhallusilma 
puhalletaan ulos talon 
toiselta puolelta. 

Tuloilma puhalletaan 
saunaan ja kuntoilu-
huoneeseen, joista 
myös poistetaan ilmaa. 
Lisäksi ilmaa poistetaan 
pukuhuoneesta.

Rintamamiestalon ilman-
vaihdon ohjaus toimii pitkälti 
automaattisesti ilmanvaihtoko-
neeseen sisäänrakennettujen 
kosteus- ja hiilidioksidianturei-
den avulla. Lisäksi ilmanvaih-
toa ohjataan MyVallox Control 
-ohjaimella ja etänä MyVallox 
Cloud -pilvipalvelun kautta. 
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VALLOX BLUESKY -KANAVISTO 
1970-LUVUN MATALAULLAKKOISEEN TALOON

Kun vanhaa taloa remontoidaan ja 
sen tiiviyttä ja lämpöeristystä paran-
netaan, on huolehdittava siitä, että 
ilmanvaihto toimii riittävästi myös re-
montin jälkeen. Kun rakenteet eivät 
enää aiheuta ilmavuotoja, heikkenee 
painovoimainen ilmanvaihto. Näin 
kävi myös esimerkkikohteessa, jossa  
päädyttiinkin korjata tilanne asenta-
malla taloon koneellinen, lämmön-
talteenotolla varustettu ilmanvaihto-
kone. Samalla, kun ilmanvaihdosta 
saatiin hallittu, myös rakennuksen 
energiankulutus pieneni. 

KANAVISTON RAKENNUS
Valmiissa talossa ilmanvaihtokanavi-
en jälkiasennus vaatii usein mietti-
mistä, jotta selvitään mahdollisim-
man pienellä työ- ja tarvikemäärällä.  
Vallox BlueSky -ilmanvaihtokanava 
on halkaisijaltaan vain 75 mm, joten 
sen sijoittaminen piiloon rakentei-
siin on usein mahdollista jopa ilman 
ylimääräisiä koteloita. Esimerk-
kikohteessa matala ullakkotila ei 
mahdollistanut ilmanvaihtokanavien 
asentamista yläpohjan eristeisiin. 
Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä, 

joka perustuu pienikokoiseen 
taipuisaan ilmanvaihtokanavaan, 
asennettiin pääosin eteistilan 
seinille. Kanavat koteloitiin ja 
koteloiden alapintaan asennettiin 
lisävalaistus. Kanavien asennus 
sisätiloihin poisti myös kanavien 
lämpöeristämisen tarpeen. 

KANAVISTON ERISTYS
Tulo- ja poistoilmakanavia ei 
tarvitse eristää höyrysulun sisä-
puolella. Ulko- ja jäteilmakanava 
eristetään höyrysulun sisäpuo-
lella 19 mm umpisolumuovilla ja 
höyrysulun ulkopuolella 50 mm 
villalla (ei höyrytiivistä pintaa).

Mikäli Vallox BlueSky -kanavisto 
asennetaan yläpohjaan, se tulisi 
asentaa välittömästi höyrysulun 
ulkopuolelle, eristeen sekaan. 
Näin erillistä lisäeristystä ei tarvi-
ta, vaan yläpohjan eristys riittää 
myös kanavan eristämiseen. 

Muussa tapauksessa riittävästä 
eristämisestä on huolehdittava. 
Noudata paikallisten rakennusvi-
ranomaisten määräyksiä.   

Katso video BlueSky- 
kanaviston rakentamisesta:  
www.vallox.com/referenssit/
ilmanvaihtokanavan_asennus_
on_helppoa.html
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HIILIDIOKSIDIANTURI
KOSTEUSANTURI
ÄÄNENVAIMENNIN

Vallox 110 SE

ALASLASKU 200 mm
ALASLASKU 100 mm

3

Mahtuu pieneen tilaan
 ■ ulkohalkaisija vain 75 mm

 ■ voidaan asentaa kokonaan lämpi-
miin tiloihin ilman  
suuria kotelointeja

Hygieeninen ja helppo  
puhdistaa

 ■ sileä, antistaattinen ja mikrobisuo-
jattu sisäpinta

Tiivis rakenne ja pieni  
painehäviö

 ■ pieni puhaltimen energiankulutus

Nopea asentaa
 ■ taipuisa kanava

 ■ helpot pikaliitokset  
– ei poraamista ja  
niittaamista

 ■ kanavaa voidaan jatkaa  
pikaliittimillä – pieni materiaali-
hukka

 ■ asennus helppoa jo rakennusrun-
gon tekovaiheessa rakennusosien 
sisään samoin kuin sähkö- ja 
viemäri asennukset

