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VALLOX OY

Kokonaispinta-ala 13 400 m²

Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl

Särmäysautomaatti

Särmäysrobotti

CNC-ohjatut särmäyspuristimet

Automaattinen jauhemaalauslinja 

Loppukokoonpanolinjat

Digitaalinen mittaus- ja testausjärjestelmä

Kylmälaboratorio 

Äänilaboratorio

Ali Aaltonen

Koulutuspäällikkö

010 7732 233

ali.aaltonen@vallox.com



MIKSI ILMANVAIHTO?

Ilmasta 

hengitetään 

90 % sisällä, 

siitä 60 % kotona

1 kg kiinteää ravintoa

2 kg nestettä

10 % ulkona

n. 18 000 litraa ilmaa 

= n. 22 kg

Ihminen tarvitsee 

vuorokaudessa:

Mutta ennen kaikkea:



VEDON TUNNE

Kylmä ulkoilma 

laskeutuu lattian 

rajaan ja tekee 

sinne kylmän 

kerroksen.

Ja kärsii siitä vanhemmatkin!

Sisälle tuotava ilma pitää olla

talvella lämmitettyä

ja aina suodatettua!

+17°C

-10°C-10°C

Kylmä ilma laskeutuu 

pienimpien kiusaksi

http://www.climecon.fi/tuotteet.php?k=616718


KOSTEUDENPOISTO                                         
ON ILMANVAIHDON TÄRKEIN TEHTÄVÄ

Ruoanlaitto

Peseytyminen

Pyykinpesu ja -kuivaus

Viherkasvit Hikoilu ja hengittäminen

Kodin kosteuslähteitä 
ovatNelihenkinen perhe tuottaa 

vuorokaudessa niin paljon 
vesihöyryä, että se vastaa

10-12 litraa vettä



IHMINEN HENGITTÄÄ ULOS HIILIDIOKSIDIA
CO2

Makuuhuoneen ilma voi muuttua huonoksi 

jo parin tunnin yöunen jälkeen, mikäli ilma 

ei vaihdu riittävästi

Nenä on oiva 

hiilidioksidimittari:

Kun aamulla ulkona käynnin 

jälkeen menee takaisin 

makuuhuoneeseen, nenä 

kertoo onko ilmanvaihto 

ollut riittävä.

Tunkkaisessa ilmassa 

nukkuu huonosti!
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Huono ilmanvaihto

Hyvä ilmanvaihto

Aamulla ikkunan avaaminen on myöhäistä!

Makuuhuoneen hiilidioksidipitoisuus



LÄMMÖNTALTEENOTTO
Levylämmönvaihdin

•Vuosihyötysuhde jopa yli 75 % 

• Tulo- ja poistoilma eivät sekoitu 

keskenään. 

• Ei siirrä poistoilman kosteutta ja hajuja 

sisälle puhallettavaan puhtaaseen ilmaan. 

• Ei liikkuvia tai vaihdettavia osia, äänetön, 

ei kulu käytössä.

• Pieni painehäviö, pieni puhaltimien 

energiankulutus ja hiljainen 

ilmanvaihtojärjestelmä

• Tarkka elektronisesti ohjattu 

jäätymisenestojärjestelmä



Ilmanvaihdon energiankulutus 50 l/s 
(Lähde: VTT:n sertifikaatti, Keski-Suomi, Vallox 110 MV):

IV-energian tarve vuodessa 8 725 kWh/v

LTO energiansäästö (75%) 6 521 kWh/v

Ilmanvaihtokoneen energiankulutus:

Levylämmönvaihdin 0 kWh/v

Puhallinenergia 401 kWh/v

Tuloilman lämmityspatterin energiankulutus 176 kWh/v

ILMANVAIHDON 
ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET



PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

Laskettaessa painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivan rakennuksen 

vertailulämpöhäviötä poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen 

vertailuarvo on nolla (26 §). Lämmön talteenoton puuttumista ei siis tarvitse 

kompensoida tasauslaskelmassa rakennusosien tai rakenteiden 

lämmöneristävyydellä tai ilmanpitävyydellä. 

