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Huurtuminen 
 
 
 
 
Vedon tunne 

Ongelmia ilmanvaihdossa? 

Hajujen kulkeutuminen 
 
 
 
 
Epäterveellinen sisäilman laatu 
 



Asuminen on mukavampaa 
Sisäilman laatu paranee 
Energiaa säästyy 

 
 

IKKUNAT  

&  

ILMANVAIHTO 

Kokonaisvaltainen uudistus 



Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä asukkaiden että talon hyvinvoinnille. 
 

Luonnollisella ikkunaventtiilin kautta hallitusti tuodulla korvausilmalla voidaan  
saada terveellistä ja turvallista sisäilmaa. 
 

Kun raitisilma otetaan suoraan ikkunanventtiilin kautta puhtaana ja raikkaana, tuloilma ei sisällä 
rakenteiden, ilmastointikanavien tai muun talon läpi tulevia epäpuhtauksia. 
 

Älykkään ohjauksen avulla ilmanvaihto saadaan toimimaan huoneistokohtaisesti olosuhteista 
riippumatta. 

Luonnollinen korvausilma – 

 Terveellistä ja turvallista sisäilmaa 



Talvella raitisilma esilämmitetään ikkunan välissä:  
Ikkunan oma lämpöhäviö sekä auringon lämpösäteily lämmittää 
ilman ikkunan välissä. Myös talvella korvausilma tuntuu 
miellyttävältä. 
 
Kesällä tuloilma ei esilämmitetä, vaan se ohjataan suoraan 
suodattimen kautta huoneilmaan. 
 
Tuloilmaikkunaventtiili on varustettu ilman  
takaisinpäin virtauksen estävällä rakenteella,  
joka reagoi asunnon hetkellisiin painevaihteluihin. 
 
Allergiasuodatin takaa, että sisäilma on puhdasta. 

Tuloilmaikkuna – 

Mukava lämpötila kaikkina vuodenaikoina 



mahdollistavat sen, että yksittäinen huoneisto on 
riippumaton naapurin asetuksista tai kerrossijainnista 
 
Ilmanvaihto ja lämpötila ovat tasaisia kaikissa 
olosuhteissa 
 
huolehtii siitä että kaikissa asunnoissa ilmaa vaihtuu 
tasaisesti tarvittava määrä, säästä ja muiden 
asukkaiden tekemisestä riippumatta 

Ilmanvaihdon toiminta ja optimointi – 

Ilmanvaihdon automaattinen ohjaus ja huoneistokohtaiset säädöt 

Riippumatonta asumista hallituissa olosuhteissa 



Optimoitua energiatehokkuutta 



Keskivertokerrostalon energiakulutuksen jakauma 

Vanhat ikkunat ovat  
ulkovaipan heikon lenkki 
 
 
 

Ilmanvaihdossa on suurin 
energiansäästön potentiaali  
 
 
 

IKKUNAT 

 
SEINÄT, 
YLÄ- JA  
ALAPOHJA 

 

 

ILMANVAIHTO 

35% 

50% 

15% 

Energiatehokkuus 



& 

Raportointityökalu 
Säästövaikutusten laskenta ja vertailu  
 
 



Tuloksia tähän saakka 
 
 
 

Motiva Services Oy:n tavoitteena oli 
selvittää säästö, joka saavutetaan 
ottamalla korvausilma 
tuloilmaikkunoiden kautta, säätämällä 
jokaisen huoneiston ilmanvaihto 
tasapainoon ja lisäämällä 
poistoilmapuhaltimeen älykäs ohjaus. 
 
Kohteiden tyyppi vaihtelee ja ne 
sijaitsevat eri puolilla Suomea.  
 
Vertailu osoitti, että keskimääräinen 
lämmitysenergian säästö oli 14,7 % 
tarkasteltaessa aikaa 12 kuukautta 
ennen ja 12 kuukautta jälkeen 
ikkunaremontin.  
 



Johtopäätöksiä tähän saakka 
 
 
 

Ikkunaremontin yhteydessä on mahdollista poistaa  kerrostalojen tyypilliset  ongelmat, 
kuten vetoisuus, hajujen kulkeutuminen, ikkunoiden huurtuminen ja ilmanvaihdon 
toiminta ja -äänekkyys. 
 
 
Hyvä ilmanvaihto perustuu kokonaisuuden hallintaan:  
• Sopiva määrä tuloilmaikkunaventtiileitä 
• Fiksuun ilmanvaihdon ohjaukseen  
• Huolelliset huoneistokohtaiset säädöt 

 
 
Energiansäästö tulee sivutuotteena, kun em. vaiheet tehdään ammattimaisesti.  
  
 
 
 
 



Invent-ratkaisussa älykäs automaatio, 
tuloilmaikkunat ja etähallinta mahdollistavat 
asumismukavuuden ja sisäilman laadun 
parantamisen asuntokohtaisesti ja 
energiatehokkaasti. 

www.tiivi.fi/invent 
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