 ■ ei yleensä vaadi lisäeristystä 
asennettaessa puhallusvillaeris-
teeseen

VALLOX BLUESKY
Vallox BlueSky on taipuisa, ääntä vaimentava ja hygieeninen ilmanvaihdon 
kanavajärjestelmä. Kanavan voi sijoittaa pienen kokonsa ja taipuisuutensa 
ansiosta ahtaisiin tai hankaliin tiloihin. Kaikki osat voidaan yhdistää kätevällä 
pikalukituksella. Asennuksen nopeus ja vähäinen kanavaosien tarve tekevät 
Vallox BlueSky -kanavasta edullisen ratkaisun sekä uudisrakennukseen että 
saneeraukseen.
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VANHA VALMET VAIHDETTIIN UUTEEN
ILMALÄMMITYSKONEEN UUSIMINEN

Ilmalämmitys oli 1970- 1980-lukujen 
vaihteessa yleinen omakotitalojen 
lämmitysmuoto. Ilmalämmitysjärjes-
telmässä on vain yksi, ilmalämmitys-
koneen sisällä oleva nestepatteri. 
Kiertoilmapuhallin ottaa huoneilmaa 
laitteen läheisyydestä ja työntää 
patterin lämmittämän kiertoilman 
ikkunoiden alla olevista säleiköistä 
huoneisiin. Valmet Kotilämpö -järjes-
telmään kuului myös aikanaan varsin 
edistyksellinen lämmöntalteenotolla 
varustettu ilmanvaihto-osa. Mär-
kätiloista poistettavalla lämpimällä 
ilmalla lämmitettiin ulkoa tuleva raitis 
ilma ja se jaettiin kiertoilman mukana 
koko asuntoon. 

Esimerkkikohteessamme oli vuonna 
1978 asennettu Valmet Kotilämpö 
C-1000. Kun talon omistaja kuuli, että 
Valmetin toimintaa jatkava Vallox 
Oy valmistaa uutta Aito Kotilämpö 
-ilmalämmityskonetta, lähes neljä-
kymmentä vuotta palvellut ilmaläm-
mityskone päätettiin vaihtaa uuteen. 

REMONTTI ALKAA PURKU-
TÖILLÄ 
Niin kuin remonteissa yleensä, 
tässäkään tapauksessa ei tyydytty 
pelkkään koneen vaihtoon. Osa lisä-
töistä oli 1970-luvun LVI-asennusten 
saneeraamista tämän päivän tasolle 
ja osa timpurin töitä, koska eteiseen 
haluttiin uutta avarampaa ilmettä. 

Aluksi vanhasta ilmalämmitysko-
neesta kytkettiin sähköt irti, irrotettiin 
vesiliitännät ja putket tyhjennettiin 
vesi-imurilla. Jo remontin ensimmäi-
senä päivänä vanha ilmalämmitys-
kone olikin kannettu ulos. Ilmaläm-
mityskanavat kuvattiin eikä niiden 
puhdistusta katsottu tarpeelliseksi 
– kiitos säännöllisen suodattimien 
vaihdon. 

Ilmalämmityskoneelle tulevat alku-
peräiset vesiputket uusittiin läm-
mönjakohuoneesta saakka. Samalla 
huomattiin, että kondenssivedelle 
ei ollut lainkaan viemäriä. Vanhojen 

ilmalämmityslaitteiden lämmöntal-
teenoton hyötysuhde oli varsin vaa-
timaton, joten kondenssivettäkin tuli 
vähän ja se haihtui lämmityspatterilta 
kiertoilmaan. Uuden Vallox Aito Ko-
tilämpö -koneen lämmöntalteenotto 
on niin tehokas, että kondenssivet-
tä kertyy runsaasti. Koska koneen 
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lähellä ei ollut sopivasti lattiakaivoa, 
ilmanvaihtokoneen viereen asennet-
tiin kondenssivesipumppu. 

MUISTA KANAVIEN KON-
DENSSIERISTYS 
Vanhoja ulko- ja jäteilmakanavia ei 
ollut eristetty kerrosten välisessä 
roilossa lainkaan ja ullakollakin oli 
vain levyvillaeristys. Ulkoilmakanava 
oli jäljistä päätellen joskus hikoillut ja 
valuttanut vettä yläkerran huoneen 
seinään. Myös jäteilmakanava eris-
tettiin ullakolle saakka umpisolumuo-
vieristeellä, koska jäteilma on hyvän 
lämmön talteenoton ansiosta entistä 
kylmempää.

UUSI ILMALÄMMITYSLAI-
TE PAIKALLEEN 
Remontin toisena päivänä uusi 
kone nostettiin paikalleen. Asennus 
itsessään sujui helposti, koska Vallox 
Aito Kotilämpö sopii suoraan vanhan 
koneen ilmanjakolaatikon päälle. 