Vaadittavat ilmavirrat, suodatukset ja äänieristysvaatimukset ovat samat 

kuin muissakin ilmanvaihtojärjestelmissä.

Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä ja 

ilmanvaihtojärjestelmä on saatettava toimimaan suunnitelman mukaisesti 

ennen rakennuksen käyttöönottoa.



Δp = hormissa syntyvä paine-ero [Pa] 

Ts = sisäilman absoluuttinen lämpötila [K] 

Tu = ulkoilman absoluuttinen lämpötila [K] 

ρs = sisäilman tiheys [kg/m3 ] 

g = putoamiskiihtyvyys [9,81 m/s2 ] 

h = hormin korkeus [m] 

(Sandberg 2014)

Lämpötilaerojen aiheuttama hormivaikutus



Ulkolämpötila +10°C 9 m paine-ero 4,6 pa

(painovoimaisen ilmanvaihdon mitoitusulkolämpötila) 

Ulkolämpötila 0°C 9 m paine-ero 8,6 pa

Ulkolämpötila -10°C 9 m paine-ero 12,9 pa

Ulkolämpötila -20°C 9 m paine-ero 17,0 pa

Lämpötilaerojen aiheuttama hormivaikutus

+21°C





Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta perustuu 

pääasiassa ulko- ja sisätilan lämpötilaeron sekä tuulen 

aiheuttamaan paine-eroon. 

Painovoimaiseen ilmanvaihtojärjestelmään voidaan asentaa 

puhallin, joka käynnistyy erillisen ohjauksen mukaan riittävän 

ilmanvaihdon edellyttämän ilmavirran aikaansaamiseksi. Jos 

tällainen ilmanvaihtojärjestelmä toimii kuitenkin pääasiassa 

painovoimaisesti, sitä kutsutaan tässä oppaassa 

puhallinavusteiseksi painovoimaiseksi ilmanvaihdoksi. 

Asetusteksti:

Painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää, koneellista poistoilman-

vaihtojärjestelmää tai koneellista tulo- ja poistoilmanvaihto-

järjestelmää ei saa suunnitella yhdistettäväksi siten, että ilman 

virtaussuunnat huonetilojen välillä ja kanavistoissa voivat muuttua 

ilmavirtoja ohjattaessa. 

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO OPAS



Painovoimainen ilmanvaihto poikkeaa perustavalla tavalla koneellisista 

järjestelmistä. Koska painovoimainen järjestelmä saa käyttövoimansa 

sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroista ja tuulesta, ilmavirta vaihtelee 

sääolosuhteiden mukaan sekä vuorokauden että vuoden mittaan.

Mitoituksen tavoitteena olevan ilmavirran ylläpitäminen edellyttää 

painovoimaisessa ilmanvaihdossa venttiilien säätämistä vaihtelevan 

ulkolämpötilan ja tuulen mukaan.

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO OPAS

Painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettu rakennus on suunniteltava kokonaisuutena. Vaihtaminen 

koneellisesta painovoimaiseen ilmanvaihtoon kesken suunnitteluprosessin ei yleensä onnistu.

Painovoimaiseen ilmanvaihtoon ei voi toteuttaa lämmön talteenottoa tämän oppaan kirjoitushetkellä 

yleisesti käytössä olevilla teknisillä ratkaisuilla.

Mahdollisuudet ulkoilman suodattamiseen ja äänenvaimennukseen ovat oleellisesti rajatummat kuin 

koneellisessa ilmanvaihdossa.



PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO OPAS

• Esim. 1-kerroksinen 150 m2

• Käyttöajan ilmanvaihto 53 l/s

• 18 kpl 125 mm kattoläpivientiä



KIITOS!

koulutuspäällikkö

010 7732 233

ali.aaltonen@vallox.com

Ali Aaltonen

VALLOX.COM

https://www.youtube.com/channel/UCNqnxzn3U-YI0iyK3NRua5g

