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1

Johdanto

Jäähallit ovat suomalaisille iso osa urheilu- ja kulttuuriperintöä. Tämä näkyy jäähallien
lukumäärässä Suomessa. Suomessa on 224 jäähallia, joissa on yhteensä 260 jäärataa.
[18]

Jäähallit luokitellaan kolmeen eri luokkaan toiminta-ajatuksen perusteella, harjoitus-, kilpailu ja monitoimihalli. Suurin osa jäähalleista on kilpailu- ja harjoitushalleja. Jäähallit
ovat liikuntapaikkoja, jossa pääasiassa harrastetaan jääurheilua. Monitoimijäähalleja
voidaan käyttää urheilutapahtumien lisäksi erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen kuten
esim. konsertit.

Valitsin tämän aiheen, koska ilmanvaihto jäähalleissa on mielestäni kiinnostava aihe.
Ylipäätänsäkin ilmanvaihto on mielestäni hyvin mielenkiintoinen aihekokonaisuus ja varsinkin, kun jäähalli on poikkeuksellinen rakennus ilmanvaihdon suhteen. Aiheen valitsemisessa myös vaikutti yritys, jossa työskentelen, koska työskentelemässäni yrityksessä
erikoisrakennuksien LVI-suunnittelu on yleistä.

Suomen rakentamismääräyksissä ei ole erillistä selkeää ohjetta jäähallien ilmanvaihdon
suunnittelua varten. Suunnittelua yleensä tehdään kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF)
määräyksien ja suunnittelijoiden omien kokemuksien mukaan. Jäähallin ilmanvaihto on
teknisesti hyvin monimutkainen ja haastava aihekokonaisuus. Tässä työssä pyrin kuvaamaan jäähallin ilmanvaihtoa selkeästi, jotta lukijan olisi helppo omaksua ja hyödyntää
lopputyötä. Insinöörityön tavoitteena on saada lukija ymmärtämään jäähallin toimivan
ilmanvaihdon vaatimuksia ja teknisiä haasteita. Insinöörityöni ei ole puhdas suunnitteluohje. Tarkoituksena on esitellä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden soveltuvuutta hallien erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Työn tilaaja on Insinööritoimisto Vahvacon Oy, joka on perustettu 2002. Toimiston toimenkuvaan kuuluu LVIA-suunnittelu. Olen suorittanut opintoihin liittyvän harjoittelun
Vahvacon Oy:ssä ja työskentelen yrityksessä edelleen. Tässä työssä pyrin käyttämään
mahdollisimman monipuolisesti erikielisiä tietolähteitä ja asiantuntijahaastatteluita.

2

Jäähallit ja niiden energiankulutus

Jäähalli on taloudellisesti sekä teknisesti vaativa rakennushanke. Jäähallin sijainnin tulee olla mahdollisimman keskeisesti tulevaa käyttäjäkuntaa ajatellen ja hallin tavoitettavuuden tulisi olla hyvä. Pääsääntöisesti halleissa pelataan jääkiekkoa, mutta jäähallien
käyttäjiin kuuluvat myös taitoluistelijat, kuntoluistelijat jne. Jäähalleissa järjestetään urheilutapahtumien lisäksi muitakin tilaisuuksia kuten kokouksia, messuja ja näyttelyitä.
Isoimmat areenat toimivat myös suurten konserttien tai urheilutapahtumien järjestämiseen. Jäähallit ovat käytössä lähes ympärivuotisesti, ja jäähalleissa käy keskimäärin
noin 300 henkilöä/halli/päivä. [20]

Jäähalli on rakennuksena lämpö- ja kosteusteknisen hallinnan kannalta haastava kohde.
Se poikkeaa energiankäytöltään ja rakennusfysikaalisilta ominaisuuksiltaan merkittävästi tavanomaisesta asuin- tai toimistorakennuksesta.

Jäähallit suunnitellaan ensisijaisesti palvelemaan pääkäyttötarkoitustaan eli jääurheilua.
Toissijaisesti halleissa voidaan järjestää muita urheilutapahtumia tai yleisötilaisuuksia,
kuten konsertteja tai näyttelyitä. Tällaista oheistoimintaa harrastetaan varsinkin pienissä
kunnissa, joissa jäähalli on usein suurin kokoontumistila ja mahdollistaa parhaiten edellä
kuvaillun kaltaisten tapahtumien järjestämisen. [6, s. 6.]

Jäähallit voidaan luokitella esimerkiksi seuraavalla tavalla neljään eri luokkaan: suurhallit, kilpahallit, pienet kilpahallit ja harjoitusjäähallit. [4, s. 133.]

Suomen ensimmäinen jäähalli rakennettiin Tampereella vuonna 1965. Nykyään Suomessa on n. 268 jäähallia, joissa on yhteensä 280 jäärataa. Jääurheilun harrastajamäärän kasvaessa rakennettiin lisää jäähalleja. Vuonna 1989 jäähallien määrä oli jo yli 50,
ja sadas jäähalli rakennettiin vuonna 1996. Vuonna 2008 määrä oli jo yli 200. Maailman
laajuisesti sisäjääratoja on yli 7 000, joista noin 4 500 sijaitsee Pohjois-Amerikassa.
Ruotsissa sisäjääratoja on noin 362 ja Venäjällä 584. [18]

Suomen jäähalleista vain osassa on tehty EU:n ilmasto- ja energiastrategian edellyttämiä toimenpiteitä energiankäytön tehostamiseksi. Ohjaamalla jäähallien lämpö- ja kosteuskuormia, hyödyntämällä lauhdelämpöä saadaan jäähalleja energiatehokkaammaksi.

Motivan jäähallin energiakulutuksesta vuosilta 2009–2014 laatiman ominaiskulutusraportin mukaan jäähallit kuluttavat Suomessa keskimäärin 33,1 kWh sähkö- ja 20,9 kWh
lämpöenergiaa bruttokuutiometriä kohden. Motivan tekemässä selvityksessä tilavuudeltaan 30 000m3 oleva jäähalli kuluttaa vuodessa 630 MWh/a lämpöenergiaa ja 990
MWh/a sähköenergiaa, yhteensä siis 1 620 MWh/a (Motiva Oy 2015a, Motiva Oy

2015b). [7, s. 23.] Ruotsissa 2009–2014 tehdyn ”Stoppsladd”-tutkimuksen aikana tutkittiin 200 jäähallia. Tämän tutkimuksen perusteella Ruotsissa keskikokoinen jäähalli kuluttaa 1 000 MWh/a. [17, s. 93.] Pohjois-Amerikassa tavallisen jäähallin energiankulutus on
1 500 MWh/a, kun taas energiatehokkaammat hallit kuluttavat vain 800 MWh/a. Venäjällä taas esimerkiksi Pietarin jääpalatsi kuluttaa 1 833 MWh/a. [23]
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Kuva 1.