Eri ikäisissä ilmalämmityslaitteissa 
ulko-, jäte- ja poistoilmakanavien 

Vanhan ilmalämmityskoneen (vas.)
sisustan sinkityt pinnat ovat kar-
hentuneet ja tummuneet vuosien 
vieriessä. Uusi ilmalämmityskone 
(oik.) on kauttaaltaan maalattu, 
joten puhtaanapito on helpom-
paa. Suodattimetkin ovat nykyään 
parempia. Ilmanvaihto-osa pitää 
sisällään alan uusinta tekniikkaa.

koot ja sijainnit poikkeavat toisistaan, 
jolloin kanavien järjestystä pitää 
muuttaa uudelle laitteelle sopivaksi. 
Tärkein kanava, kiertoilmakanava, on 
Vallox Aito Kotilämpö -koneen etu-
reunassa, kuten vanhoissa Valmet 
Kotilämpö -koneissakin. 

Vanha Valmet Kotilämpö oli kytket-
ty kiinteästi sähköverkkoon ja sitä 
ohjattiin liesikuvulta. Nyt tarvittiin 
pistorasiat ilmalämmityskoneelle, 
kondenssivesipumpulle ja varalle 
myös reitittimelle, mikäli ilmalämmi-
tys halutaan liittää MyVallox Cloud 
-pilvipalveluun.

ILMAVIRTOJEN SÄÄTÖ ON 
TÄRKEÄÄ 
Jotta niin lämmitys kuin ilmanvaih-
tokin toimisivat halutulla tavalla, 
laitteen ilmavirrat on säädettävä. 
Lämmitysosan kiertoilmapuhaltimen 
nopeus säädetään talon lämmöntar-
peen mukaan ja ilmanvaihto-osan 
tulo- ja poistoilmavirrat ilmanvaihdon 
tarpeen mukaan. Säätämättömällä 
ilmanvaihdolla voidaan saada aikaan 

haitallinen yli- tai alipaine. Koneessa 
olevien mittayhteiden avulla säätä-
minen on tarkkaa ja nopeaa. 

HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ 
JA AUTOMATIIKKAA
Ilmanvaihtoa ja lämmitystä ohjataan 
MyVallox Control -ohjaimelta Kotona, 
Poissa ja Tehostus-profiilien välillä. 
Vallox Aito Kotilämmössä on ominai-
suuksia, joita ei 1970-luvun laitteista 
löytynyt. Ohjaimen kalenteriin voi 
asettaa ajat, jolloin talon lämpötilaa 
lasketaan. Sisäänrakennetun koste-
usanturin avulla ilmanvaihto tehos-
tuu automaattisesti suihkun aikana ja 
pienenee, kun tilat kuivuvat. Hiili-
dioksidianturi tehostaa ilmanvaihtoa, 
kun ihmisiä on enemmän kotona ja 
vastaavasti pienentää, kun asukkaat 
ovat töissä tai koulussa. Lämmön-
talteenoton ohitus kesällä on sekin 
automaattinen ja takkakytin helpot-
taa tulisijojen sytyttämistä. Huolto-
muistutin muistuttaa tärkeästä, mutta 
helposti unohtuvasta suodattimien 
vaihdosta. Pilvipalvelun avulla konet-
ta voi ohjata ja valvoa vaikka älypu-
helimella. 

Kun uudessa ilmalämmityskoneessa 
on lisäksi puolta vähemmän sähköä 
kuluttavat tasavirtapuhaltimet ja 
hyötysuhteeltaan reilusti parempi 
lämmöntalteenotto, pienenee ener-
giankulutuskin mukavasti.

Ennen Jälkeen
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KÄRYT KEITTIÖSTÄ ULOS
1990-LUVUN KEITTIÖN REMONTOINTI

Keittiötä remontoidessa on hyvä 
huomioida jo suunnitteluvaihees-
sa myös kärynpoisto. Ruoanlaiton 
yhteydessä syntyvä likainen ja 
rasvainen ilma tulee poistaa ennen 
sen leviämistä huoneilmaan. Käryn 
poiston tehokkuuteen vaikuttavat 
poistoilmavirran lisäksi liesikuvun tai 
-tuulettimen etäisyys käryn lähteestä 
ja erityisesti kärynkeräysosan muoto 
ja tilavuus. 

Valitse siis kupu, jossa on suu-
ri kärynkeräysosa ja sijoita kupu 
käyttöohjeiden mukaisesti. Usein 

käyttöohjeissa liesituuletin tai -kupu 
neuvotaan sijoittamaan siten, että 
sen etäisyys keittotasosta on 500 
mm. Jos liesikupu sijoitetaan vaati-
muksia matalammalle on vaarana, 
että kupuun mahdollisesti kerty-
nyt rasva syttyy palamaan lieden 
kuumuuden vaikutuksesta. Lisäksi 
liian matalalla oleva kupu haittaa 
näkyvyyttä keittotasolle ja myös kor-
keiden astioiden käyttämistä tasolla 
(esim. mehumaija). Liian korkealle 
asennettu kupu taas huonontaa 
kärynpoistoa.

Talotuuletin oli viime vuosituhan-
nen lopulla rivitaloasuntojen yleisin 
ilmanvaihtotapa. Siinä poistoilman-
vaihtolaitteena toimii liesituulettimen 
tapainen laite johon on yhdistetty 
esim. märkätilojen poistoilmanvaihto. 
Vallox kanavatuulettimella voidaan 
korvata vanha talotuuletin ja siihen 
voi liittää omaa silmää miellyttävän 
liesikuvun, joka ohjaa kanavatuuletti-
men EC-puhallinta.
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Vallox

Delico

Vallox Delico -kupu sulautuu keittiön kaa-
pistoon huomaamattomasti, kun kupu on 
työnnetty sisään. Käytön ajaksi höyrynke-
räysosa liu´utetaan ulos. 

Vallox Delico on kotimainen kupu-
mallisto, jossa yhdistyvät skandinaa-
visen eleetön design ja tehokas kä-
rynpoisto. Kalusteisiin asennettavat 
Vallox Delico -kuvut on suunniteltu 
toimimaan mahdollisimman tehok-
kaasti ja toisaalta sulautumaan tyy-
likkääksi osaksi keittiötä silloin, kun 
ruokaa ei laiteta. Ulos vedettävän, 
sulavasti liukuvan höyrynkeräysosan 
rakenne on vankka ja laadukas. 

VALLOX DELICO
RAKKAUDESTA RUUANLAITTOON

Kuvun ohjaus on helppoa: se tapah-
tuu valaistujen, intuitiivisten kos-
ketuspainikkeiden avulla. Lasinen 
etupaneeli on helppo pitää puhtaana 
ja liesivahtitoiminto tuo turvalli-
suutta. Ajastintoiminen moottoroitu 
sulkuläppä helpottavaa päivittäistä 
käyttöä. LED-valaisin antaa tasai-
sen ja häikäisemättömän työvalon 
liesitasolle. 

Vallox Delico -mallistosta löytyy myös 
musta vaihtoehto, joka sopii tummasävyi-
siin keittiökaappeihin. Sekä valkoinen että 
musta kupu on saatavilla 500 mm ja 600 
mm leveänä.  
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UUSI ENERGIATEHOKAS KONE
1980-LUVUN MUH ILMAVAN TILALLE

Kun perhe remontoi kodinhoito-
huoneen, vaihdettiin kaikki laitteet 
kerralla vähemmän energiaa kulut-
taviin nykyaikaisiin koneisiin. Niin-
pä oli itsestään selvää, että myös 
ilmanvaihtolaite, se kaikkein eniten 
energiansäästöä tuova kodinkone, 
vaihdetaan uuteen. 

MUH Ilmava OK:ssa ilmanvaihdon 
säätökytkimet olivat koneen yläpa-
neelissa kodinhoitohuoneen katon 
rajassa, joten niitä ei juuri koskaan 
kukaan käännellyt. Niinpä laite olikin 
käynyt yötä päivää, kesät talvet, 
kolmosnopeudella, mikä riitti suu-
rehkossa talossa normaalitilanteen 
ilmanvaihtoon. Uusi ilmanvaihtolaite 
Vallox 121 SE ja siihen liitetty koste-
usanturi toivat myös ilmanvaihdon 
tähän päivään tarpeenmukaisine 
säätömahdollisuuksineen.

HELPPO VAIHTO VANHAN 
TILALLE
Ilmanvaihtokoneen alla ollut lämmin-
vesivaraaja oli jo siirretty kodinhoito-
huoneen remontin alta syrjään, joten 
tilaa koneen vaihdolle oli tässä koh-
teessa yllin kyllin. Vanhat kanavat 

sahattiin ilmanvaihtokoneen päältä 
irti, jonka jälkeen vanha kone otettiin 
alas. Koska uusissa ilmanvaihtoko-
neissa lähtökaulukset ovat samanko-
koiset kuin kanava,  kanavien päihin 
asennettiin 125 mm tiivisteelliset 
jatkoyhteet. Vallox 121 SE:ssä on 
kanavalähdöt samassa järjestykses-
sä kuin MUH Ilmavassa, joten muita 
varsinaisia muutostöitä ei tarvittu. 
Samassa yhteydessä sekä ulko- että 
jäteilmakanavan ympärille asennet-
tiin kuitenkin kondenssieriste höyry-
sulkuun saakka. Jäteilmakanavia ei 
aikanaan välttämättä kondenssieris-
tetty lainkaan, mutta uusien korkean 
hyötysuhteen ilmanvaihtokoneissa 
jäteilma on  niin kylmää,  että eristys 
on välttämätön.