Jäähallien lukumäärä maailmassa [18]
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3.1

Jäähallit

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto jäähalleissa, kuten kaikissa muissakin rakennuksissa, vastaa sisäilman laadun ylläpidosta. Tämä tarkoittaa riittävän tehokasta ilmanvaihtoa, jotta hallitilassa harrastettavasta toiminnasta aiheutuvat sisäilman epäpuhtauspitoisuudet ja muut olosuhteet saadaan pidettyä sallituilla rajoilla. Haasteena on suunnitella tuloilman jakautuminen
niin, että raikas ilma jakaantuu tasaisesti kaikkialle lämpöolosuhteita parantaen erilaisten
tapahtumien aikana sekä kesä- että talviaika huomioon ottaen. Ilmanvaihdon tulee olla
vähimmäisvaatimusten mukainen rakennuksen käyttöaste huomioiden, jotta mm ulkoilman mukana tuleva kosteus pysyy mahdollisimman alhaisena. Ilmanvaihdon suunnittelun on pohjauduttava hallin käyttökauteen, pituuteen sekä kävijämääriin näin ollen hallin
tulee saavuttaa kaikissa käyttötilanteissa viihtyisä ja terveellinen sisäilman laatu. Tärkeimpiä edellytyksiä jäähallin ilmanlaadulle on miellyttävä sisäilma sekä hyvä jäänlaatu.

Jäähallin hyvä ilmanvaihto sekä oikea päätelaitteiden valinta ja sijoittelu oikeisiin paikkoihin takaavat hyvät kenttäolosuhteet, sopivan kosteuspitoisuuden, sumun muodostumisen estämisen, terveellisen sisäilman sekä laitteiden ja rakenteiden kestävyyden. [20]

Jäähallien rata-alueet itsessään ovat yleensä ilmalämmitteisiä eli tilojen lämmitys on yhdistetty ilmanvaihtoon. Jäähalli on kosteusteknisesti haastava rakennus. Haastavin tekijä
jäähallin kosteudenhallinnassa on ilman kuivatus, koska jäähallin rata-alue on puolilämmin tila, jonka sisäilman lämpötilan tavoitearvo on noin 5–10 °C. [6, s. 74.]

Suuren osan vuodesta jäähallin ilma on kuivempaa ja kylmempää kuin ulkoilma. Tämän
takia tuloilmaa on suurimman osan käyttökautta kuivatettava, jottei sisäilman kosteuspitoisuus nouse haitalliselle tasolle.

Ilmaa kuivatetaan yleensä kondenssikuivaimella tai sorptiokuivaimella. Kondenssikuivain voi hyödyntää jääradan kylmäkoneiston jäähdytysenergiaa. Sorptiokuivaimen
kuivatusprosessissa taas tarvitaan lämpöenergiaa, jota voidaan saada esimerkiksi kylmäkoneiston tuottamasta lauhdelämmöstä. Ilman kuivatus tulee toteuttaa siten, että riit-

tävä raitisilmamäärä pystytään tuomaan myös lämpiminä ja kosteina aikoina eli kesäkuukausina. Jäähallin rakenteiden hallitsemattomat ilmavuodot päästävät tilaan kosteutta, joka kuormittaa kuivatuslaitteistoa, mutta voi myös aiheuttaa kosteus- ja homeongelmia. Tämän takia jäähallin ilmanpitävyys ja ilmanvaihtuvuus tulisi olla riittävällä tasolla. [20]

Jäähallin suuren ilmatilavuuden takia myös liikuteltavat ilmamäärät ovat suuria. Kuvassa
2 näkyy, että jäähalleissa ilmanvaihtokoneita on useita. Esimerkiksi sosiaalitilat yms. tilat
ovat lämpimiä tiloja ja vaativat eri lämpötilassa olevaa tuloilmaa kuin itse rata-alue. Rataalueella taas katsomolla ja kaukalolla on yleensä omat ilmanvaihtokoneet. Kaukaloalueelle voidaan puhaltaa kylmempää ilmaa, näin ollen tuloilma ei sulata jäätä ja saadaan
merkittävästi säästettyä energiaa. [6, s. 102.]

Poistoilman lämpö otetaan yleensä talteen rekuperatiivisella ristivirta lämmönsiirtimellä
tai sitten regeneratiivisella pyörivällä lämmönsiirtimellä. Jäähallien energiatehokas ilmanvaihto pohjautuu tarpeenmukaisen ilmanvaihtuvuuden hyödyntämiseen. Jäähalleissa ulkoilman mitoitusilmamääränä pidetään 4–8 m3/s, mutta pääasiallinen
(talvi)käyttö ei tarvitse näin suuria ulkoilmamääriä. Ohjaamalla puhaltimien puhalluste-

hoa jäähalliin todellisten ilmanlaatukriteerien, lämpötilan, kosteuden tai epäpuhtaustasojen perusteella voidaan puhaltimien sähkökulutuksessa säästää huomattava määrä
energiaa. [7, s. 11.]

Kuva 2. Jäähalleissa on yleensä useita ilmanvaihtokoneita riippuen jäähallin käyttötarkoituksesta. Kuvassa näkyy, miten ilmanvaihtokoneet jaetaan palvelualueittain. [6, s. 103]

3.2

Lämpö- ja kosteusolosuhteet

Jäähallin jäärata-alue luokitellaan puolilämpimäksi tilaksi. Puolilämmin tila määritellään
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa seuraavasti: ”tilaa, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen. Tilan lämpötilaa pidetään lämmityskaudella keskimäärin vähintään 5 °C:ssa, mutta alle 17 °C:ssa, tai tilan
lämpötila olisi näissä rajoissa ilman tuotantoprosessin luovuttamaa lämpöä”. [3, s. 3.]

Jäähalli on suunniteltava ja toteutettava siten, että lämpötilojen tavoitearvot voidaan ylläpitää käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä turhaan. Jäähallin tavoitelämpötila riippuu toiminnan aktiviteetistä. Hallitilan vallitseva keskimääräinen lämpötila on yleensä välillä 5…10 °C ja sosiaalitiloissa 21…24 °C. Taulukossa 1 näytetään tarkemmin jäähallin
suositeltavat lämpötilat eri aktiviteettien aikana. Jäähallin eri tilojen suuresti poikkeavat
tavoitelämpötilat aiheuttavat suuria haasteita suunnitteluun sekä myös energiatehokkuuteen. [10, s. 38.l]

Laatutason ylläpitämiseksi jäätä on jatkuvasti viilennettävä, kun taas hallitilan sisäilmaa
on jatkuvasti lämmitettävä tarkoituksenmukaisen lämpötilatason ylläpitämiseksi. Jos tilanne sallii, energiatehokkuuden kannalta käyttöajan ulkopuolella jään ja sisäilman lämpötilatasot voidaan yrittää pitää mahdollisimman lähellä toisiaan, jolloin jään ja ilman välinen lämmönsiirto on minimaalista lämpötilaeron pienentyessä. [7, s. 18.]

Taulukko 1.

Toiminto

Jääkiekko
peli
harjoitus
Kuvioluistelu
Kilpailu
harjoitus
Muu

Eri aktiviteettien aikana suosittelut lämpötilat [10, s.38].