HUOLETONTA HILJAI-
SUUTTA
Vallox 121 SE painaa tuplasti vanhaan 
MUH Ilmavaan verrattuna ja lähes 
kaikki lisäpaino johtuu äänenvaimen-
nusta edistävistä ratkaisuista. 

Vanhan koneen aikana asukkaat 
havahtuivat joskus pakkaskausina 
siihen, että tuloilmapuhallin pysähte-

li. Ihminen huomaa helposti hiljai-
senkin äänen loppumisen. Vallox 121 
SE:n fiksumpi jäätymisenestoratkaisu 
ei sammuta tuloilmapuhallinta lähes-
kään niin usein, jolloin ilmanvaihto-
koneen hiljainen taustaääni pysyy 
muuttumattomana.

Toinen asia, jota perhe on nopeasti 
oppinut arvostamaan, on automaat-
tinen kosteusohjaus. Ilmanvaihto-
kone ei enää käy vakionopeudella, 
vaan tehostuu kosteusanturin avulla 
automaattisesti, kun pesuhuoneen 
kosteus nousee. Ilmanvaihto myös 
pienenee sitä mukaa, kun suhteelli-
nen ilmankosteus laskee. 

Vallox 121 SE sopii 
ilman kanaviston 
muutostöitä, v. 
1983–2004 MUH 
Ilmava 100/120 
tilalle
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Ennen

Jälkeen

Syksyllä 2019 vaihdettiin orimatti-
lalaiseen omakotitaloon vanhan il-
manvaihtokoneen tilalle uusi kone, 
Vallox 121 SE. Helppo asennetta-
vuus oli yksi valinnan kriteereistä.

Orimattilassa kuvatussa Huo-
menta Suomi Extran @koti -jak-
sossa vaihdettiin syksyllä 2019 
vanha ilmanvaihtokone uuteen. 
Koska remonttikohteen asukkai-
den toiveena oli energiateho-
kas ilmanvaihtokone ja helppo 
asennettavuus, valikoitui uudeksi 
ilmanvaihtokoneeksi Vallox 121 SE. 

HUOMENTA SUOMI -OHJELMA SEURASI  
ILMANVAIHTOKONEEN ASENNUSTA

Sen kanavalähdöt ovat samoissa 
paikoissa kuin talon edellisessä 
ilmanvaihtokoneessa, eikä kana-
vamuutoksia siis tarvittu. Lisäksi 
asennusta helpotti kätevä katto-
asennuslevy.

Ohjelmassa ilmanvaihdon asian-
tuntijana nähtiin Valloxin Mirva 
Komulainen, joka kertoi erilaisista 
ohjausvaihtoehdoista, ilmanvaih-
tokoneen valintaan vaikuttavista 
seikoista ja ilmanvaihtokoneen 
vaatimista huolloista.

Katso Huomenta Suomi  
-ohjelman taltiointi:  
https://www.vallox.com/refe-
renssit/huomenta_suomi_seu-
rasi_ilmanvaihtokoneen_asen-
nusta.html
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RAIKKAUTTA KESÄKOTIIN
PALOTURVALLISESTI JA ENERGIATEHOKKAASTI

Loma-asunto on ilmanvaihdon tar-
peeltaan kuin mikä tahansa muu-
kin asuinrakennus: asumisesta ja 
rakenteista tulevat epäpuhtaudet ja 
kosteus pitää johtaa ulos. Lomamö-
kin laajentaminen, tiivistäminen tai 
muuttaminen talviasumiskelpoiseksi 
edellyttää usein ilmanvaihtosanee-
rausta.

Ilmanvaihdon tarve loma-asunnossa 
korostuu esimerkiksi saunomisen 
yhteydessä, jolloin usein pieneen ti-
laan kohdistuu suuri kosteuskuorma. 
Ilmanvaihtolaitteen kosteusanturi 
tunnistaa nousseen ilman kosteuden 
ja tehostaa ilmanvaihtoa automaatti-
sesti, kunnes kosteustaso on laske-
nut ennalleen.