Ilman lämpötila (°C)

Jään lämpötila (°C)

Suurin ilman suhteellinen kosteus(%)

Jäärata 1,5 m
korkeudella

Katsomo
(operatiivinen)

+6
+6

+ 10… + 15
+ 6… + 15

–5
–3

70
70

+12
+6
+18

+ 10… + 15
+ 6… + 15
+18

–4
–3

70
70

Jäähallin rata-alueen sisäilma lämmitetään yleensä ilmalla. Tarkoitus on ylläpitää sopivat
lämpö- ja kosteusolosuhteet jäähallin käyttäjiä varten. Taulukossa 2 esitetään jäähallin
ilman lämpötilan nähden sopiva suhteellinen kosteus. Tyypiltään ilmalämmitteinen järjestelmä on ilmanvaihtokoneeseen liitetty lämmityspatteri, erillinen kiertoilmalämmitin tai
näiden kombinaatio. [11, s. 27.]

Taulukko 2.

3.3

Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kriteerit sumun muodostuksen välttämiseksi [10, s. 44]

Jäähallin lämpötila, °C

Max. Suhteellinen kosteus, %

5
10
15

90
80
70

20

60

Ilman kerrostuminen

Kylmän jään vaikutuksesta jäähallin ilma kerrostuu. Kerrostuminen tarkoittaa, että ilma
on sitä lämpimämpää, mitä korkeammalle jään pinnasta edetään. Samoin kerrostuu
myös ilman kosteus korkeussuuntaisesti. Ilman suhteellinen kosteus on suurimmillaan,
mitä lähempänä ollaan jäätä, koska kylmä ilma voi sitoa vain vähän kosteutta. [6, s. 30]

Kerrostumisen tiedostaminen on hyvin tärkeää etenkin kosteudenhallinnan kannalta. Jos
hallitilan kosteutta ohjaava kosteus- ja lämpötila-anturi sijaitsee kohdassa, joka ei todenmukaisesti mittaa jään pinnassa vallitsevaa lämpötilaa, saattaa olla vaarana, että halliin
ohjataan liikaa kosteutta. [7, s. 20.]

Kerrostumisen takia yleinen ongelma jäähalleissa on, että sisäkattopinta on kylmempi
kuin sen alapuolella oleva ilma, jonka takia sisäkattopintaan tiivistyy vettä. Tämän estämiseksi tulisi sisäkattopinnan lämpötila pitää korkeampana kuin sen alapuolella olevan
ilman kastepistelämpötila on. Samalla ratkaisulla voidaan ratkaista myös muiden rakenteiden kosteusongelmia. [20]

Kuva 3. Mollieriin on piirretty tapaus, kun jäähallin lämpötila on 10 °C ja suhteellinen kosteus 70
%. Näissä olosuhteissa kastepiste lämpötila on 5 °C:ssa. Tämä tarkoittaa, että jäähallin
rakenteiden sisäpintoihin tiivistyy vettä, jonka lämpötila on 5 °C:a tai alle.

Kuva 4. Rata-alueen keskilinjalla, mittalinja A, puhallettavan ilman sekoittava vaikutus on suurin,
ilman lämpötila pystysuunnassa on lähes vakio. Reuna-alueella, mittalinja B, ilma on
kauempana tuloilmanjakoelimistä enemmän kerrostunutta. [6, s. 30.]

3.4

Ilmanjako

Katsojille ja pelaajille tulee saada tarkoituksenmukaiset lämpöolosuhteet, ja tämän takia
on hyvin tärkeää huomioida ilmanvaihtokanavien sijoittelu ja ilman sekoittuvuus hallitilassa. Tapoja on useita ihanteellisen ratkaisun löytämiseksi. Koska jäähalleissa tilaa
lämmitetään ilmalla, järjestelmän toimivuus perustuu toimivaan ilmanjakoon. [20]

Jäähallien ilmanjakotapa riippuu hallin käyttötarkoituksesta. Pääsääntöisesti ilma tuodaan tilaan katvealueiden ja rakenteiden pintojen kautta, jotta ei syntyisi kosteusongelmia. Oikein suunniteltu ilmanjako vähentää jäähän kohdistuvaa lämpökuormia. [20]

Jäähallin ilmanvaihto on toimiva vain silloin, kun sekä ilmanvaihtokone että ilmanjako
toimivat tarkoituksenmukaisesti. Ilmanvaihtokoneen toiminta saattaa olla ongelmatonta
kaikissa tilanteissa, mutta huonosti suunniteltu ilmanjako voi aiheuttaa ongelmia tilassa.
Tämän takia hyvä ilmanjaon suunnittelu ja toteutus ovat yhtä lailla tärkeitä tehokkaan
jäähallin ilmanvaihtoratkaisussa. Ilmanvaihtokanavien lisääminen tai päätelaitteiden
muuttaminen saattaa olla riittävä ratkaisu hallin ilmanvaihdon parantamiseksi, koska tilaan suunniteltu ilmamäärä saattaa olla riittävä.

Harjoitushalleissa yleensä käytetään sekoittavaa ilmanjakomenetelmää, kun taas kilpailuhalleissa yleensä käytetään syrjäyttävän ja sekoittavan ilmanjakomenetelmien yhdistelmää. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että syrjäyttävää ilmanjakoa käytetään katsomoalueella ja sekoittavaa jääradan alueella. [20]

Sekoittavan ilmanvaihdon tavoitteena on johtaa tuloilma suurella nopeudella jääradalle
tasaisesti ja vedottomasti. Sekoittavassa ilmanjaossa tavoitteena on luoda puhallettavaan tilaan yhtenäinen ja tasalaatuinen sisäilmavyöhyke. Sekoittava ilmanvaihto soveltuu tiloihin, joissa ei ole pistemäisiä voimakkaita epäpuhtauslähteitä. Sekoittavassa ilmanvaihdossa ilman kerrostumista voidaan osittain hyödyntää tuomalla tuloilmalaitteet
mahdollisimman lähelle lattiatasoa ja sijoittamalla poistoilmalaitteet lähelle kattoa. Tuloilmapääte-elimiä voidaan sijoittaa katsomotilojen ja seinien vierelle lähelle oleskeluvyöhykettä, josta päätelaitteiden ilmansuihkut ohjataan haluttuun suuntaan. Poistoilmalaitteet
sijoitetaan lähelle kattoa, jossa ilma on lämpimillään, jolloin ilman lämpösisällön hyödyntäminen lämmöntalteenotossa on tehokasta.

Syrjäyttävää ilmajakoa käytetään yleensä korkeissa tiloissa, jossa syntyy runsaasti lämpöä tai epäpuhtauksia. Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa tuloilmalaitteen olisi hyvä olla
mahdollisimman keskellä hallia, koska alilämpöisen ilman puhaltaminen hallin sivuilta
aiheuttaisi tyytymättömyyttä vedon takia.

Syrjäyttävässä ilmanjaossa syntyy lämpötilaerosta syntyvää ilma kerrostumaa. Syrjäyttävän ilmanvaihdon tarkoitus on ohjata epäpuhdas ilma tilan yläosaan. Syrjäyttävässä
ilmanjakomenetelmässä tulisi olla luonnollinen pystysuuntainen lämmin virtaus, joka on
hyvin tärkeä hallin ilmavirran heittokuvion kannalta. Tämä luo korkean kerrostumisasteen, jonka halutaan saavuttaa syrjäyttävällä ilmanjakomenetelmällä, koska halutaan
pieni pystysuuntainen kerrostuminen lämmityskapasiteetin tarpeen pienentämiseksi ja
rakenteisiin kondenssin syntymisen estämiseksi, pienien kuormitustilaisuuksien aikana,
kuten harjoittelukautena tai huolto aikoina. [16, s. 7.]