Makuuhuoneisiin tarvitaan myös mö-
killä läpi yön riittävä määrä raikasta, 
suodatettua ja talvella lämmitettyä 
ilmaa, jotta huoneilma on vielä aa-
mullakin raikasta ja yöuni virkistävää. 
Kesällä ilmanvaihtokoneen lämmön 
talteenoton ohitusautomatiikka tuu-
lettaa saunan lämmön suoraan ulos 
ja auttaa mökin pitämistä viileämpä-
nä. Hyvä ilmanvaihtolaite ei muodos-
ta takan vetoa häiritsevää alipainet-

ta, ja koneen takkakytkin helpottaa 
sytyttämistä, vaikka tulisija olisi ollut 
pitkään käyttämättä.

Hyvät tuoksut ovat olennainen osa 
ruoanlaittoa. Mikäli keittiö on osa 
avaraa olohuonetta, paistokäryt eivät 
kuitenkaan saisi levitä muualle asun-
toon. Pienessä keittiössä tehokkaan 
käryn- ja kosteudenpoiston merkitys 
korostuu entisestään.

Ilmanvaihtoa ei tule kytkeä koko-
naan pois päältä edes silloin, kun 
loma-asunnon on tyhjillään, kos-
ka lämpötilan vaihtelu synnyttää 
kosteutta, joka tulee poistaa, ettei 
se  tiivisty tekstiileihin ja rakenteisiin 
ja aiheuta vahinkoja. Ilmanvaihdon 
voi säätää pienelle teholle, kun 
mökki jää asumattomaksi. Vähän 
sähköä kuluttavat tasavirtapuhalti-
met ja tehokas lämmöntalteenotto 
pitävät energiankulutuksen kurissa. 
Esim. Vallox 51K MV:n puhaltimia voi 
käyttää poissaoloasennossa pari 
kuukautta samalla energiamääräl-
lä, joka kuluu yhteen sähkösaunan 
lämmityskertaan.

Kesäasunnon ilmanvaihtokoneeksi valikoitui 
Vallox 51K MV, johon on integroitu tyylikäs 
Vallox Captura -liesikupu. Kone sijoitettiin 
luontevasti keittiöön lieden päälle. Sen 
sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksi-
dianturit tehostavat ilmanvaihtoa tarpeen 
mukaan. Metallirakenteisena Vallox 51K 
MV on paloturvallinen ilmanvaihtoratkaisu 
keittiöasennukseen.

MV
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■ Automatiikan ja korkean vuosi-
hyötysuhteen ansiosta MyVallox 
-ilmanvaihtokoneet ovat myös 
energiatehokkaita.

■ MyVallox-ilmanvaihtokoneet suo-
dattavat tuloilman ja pitävät näin 
sisäilman puhtaana hengittää.

 ■ LIsää tietoa sisäilman laadusta 
tarjoaa maksuton MyVallox Cloud 
-pilvipalvelu, jonka kautta ilman-
vaihtoa voi myös ohjata mistä 
vaan verkkoyhteyden kautta.

MYVALLOX -ILMANVAIHTOKONEET
SOPIVA KONE JOKAISEEN KOTIIN

■ MyVallox-koneissa on sisäänra-
kennetut kosteus- ja CO2 -anturit, 
jotka tehostavat ilmanvaihtoa 
automaattisesti tarpeen mukaan. 
Näin normaalista elämisestä 
syntyvä ylimääräinen kosteus ja 
hiilidioksidi poistuvat ilmanvaih-
don mukana.  

MV

 

Hyvä ilmanvaihto pitää sisäilman raikkaana hengittää 
ja huolehtii talon rakenteiden hyvinvoinnista.

 ■ Kone on mahdollista kytkeä ta-
loautomaation piiriin joko Mod-
bus- tai KNX-yhteydellä.

 ■ Vallox ilmanvaihtokoneet suunni-
tellaan ja rakennetaan Suomessa, 
Loimaan tehtaalla jo 50 vuoden 
kokemuksella.
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LÄMMITYS- JA ILMANVAIHTOREMONTILLA
ENERGIASÄÄSTÖÄ

Mika Airakselan omakotitalo Espoos-
sa kulutti energiaa lämmitykseen 
enemmän kuin mitä oli tarpeen. 
Vanha poistoilmalämpöpumppu oli 
tullut käyttöikänsä puolesta tiensä 
päähän ja lisäksi se oli alimitoitettu 
176 neliöiseen taloon.

- Alimitoituksen vuoksi kone toimi 
pakkasjaksoilla koko ajan ja kulutti 
sähköä lisätehoksi. Energiankulutuk-
sen pienentämiseksi oli aika miettiä 
järjestelmän uusimista.

Vanhan poistoilmalämpöpumpun 
tilalle Airaksela valitsi Viessmannin 
ilma-vesilämpöpumpun ja Valloxin 
110 MV -ilmanvaihtokoneen. Uuden 
yhdistelmän avulla talo lämpenee ja 
sen ilmanvaihto toimii kustannuste-
hokkaasti. 