Ilmalämmitteisissä halleissa pääperiaate tulisi olla se, että ilmanjaossa ilmaa tuodaan
nurkkiin, riski-/katvealueille ja rakenteiden kylmille pinnoille. Katvealueita voidaan myös

välttää sijoittamalla rata-alueen eri osiin kiertoilmalämmittimiä. Nämä kiertoilmalämmittimet ovat koteloimattomina usein meluisia, minkä takia niitä yleensä käytetään käyttöajan
ulkopuolella. [6, s. 58.]

Tuloilmaelimet on järkevää suunnata katsomoon tai muihin lämmitystarpeessa oleviin
tiloihin eikä kohti jäätä. Pitää myös huomioida, ettei lämmintä ilmaa saa puhaltaa liian
vaakasuoraan, sillä tällöin ilma lämmittää katsomon sijaan kattorakenteita. [4, s. 88]

Katvealueiden kannalta merkittäväksi asiaksi muodostuu, miten kiertoilmajärjestelmässä
imupuoli on suunniteltu. Yleisin menettely on, että kiertoilma otetaan pistemäisesti hallin
joltain sivulta. Tällöin virtauksen katvealue syntyy helposti hallin imupisteen vastakkaiselle sivulle. [6, s. 98.]

Vuonna 2000 Bostonin yliopistossa tehtiin eri jäähalleista tutkimus, jossa käsiteltiin ilmanjaon vaikutusta sisäilman laatuun. Tutkimuksessa käsiteltiin kolme eri ilmanjakomenetelmää (kuva 5), jotta voitaisiin tietää ilmajaonmenetelmien vaikutus sisäilman laatuun.
Tutkimuskohteissa oli tasaiset olosuhteet. [12, s. 411.]

Ensimmäisessä mallitapauksessa iso ilmanottoaukko korvataan neljällä pienemmällä ilmanottoaukolla. Ilmanottoaukkojen pinta-ala ja kokonaisilmavirta eivät muutu. Toisessa
mallitapauksessa on neljä poistoilman ulosottoa, jotka sijaitsevat kaukalon sivussa olevan katsomon pohjalla lähellä jääpintaa. Kolmannessa skenaariossa tuloilma-aukot jakavat ilmaa molemmilta sivuseiniltä, ja poistoilma-aukot ovat rakennuksen molemmilla
pidemmillä sivuilla. [12, s. 411.]

Kuva 5. Tutkimuksessa käytetyt ilmanjakomenetelmät [12, s. 411]

Kuva 6 osoittaa C02-pitoisuuden määrän rata-alueen keskellä eri ilmanjakomenetelmillä.
Kuvasta näkee selvästi, että CO2-pitoisuuksia luistelijoiden vyöhykkeellä voidaan vähentää asianmukaisella ilmanjaolla.

Mallitapaus 1 ei vaikuta merkittävästi jäähallin sisäilman laatuun, sillä keskimääräinen
CO2-pitoisuus ja ilmanvaihdon tehokkuus pysyvät samoina kuin nykyisessä järjestelmässä. Tämä on odotettavissa, koska nostevoimat ovat edelleen ilmanjaon ensisijainen
käyttövoima. Päinvastainen tulos saadaan mallitapauksissa 2 ja 3, joissa poistoilmalaite
on sijoitettu lähellä jääpintaa. Näissä tapauksissa CO2-pitoisuus ja ilmanvaihdon tehokkuus ovat huomattavasti parantuneet niin kuin kuvassa 6 näkyy. [12, s. 411.]

Kuva 6. Ilmanjakomenetelmien vaikutukset hiilidioksidipitoisuuteen [12, s. 412]

3.4.1

Päätelaitteet

Pääte-elimien valittaessa on tiedettävä, millä ilmanjakomenetelmällä jäähalli tullaan
hoitamaan. Pääte-elimien tulee soveltua myös lämmitykseen. Päätelaite ei saa aiheuttaa
vetoa eikä myöskään häiritsevää ääntä. Tärkeää on myös, että päätelaitteet tuottavat
riittävän ilmamäärän. Myös päätelaitteen heittopituus on tärkeää huomioida hyvän ilman
sekoittuvuuden ja riittävän alhaisen ilmannopeuden kannalta. Kuvissa 7–10 esitellään

jäähalliin sopivia päätelaitteita, joita on ehdottanut eräs ilmanvaihdon päätelaitteiden
valmistajan asiantuntija.

Kuva 7. Jäähallin kattoon korkeimmalle kohtaan voidaan laittaa riviin induktiosuutinhajottimia.
Kyseinen päätelaite soveltuu käytettäväksi korkeiden ja suurten tilojen, kuten urheiluhallien ilmanjakoon. Hajotin voidaan asentaa kattoon, seinään tai vapaaseen tilaan.
Heittokuvio voidaan vaihtaa kapeasta leveään kääntämällä sisäkartio 180°. Tätä mallia
käytetään yleensä katsomoalueen tuloilmalaitteena.

Kuva 8. Jäähallin kattoon (muualle kuin sen korkeimmalle keskikohdalle) voidaan asentaa säädettävä pyörrehajottaja. Pyörrehajottaja on tarkoitettu vilkkaasti käytettyihin julkisiin tiloihin. Hajottajan toiminnan voi säätää kesä- ja talviolosuhteisiin sopivaksi. Hajotin voidaan asentaa kattoon tai vapaaseen tilaan. Virtauskuviota voi vaihdella lamellien kulmaa muuttamalla. Tämä malli lämmittää erittäin tehokas korkeita tiloja. Käytetään
yleensä jäärata-alueen tuloilmalaitteena.

Kuva 9. Syrjäyttäväksi päätelaitteeksi jäähallin käytävän lattialle voidaan asentaa pien nopeuslaite. Sen pystyy asentamaan tarvittaessa myös vaakatasoon kattoon tai seinään. Ne
soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Virtausnopeudet
ovat pieniä oleskeluvyöhykkeellä. Kyseisellä päätelaitteella on tasainen ilmanjako ja
suuret tuloilmavirrat. Yleensä käytetään katsomoalueen tuloilmalaitteena.

Kuva 10. Jäähallin kattoon voidaan asentaa poistoilmakanava kartiolla. Sopii hyvin suurille ilmamäärille suuriin tiloihin. Tätä yleensä käytetään jäärata-alueen poistoilmalaitteena. [19,
s. 25]

3.4.2

Päätelaitteiden sijoittelu

Ilmanvaihdon päätelaitteitta tulee sijoittaa siten, ettei hallissa olisi katvealueita, jotta ilma
sekoittuisi hyvin ja tasaisesti. Päätelaitteiden oikea sijoitus takaa hyvät kenttäolosuhteet,
sopivan kosteuspitoisuuden, sumun muodostumisen estämisen, terveellisen sisäilman
sekä laitteiden ja rakenteiden kestävyyden. Parhaat olosuhteet saavutetaan, kun

tuloilma johdetaan jäähallin yläpuolelta, kuten kuvassa 11 on esitetty. Kuvissa 12–15 on
esitetty erillaisia toteutuskelpoisia ilmanjakomenetelmiä jäähalleissa.