- Vanhan koneen hyötysuhde oli 
vain noin 30% ja uuden järjestelmän 
noin 90%. Sen puolesta olikin jo 
aika järkeistää sekä lämmitystä että 
ilmanvaihto. 

Energiasäästön lisäksi Airaksela 
arvostaa hyvää, toimivaa ja luotetta-

vaa ilmanvaihtoa. Sillä on merkitystä 
asumismukavuuden kannalta. 

- Asumisessa ehkä tärkein asia on si-
säilma ja sitä ei mielestäni saavuteta 
millään muulla kuin hallitulla, ko-
neellisella ilmanvaihdolla. Tuloilman 
suodatus on tosi tärkeää, ja Valloxin 
ilmanvaihtokoneiden suodattimet 
toimivat hienosti. Niistä ei pääse 
sisäilmaan keväiset siitepölyt. 

PÄÄTÖS VALITA VALLOX 
OLI HELPPO
Airakselan päätös valita ilman-
vaihtokoneeksi Vallox ei syntynyt 
sattumalta. Rakennusliike Arkta 
Reposen toimitusjohtaja työskente-
levä Airaksela tuntee työnsä kautta 
talotekniikan tarjonnan ja vaihtoeh-
dot. Energiankulutuksen ja muiden 
ominaisuuksien puolesta hän pitää 
Valloxin ilmanvaihtotuotteita markki-
noiden parhaimpina. 

- Me Arktalla ostamme vuosittain 
noin 300 huoneistokohtaista ilman-
vaihtokonetta ja Vallox on ollut yli 5 
vuotta ainut kumppanimme. Syynä 

tähän on yksinkertaisesti se, että Val-
loxin koneet ovat maailman parhaita. 

Siksipä rakennusalan ammattilainen 
valitsi Vallox ilmanvaihdon myös 
omaan kotiinsa. Ominaisuudet, joita 
Airaksela Valloxin koneissa arvos-
taa, ovat energiatehokkuus, ohjaus 
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ja sisäänrakennettu automatiikka. 
MyVallox-koneiden integroidut hiili-
dioksidi- ja kosteusanturit tehostavat 
ilmanvaihtoa automaattisesti, joten 
se tuo tuiki-tärkeään ilmanvaihtoon 
sekä asuntokohtaista joustavuutta 
että huolettomuutta.  

- Koneet ovat heti asennuksen 
jälkeen otettavissa käyttöön. Lisäksi 
meillä on kaikissa Arktan rakennutta-
missa taloissa ilmanvaihto etävalvon-
nassa, jonka avulla näemme, mikä 
milloinkin on ilmanvaihdon tilanne. 
Lisäksi etäkäytöstä jää aina historia-
tiedot talteen. 

ENERGIANSÄÄSTÖ SYN-
TYY, KUN KULUTUS TIP-
PUU
Ennen remonttia Airakselan oma-
kotitalo kulutti energiaa taloussäh-
köineen oli noin 24 000 - 25 000 
kWh. Uuden järjestelmän energia-

VASEMMALLA - ENNEN: Lähtötilanne 
ennen energiaremonttia. Vanha pois-
toilmalämpöpumppu sai siirtyä uuden 
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän 
tieltä. 

OIKEALLA - JÄLKEEN: Vanhan pois-
toilmalämpöpumpun tilalle tekniseen 
tilaan asennettiin Vallox 110 MV-ilman-
vaihtokone. Tässä vaiheessa ulko- ja 
jäteilmakanavien kondenssieristys on 
vielä kesken. Ilmasta veteen lämpö-
pumppu löysi paikkansa viereiseltä 
seinältä

tehokkuus syntyy sekä ilmanvaih-
don hyvän vuosihyötysuhteen että 
ilma-vesi-lämpöpumpun COP-arvon 
(Coefficient Of Performance) yhteis-
summana. COP-arvo kertoo kuinka 
tehokkaasti kulutettu sähköenergia 
saadaan muutettua lämpöenergiak-
si. Ilmanvaihdon vuosihyötysuhde 
puolestaan kertoo, kuinka paljon 
keskimäärin läpi vuoden lämmön-
talteenotto pystyy hyödyntämään 
poistoilman lämpöä tuloilman 
lämmittämiseen. Airaksela arvioi, 
että energiaremontin myötä kulutus 
tippuu puoleen.  

- Halusin järkevimmän ja kustannus-
tehokkaimman ratkaisun, ja koska 
työn puolesta olen tutkinut näitä 
energia-asioita paljon, niin tämä on 
paras vaihtoehto. Hyvän hyötys-
uhteen ansiosta laitteet pystyvät 
tekemään kaiken tarvitsemamme 
lämmön ja veden.

Ennen Jälkeen

Katso video Airakselan talon 
energiaremontista:  
https://www.vallox.com/refe-
renssit/lampo-_ja_ilmanvaih-
toremontilla_energiansaas-
toa.html
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Ilmanvaihtokone voidaan peittää kaluste-
levyllä, jolloin se istuu huomaamattomasti 
kalusteisiin

TALOTUULETTIMEN TILALLE
ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE

Suomessa on satojatuhansia oma-
kotitaloja, rivitaloja ja loma-asuntoja, 
joissa ilmanvaihto on toteutettu 
koneellisena poistoilmanvaihtona 
talotuulettimella tai huippuimurilla. 
Näitä järjestelmiä rakennettaessa ei 
energiansäästöön kiinnitetty juuri-
kaan huomiota. Koneellinen poistoil-
manvaihto kuluttaakin paljon ener-
giaa, koska poistettavasta ilmasta 
ei oteta lämpöä talteen. Tehokkain 
– ja ehkä helpoin – tapa pienentää 
olellisesti asunnon lämmitysenergian 
kulutusta on muuttaa poistoilman-
vaihto hallituksi tulo-poistoilmanvaih-
doksi lämmöntalteenotolla. 

Varsinkin rivitaloasunnoissa ns. talo-
tuuletin oli edullisuutensa vuoksi vie-
lä vuosituhannen vaihteessa yleinen 
tapa toteuttaa ilmanvaihto. Talotuule-
tin on kuin liesituuletin, mutta siihen 
on yhdistetty WC:stä ja märkätiloista 
tulevat poistoilmakanavat. Koneelli-
nen poistoilmanvaihto ja kärynpoisto 
toteutettiin näin samalla laitteella. 
Tuloilma jäi usein ikkunoista poistet-
tujen tiivisteenpätkien varaan. 

Talotuulettimien yhteyteen ei 
juuri äänenvaimentimia asennettu. 
Ilmanvaihtokoneen asennuksen 
yhteydessä on hyvä hetki parantaa 
äänenvaimennusta. Tuloilmakanaviin 
vaimennin tarvitaan, jotta koneen 
ääni ei kuulu makuuhuoneisiin. 
Ulkoseinissä olevia raitisilmaventtii-
leitä ei enää tarvita, joten ulkovaipan 
äänieristyskin paranee. 

Viihtyisyyttä lisää se, että pesuhuo-
ne ja sauna ovat hiljaiset, vaikka 
ilmanvaihto olisi saunomisen aika-
na suuremmallakin teholla, joten 
äänenvaimennin kannattaa lisätä 
myös vanhaan poistoilmakanavaan. 
Lämpimään tilaan asennettuja tuloil-
makanavia ei tarvitse lämpöeristää 
lainkaan.
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Taipuisa Vallox BlueSky ilmanvaihtokanava on helppo 
asentaa ja koteloida. Ääntä vaimentava BlueSky-jakolaa-
tikko toimii osana äänenvaimennusta. 

Huomaamattoman asennuksen ja suodatetun ja läm-
mitetyn tuloilman ansiosta ilmanvaihtosaneerauksen 
huomaa vain paremmasta sisäilmasta ja reilusti pienen-
tyneestä lämmityslaskusta.

Ilmanvaihtokanavia varten tehtäviin koteloihin voidaan 
asentaa vaikkapa valaisimia tai ne voidaan suunnitella 
muuten osaksi sisustusta. 

Lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone 
pitää aina viemäröidä. Kondenssivesiputken voi johtaa 
ilmanvaihtokoneelta keittiön pesualtaan vesilukkoon tai 
mahdollisesti seinän takana olevaan lattiakaivoon tai 
vesilukkoon.

Ulkoilmakanava voidaan tuoda ilmanvaihtokoneelle 
ullakon kautta tai sisällä kalusteiden yläpuolelle koteloi-
tuna. Ullakolla kanavan ympärille tarvitaan lämpöeristys 
ja sisälle asennettuna umpisolumuovinen kondenssie-
ristys. Uusina kanavina tarvitaan vain raitisilma koneelle 
ja tuloilmakanavat makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. 
Saunaankin kannattaa tuoda tuloilmakanava löylyjä 
parantamaan.

Koska poistoilmakanavat on jo johdettu keittiöön, 
luonteva paikka ilmanvaihtokoneellekin on siellä. Vallox 
90K MV -ilmanvaihtokone on suunniteltu asennettavaksi 
lieden päälle ja siihen kuuluu liesikupu. Ilmanvaihtokone 
asennetaan talotuulettimen tilalle lieden yläpuolelle. Ole-
massa olevat poistoilmakanavat liitetään ilmanvaihtoko-
neeseen ja jäteilma liitetään vanhaan katolle menevään 
kanavaan.  



www.vallox.com
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