Kuva 11. Tuloilmakanavat (1) on varustettu suuttimilla (2). Tuloilmavirta (3) tulee suuttimista (2)
20 ° asteen kulmassa ja toimittaa jään pintaan (4) raitista ilmaa. Koskettuaan jään pintaa
lämminnyt ilma menee ylävyöhykkeellä olevaan poistoilmalaitteeseen (5). Ilmanjakomenetelmä on ”up-to-up”. [8, s. 19]

Kuva 12. Rata-alueen ylempään osaan voidaan sijoittaa ulkoreunaa pitkin tuloilmakanavia, joista
haarautuu tuloilmahajottajia yleisöalueen suuntaan. Poistoilma taas nousee yleisöalueen yläpuolelle, josta se imetään poistoilmakanavistoon. Ilmanjakomenetelmä on ”upto-up”, kuten kuvassa 10 näkyy. Tämä ratkaisu ei vaadi kanavien sijoittamista katsomoalueen alapuolelle, joka antaa mahdollisuuden helpompaan käyttöön ja ylläpitoon. [8, s.
18]

Kuva 13. Jääpeitteen kohdalla ilmanjakomenetelmä ”up to down”. Katsomon kohdalla ilmanjakomenetelmä on ”down-to-up”. Poistoilmahajottajat on sijoitettu jääpeitteen yläpuolelle.
Jäähallin yläosassa on asennettu tuloilmajärjestelmä (S1) ja jääradan viereen poisto
(E1). Ilmanjakomenetelmä on ”up to down”. Katsojien yläpuolella on asennettu poistoilmajärjestelmä (E2). Tuloilmajärjestelmä (S2) on asennettu yleisön istuimien alle. Tässä
tapauksessa ilmanjakomenetelmä on ”down-to-up”. Tila on jaettu kahteen eri vyöhykkeeseen: lämmin vyöhyke (katsojien yläpuolella) ja kylmä (jääradan yläpuolella). Koska
ilmavirroilla on eri lämpötila, ne eivät sekoitu keskenään. Kylmä ilma (S1-E1) menee
alaspäin, lämmin ilma taas menee ylöspäin (S2-E2). [8, s. 18]

Kuva 14. Suosituin ilmanjakomenetelmistä on syrjäyttävä ilmanvaihto, jota käytetään tuloilmana
katsomoalueella. Kuvassa näkyy, että tuloilmasäleikkö on sijoitettu istuimen alapuolelle.
[8, s. 20.]

Vuonna 2007 Suomessa tehdyssä tutkimuksessa monikäyttöisestä jäähalliareenasta tutkittiin huollon tai harjoittelujaksojen aikana pystysuoria pyöreäkuvioisia induktionilmasuihkuja, jotka oli suunnattu jääpinnan ulkopuolelle. Havaittiin, että ilmanjakotapa näyttäisi olevan paras mahdollinen ilman sekoittumisen kannalta, joka siis tuottaa pienen
pystysuuntaisen lämpötilagradientin. Samalla on mahdollista vähentää lämmityksen tai
kuivauksen jäänpintaa lämmittävää vaikutusta kesäolosuhteissa. Yleisötapahtumien aikana syrjäyttävän ilmanvaihdon käyttö rata-alueen ympärillä sekä aktiivisten kattohajottajien käyttö ylemmissä katsomo-osissa näyttäisi antavan parhaan kokonaistuloksen.
[16, s. 5.]

Kuva 15. Jäähalliin puhalletaan pyöreäkuvioista induktioilmasuihkua (Mälmö Arena 2012).

3.4.3

Kiertoilma

Kiertoilman toimivuus perustuu siihen, että tilan poistoilma sekoitetaan suodatuksen
kautta tilaan puhallettavaan tuloilmaan.

Palautus- ja siirtoilmana saadaan käyttää vain ilmanpuhtaudeltaan samanarvoisten tai
puhtaampien tilojen ilmaa, joka ei saa sisältää haitallisia määriä hiukkasia eikä kaasumaisia epäpuhtauksia. [1, s. 14.]

Jos siis sisäilma laatu ja laitetekniikka sallivat, voidaan ilmanvaihdossa käyttää kiertoilmaa mm. energiatehokkuuden parantamiseksi. Käyttöajan ulkopuolella esimerkiksi öisin
hallia voidaan lämmittää pelkästään kiertoilmalla, tällöin ilman lämmitystarve pienenee
huomattavasti verrattuna pelkän ulkoilman käyttöön. Kiertoilman käyttöä varten tarvitaan
kiertoilmapelti ilmanvaihtokoneessa, ja sen sijainnilla on merkittävä asema koneen toiminnassa. Kiertoilmapellin sijaintia suunniteltaessa pitää ottaa huomioon sekä energiankulutus että ilman kuivaus. Joissain tapauksissa voidaan sijoittaa useita kiertoilmapeltejä
ilmanvaihtokoneeseen, mikä lisää kiertoilman käyttömahdollisuuksia. [20]

Jäähallin ilmanvaihdon ollessa haastava hallittava kokonaisuus, on usein aiheellista
käyttää kiertoilmaa. Mikäli jäähallin ilmanvaihdossa ei ole kiertopeltiä, tulisi sellainen todennäköisesti asentaa. Tämä vaatii luonnollisesti myös ilmanvaihdon ohjauksen päivitystä. Kiertoilmaa ei kuitenkaan saa käyttää liikaa ja tarvittavan raitisilmamäärän (ulkoilman) tuonti tilaan on taattava kaikissa tilanteissa. [20]

3.5

Ilmannopeus

Ilmannopeus jääpinnan yläpuolella on hyvin tärkeä tekijä sumun muodostumisen ja jäähallin lämmönsiirron kannalta. Ilman nopeuden kasvaessa kasvaa myös lämmönsiirto
ilmasta jäähän, näin ollen jääpinta lämpenee, jolloin jään laatu heikentyy ja samalla jääkentälle saattaa muodostua sumua. Ilman nopeus ei saa ylittää yli 0,25 m/s jäänpinnan
yläpuolella. [14, s. 430.]

3.6

Ilmamäärät ka ilmanvaihtokerroin

Ilmanvaihto tulee suunnitella siten, että se täyttää edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle
sisäilmastolle. Tarpeetonta ulkoilmavirtaa tulisi välttää, etenkin vuoden lämpiminä päivinä, jolloin ulkoilmavirran kanssa sisätiloihin kulkeutuu suuria määriä kosteutta. Ilman-

vaihtokoneita on jäähalleissa useita, näin ollen ilmamäärät mitoitetaan eri palvelualueiden mukaan. Palvelualueita ovat mm lämpimät sosiaalitilat ja puolilämpimät tilat, joihin
kuuluu itse rata-alue. [6, s. 62.]

Kuva 16. Esimerkki ilmanvaihtokoneiden ilmamääristä palvelualueittain [6, s. 102]

Ulkoilmavirrat määräytyvät ensisijaisesti henkilöperusteen mukaan, ja jos tälle ei ole riittävästi perusteita, käytetään pinta-alaan perustuvaa mitoitusta [6, s. 56]. Lähtökohtana
on jäähallin pääkäytön, jääurheilun tai muiden tapahtumien kuten konserttien määrittämä
henkilömäärä. Tämän lisäksi pitää ottaa huomioon eri epäpuhtauslähteet, kuten mahdolliset polttomoottorikäyttöiset jäänhoitokoneet tai laitahöyläkoneet. Varsinkin polttomoottorikäyttöiset jäänhoitokoneet nostavat etenkin hiilimonoksidi (CO)- ja typpidioksidi (NO2)
-pitoisuuksia. Vuonna 2007 opetusministeriön julkaiseman Jäähallien lämpö- ja kosteustekniikka -kirjan mukaan henkilömitoituksen perusteella minimiulkoilmavirta on suurusluokkaa 0,18…0,24 m3/s (6–8 l/s,hlö), kun harjoituksiin osallistuu enintään 30 henkilöä.
[6, s. 103.]

Vuonna 2016 IIHF:n julkaisema Ice Rink Manual [11] suosittelee ilmamääriä, jotka näkyvät taulukossa 3.

Taulukko 3.

Eri aktiviteettien aikana suosittelut ilmamäärät [11, s. 39]

Toiminto

Min. ulkoilmavirta
(dm3/s)/hlö

Jääkiekko
peli
harjoitus
Kuvioluistelu
Kilpailu
harjoitus
Muu

Max. Ilman
nopeus
m/s

4-8/ katsoja
12/ pelaaja

0,25
0,25

4-8/ katsoja
12/ luistelija
8/ henkilö

0,25
0,25

Pohjois-Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa kymmenestä jäähallista on todettu, että ilmanvaihtokerroin on hyvän ilmanvaihdon toimivuuden tärkeä tekijä. Jäähallin COpitoisuuden keskiarvo, ilmanvaihdon teho ja ilman keski-ikä on laskettu usealla eri
ilmanvaihtokertoimella. Tutkimusta varten CO-päästöt (mg/m2) jäänhoitokoneesta
jäänpinnalle oli oletettu tasaisiksi ja yhtenäisiksi. Ilmanvaihtojärjestelmä oli koko ajan
päällä (vakaa tilatoiminto). [12, s. 409.]

Kuvassa 17 ja 18 näkyvät CO-pitoisuuden keskiarvon variaatiot ja vertikaali COpitoisuus

kaukalon

keskeltä

mitattuna

eri

ilmanvaihtokertoimilla

tietyillä

ilmanjakomenetelmällä sekä jäänhoitokoneen aiheuttama päästötiheys. Jääradan
keskimääräinen CO-pitoisuus ja ilman keski-ikä laskevat, kun ilmanvaihtokerroin
nousee, kun taas ilmastoinnin teho pysyy samana. Sama ilmastoinnin tehokkuus on
odotettavisssa, koska ilmanjakomenetelmä on sama kaikissa simulaatiossa. Kuvaa 14
voidaan käyttää ilmanvaihtokertoimen

arvioimiseksi tarvittavan CO-pitoisuuden

keskiarvon alentamiseksi. Tämä antaa ilmastointijärjestelmän suunnitelulle arvokkaan
ohjenuoran. Tulokset myös viittaavat siihen, että CO-pitoisuus on hyvin korkea jään
lähellä negatiivisen nosteen johdosta, jonka kylmä jään pinta kaukaloon luo. [12, s. 409.]

Kuva 17. Keskimääräinen CO-pitoisuus ilmanvaihtokertoimen vaikutuksesta [12, s. 410]

Kuva 18. CO-pitoisuus ilmanvaihtokertoimen vaikutuksesta [12, s. 410]

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 [1] mukaan oleskelutiloihin on käytön
aikana johdettava terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun takaava ulkoilmavirta. Käytön aikana ulkoilmavirran tulee vastata vähintään ilmanvaihtokerrointa 0,51/h ja käyttöajan ulkopuolella vähintään 0,2 1/h.

Taulukko 4.

Hallin tilavuus
m3

Minimiulkoilmavirrat käytön aikana ja käyttöjakson ulkopuolella Suomen rakentamismääräysten osan D2 mukaan uusille rakennuksille. Katsojamäärän ylittäessä
taulukossa ilmoitetun maksimikatsojamäärän, minimiulkoilmavirta määräytyy katsojien lukumäärän mukaan (8 (dm 3 /s) / hlö). (Jäähallien kylmäkoneistojen hankintaopas 2010) [5, s. 63].

Maksimi katsojamäärä
hlö
350

40 000

2,8
5,6

700

1,1
2,2

80 000

11,1

1400

4,4

20 000

4

4.1

Ulkoilmavirta käytön ulkopuolella
(0,2 1/h)
m3/s

Ulkoilmavirta käytön aikana
(0,5 1/h)
m3/s

Kosteudenhallinta

Kosteus jäähalleissa ja sen kuivatusmenetelmät

Yksi ilman ominaisuuksista on kyky sitoa itseensä kosteutta vesihöyrynä. Ilman kosteus
on ilmassa olevaa vesihöyryä, jota ei normaalisti näe tai tunne. Ilman kyky sitoa vettä
itseensä riippuu ilman lämpötilasta mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän siihen voi
sitoutua vesihöyryä. Ilman suhteellinen kosteus esitetään prosentteina, kuinka suuri osa
ilman kosteudensitomiskapasiteetista on käytetty. Suhteellisen kosteuden ollessa 100 %
ilma ei enää pysty sitomaan itseensä enempää kosteutta, minkä jälkeen kosteus ilmassa
alkaa tiivistyä eli kondensoitumaan. Jäähallin tavoitelämpötila riippuu siellä harrastettavasta aktiviteetistä, mutta suhteellinen kosteus aktiviteetistä huolimatta saa olla enintään
70 %. Lämpötila ja sisäilman kosteuspitoisuus tulisi mitata 1,5 metrin korkeudelta jään
pinnasta. [7, s. 14.]

Kosteudenhallinnan kannalta rata-alueen halliosa on hyvin vaativaa. Tämä johtuu siitä,
että puolilämpimän hallitilan ilman kosteuspitoisuus on pitkiä aikoja vähäisempi kuin ulkoilman kosteus tai lämpimien tilojen sisäilman kosteus. Jotta ilman suhteellinen kosteus
ei pääse nousemaan sallitun rajojen yli, on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota kosteudenhallintaan. Jäähallin kosteudenhallinta on hyvin tärkeää jäähallin hyvän sisäilman ja pitkän elinkaaren kannalta. Ulkoilman mukana siirtyy runsaasti kosteutta jäähalliin hallitusti
ilmanvaihdon kautta ja hallitsemattomasti rakennusvaipan vuotokohdista jäähallin ollessa alipaineinen ulkoilmaan nähden, erityisesti lämpiminä päivinä, kun ulkoilman absoluuttinen kosteuspitoisuus on jäähallin kosteuspitoisuutta korkeampi. [11, s. 117.]

Jäähallin kosteudenhallinnassa ilmanvaihtotekniikalla on merkittävä rooli. Sen avulla voidaan ohjata ja varmistaa jäähallin eri tilojen hyvä sisäilman laatu ja riittävän alhainen
sisäilman kosteus. Hallissa kosteutta normaalisti syntyy ihmisten hengityksestä, polttomoottorikäyttöisen jäänhoitokoneen käytöstä ja jäänhoidossa käytettävän veden höyrystymisestä sekä myös sosiaalitilojen ilmanvuodosta. Jos sisäilman kosteuspitoisuus on
suuri, jään pinnalle tiivistyy kosteutta ja kylmien rakenteiden pinnalla muodostuu kondensaatiota, kun kylmien rakenteiden pintojen lämpötila laskee alle ympäröivän ilman
kastepisteen. [6, s. 101.]

Jään pinnalla hallitsematon kondenssi ja rakenteista tiivistyvä kosteus, joka pisaroituu
jään pinnalle, vahingoittaa jäätä ja huonontaa sen laatua. Sumun syntymisvaaran takia
on hyvin tärkeää, että jääpinnan lämpötila on korkeampi kuin ympäröivän tilan ilman kastepistelämpötila. Yksi tärkeimmistä kosteuden muodostumisen estokeinoista on hyvä ja
oikein suunniteltu ilmanjako, johon valitettavasti monet suunnittelijat eivät kiinnitä riittävästi huomiota eivätkä pidä sitä merkittävänä tekijänä kosteushallinnassa. Oikein suunniteltu ilmanjako on hyvin tärkeää jäähallin toiminnalle niin energia- kuin kosteusteknisesti. Yleinen virhe kosteudenhallinnassa on ulkoilmanvirran rajoitus, jolloin kuivatettavan ilman määrä pienenee, mutta tämä voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen ja
CO2-pitoisuuden määrän kasvamiseen. [20]

Rakenteisiin syntyvä kondenssi aiheuttaa biologisia tai kemiallisia rakennevaurioita.
Suhteellisen kosteuden ylittäessä yli 70 % rakenteisiin syntyy biologisia vaurioita. Biologiset vauriot ovat bakteerien aiheuttamat paikalliset syöpymät, home- ja sinistäjäsienistä
aiheutuvat haju- ja väriviat sekä terveydelliset haitat sekä lahottajasienien vaikutuksista

heikenneet puun lujuusominaisuudet. Kemialliset vauriot taas syntyvät, kun suhteellinen
kosteus ylittää 50 %; näihin kuuluvat kaikki metallirakenteiden korroosio-ongelmat. [4, s.
87]

Taulukko 5.

Ilmanlämpötilan ja suhteellisen kosteuden kriteerit, jossa puun rakenteet mädäntyvät ja homehtuvat [11, s. 44]

Reaktio

Lämpötila, °C

mätäneminen
homehtuminen

50–5
55–0

Suhteellinen kosteus, %
> 90–95
> 75–96

Kosteudenhallinnan kannalta yksi keskemmistä osa-alueista onkin ilmavirtojen hallinta
puolilämpimän tilan ja ulkoilman sekä ja lämpimien tilojen välillä. Tämä edellyttää rakenteiden hyvää ilmapitävyyttä, jolloin hallitsemattomat ilmavuodot minimoituvat. Ilmavirtojen hallintaan kuuluu myös ulkoilmanvirran määrän säätö hallin käytön mukaan. Parhaimpaan tulokseen päästään ilmanvaihtolaitoksen automaattiohjauksella, jossa ohjaus
tapahtuu yhtäaikaisesti poisto- ja tuloilman suhteen sekä ulkoilman lämpötilan, kosteuden ja halli-ilman epäpuhtauksien perusteella. [6, s. 74.]

4.2

Ilman kuivatusmenetelmät

Jäähalleissa kosteusongelmia ratkotaan nostamalla lämpötilaa joskus turhankin korkeaksi, näin ollen ilman suhteellinen kosteus laskee ja vältytään kosteusongelmilta. Lämpötilan nostaminen kuitenkin kuluttaa enemmän energiaa, koska se lisää ilmalämmitykseen kuluvaa energiamäärä ja jään lämpötilan ylläpitoon kuluvaa jäähdytysenergiamäärää. [20]

Ilmanvaihdon ulkoilmaa voidaan kuivata ennen halliin puhaltamista ja energiatehokkuuden kannalta parempi tapa on ilmanvaihtokoneen varustaminen kuivauslaitteistolla, jolla
voidaan tarpeen mukaan vaikuttaa tuloilman kosteuspitoisuuteen. Kuivatuksen kannalta

on myös tärkeää, missä vaiheessa tuloilmaa kuivataan. Parhaimpaan tulokseen päästään, kun tuloilma kuivataan suoraan, eikä vasta sitten kun se on ensin sekoittunut kiertoilmaan. [6, s. 74.]

Ilmankuivauslaitteen kuivatusteho on hallikohtaista, se pohjautuu ulkoilman olosuhteisiin, käyttökauden kestoon ja hallitilan kosteuslähteisiin. Tuloilmaa kuivatetaan, kun ulkoilman absoluuttinen kosteuspitoisuus on hallitilan ilman kosteuspitoisuutta suurempi.
Mikäli olosuhteet mahdollistavat kiertoilmakäytön, täytyy hallitilan tuloilmasta myöskin
poistaa ylimääräinen kosteus.

Jäähalleissa tuloilmaa voidaan kuivattaa kahdenlaisilla eri laitteilla: kondenssi- tai
sorptiokuivaimilla. Kiertoilmajärjestelmässä hallin sisäilmaa kuivataan kondenssi- tai
sorptiokuivaimella. Järjestelmässä ulkoilma sekoitetaan kiertoilmaan, minkä jälkeen ilma
kuivataan. Tässä ongelmana on, että lämmin ja kostea ulkoilma jäähtyy ja kosteuspitoisuus laskee sekoituksen vaikutuksesta, jolloin kuivauslaitteen kuivatusteho ja energiatehokkuus samalla laskevat. [20]

Suora ulkoilman kuivatus vaatii oman koneikon. Se mitoitetaan ulkoilmavirran perusteella ja on harjoitushalleissa suuruusluokkaa 0,6 m3/s. Suoran kuivatuksen etuna on,
että kuivatus voidaan toteuttaa edullisesti kondenssikuivaimella. Sillä saavutetaan myös
hyvä energiatehokkuus, kun ulkoilman kosteuskuorma on suurimmillaan. Suora ulkoilman kuivatusjärjestelmä täydentää perinteistä kiertoilmajärjestelmää, joka varustetaan
kondenssi- tai sorptiokuivaimella sisäilmalle asetetun tavoitekosteuspitoisuuden perusteella ottaen huomioon kondenssikuivaimen rajoitukset matalissa kosteuspitoisuuksissa.
Nyt kuivatustehovaatimus on suoran kuivatuksen ansiosta selvästi parempi. Tällöin voidaan menetellä esimerkiksi siten, että vain osa kiertoilmasta ohjataan sorptiokuivaimeen
ja palautetaan kuivattuna takaisin kiertoilmaan, mikä pienentää laitteiston kokovaatimusta. [6, s. 104.]

4.2.1

Kondenssikuivain

Kondenssikuivain, jonka toimintaperiaate näkyy kuvassa 19, on näistä kahdesta yleisempi, koska ilman jäähdyttämisessä voidaan käyttää samaa kylmäenergiaa, kuin jääratalaitteistossa. Kondenssikuivaimen toimivuus perustuu siihen, että kun kuivaimen

höyrystin viilentää kuivatettavaa ilmaa, niin että ilman lämpötila laskee kastepisteeseen
ja kosteus muuttuu vedeksi, tiivistynyt vesi johdetaan lähimpään viemäripisteeseen. [4,
s. 118.]

Kuivatuksen jälkeen ilman lämpötilaa nostetaan halutulle tasolle hyödyntämällä kylmäkoneistosta syntyvää lauhdelämpöä. Kondenssikuivaimessa höyrystin ja lauhdutin muodostavat lämpöpumpun, joka toimii samaan tapaan kuin kylmäkoneistossa. Kondenssikuivaimen kondenssivesi saattaa jäähtyä patteriin suurilla kuivaustarpeilla, mikäli kondenssikuivaimen kuivausteho on alimitoitettu. Kuivatuslaitetta mitoitettaessa on tärkeää
huomata, että kondenssikuivaimen kuivatusteho heikkenee huomattavasti matalissa
lämpötiloissa. [20]

Kuva 19. Kondenssikuivaimen toimintaperiaate [22, s. 35]

4.2.2

Sorptiokuivain

Sorptiokuivaimen, jonka rakenne näkyy kuvassa 20, toiminta perustuu ilmassa olevan
kosteuden sitomiseen kosteutta absorboivaan massaan. Sorptiokuivamen roottori on
päällystetty absorvoivalla kuiva-aineella.

Kuivain lämmittää ilmalla regenerointisektorin hyvin korkeaan lämpötilaan. Tämän jälkeen kuivanut ja kuuma sektori ohjautuu roottorin pyöriessä kuivattavan ilman sektorille.
Kuivatettavaa ilmaa puhalletaan hitaasti pyörivän kennon kuivaussektorin läpi, minkä jälkeen roottorin massaan imeytynyt kosteus poistetaan massasta kuivaussektorissa hyvin
lämpimän ilmavirran avulla. Sorptiokuivain toimii tehokkaasti matalimmissakin lämpötiloissa ja kuivemmallakin ilmalla ja pystyy saavuttamaan korkeita kuivaustehoja, mikä
kuitenkin kasvattaa sähkönkulutusta merkittävästi. Sorptiokuivain voidaan myös asentaa
erikseen ilmanvaihtokoneistosta, jos se esimerkiksi pitää asentaa jälkeenpäin korjaustoimenpiteenä.

Kuva 20. Sorptiokuivaimen toimintaperiaate [22, s. 36]
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LTO-laitetyypit

Lämmitys on suurin yksittäinen energiaa vaativa prosessi rakennuksen ilmanvaihdossa.
Jäähalleissa ilmanvaihdon ilmamäärät ovat hallitilan suuren tilavuuden takia hyvin suuria. Näin ollen ilmanvaihtokoneessa pitää olla lämmöntalteenottolaite, joka pienentää
huomattavasti raitisilman lämmitystarvetta.

LTO-laite yleensä toimii kahdella eri järjestelmällä: regeneratiivisesti tai rekuperatiivisesti. Rakennuksen poistoilman mukaan kulkeva lämpöenergia otetaan talteen ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteella (LTO). Talteen otettu lämpöenergia siirretään
ulkoa otettavaan ilmaan, jolloin tuloilman lämmittämisessä kuluu vähemmän energiaa ja
saadaan huomattavia energiasäästöjä. Lämmönsiirto on sitä tehokkaampaa, mitä suurempi lämpötilaero on lämpöä luovuttavan ja vastaanottavan ilmavirran välillä. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto edellyttää koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa, jossa sekä tuloettä poistoilma kulkevat hallitusti kanavia pitkin.

Poistoilman LTO-laitteen vuosihyötysuhteelle on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa annettu vähimmäisvaatimukseksi 45 % [2, s. 15]. Tämä tarkoittaa, että rakennuksen poistoilmasta pitää ottaa vähintään 45 % lämpöenergiaa talteen. Ekosuunnitteluasetuksien mukaan pyörivän ja levylämmönsiirtimen vähimmäislämpötilahyötysuhde tammikuussa 2016 oli 67 %, ja tammikuussa 2018 se oli 73 %

Rekuperatiivisen ja regeneratiivisen lämmöntalteenottolaitteiden käytössä pitää huomioida poistoilman kosteuden kondensoituminen ja jäätyminen ulkoilman ollessa hyvin kylmää. Ulkoilman ollessa hyvin kylmää se viilentää lämmöntalteenotossa poistoilman lämpötilan alle kastepisteen, jolloin poistoilman sisältämä kosteus alkaa tiivistyä lämmönsiirtopinnoille, johon se mahdollisesti alkaa jäätyä tukkien lämmöntalteenottolaitteen ilmateitä. Tämä alentaa huomattavasti lämmön talteenoton tehokkuutta. Yksi ratkaisu ongelmaan on raitisilman esilämmittäminen ennen lämmöntalteenottoa, mutta vain silloin kun
edellä mainitut riskit ovat todellisia, muutoin raitisilman lämmitys ennen lämmön talteenottoa madaltaa tämän hyötysuhdetta ja lisää energiakulutusta.

Lämmöntalteenoton toiminta hallitilan ilmanvaihdossa on merkittävä ja sen oikea sijoittaminen ilmanvaihtokoneessa hyvin tärkeää. Jos kuivatusmenetelmä on kondenssikuivain, LTO-laite pitää sijoittaa koneeseen siten, että sillä voidaan viilentää kiertoilmaa
ennen ilman kuivausta, joka pienentää kondenssikuivaimen jäähdytystehoa huomattavasti. Kuivatuksen jälkeen kuivaimen lauhdutin palauttaa varastoimansa lämpöenergian
takaisin tuloilmaan.

5.1

Rekuperatiivinen lämmöntalteenottolaite

Rekuperatiivisiä lämmöntalteenottojärjestelmiä ovat risti-, vasta- ja myötävirtasiirtimet,
näistä yleisimpiä ovat ristivirtalevylämmönsiirtimet. Pääperiaatteena on se, että tuloilma
ja poistoilma eivät ole kosketuksessa toisiinsa, vaan ne ovat eroteltu toisistaan. Rekuperatiivisessa lämmönsiirtimessä lämpöenergiaa luovutetaan poistoilmasta suoraan tuloilmaan varastoimatta, se ei myöskään siirrä kosteutta ilmavirtojen välillä. Hyötysuhde
oli 50–70 %. Vuonna 2018 voimaan tulleen ekosuunnitteluasetusten mukaan levylämmönsiirtimen vähimmäislämpötilahyötysuhde tulee olla 73 %. [21, s. 21] Levylämmönsiirtimissä ilmavirrat eivät sekoitu keskenään, mutta virtaavat saman lämmönsiirtimen
läpi, jossa ilmavirtojen lämpötilat toisiinsa nähden tasoittuvat. Tätä lämmöntalteenotto
muotoa yleensä käytetään pienemmissä ilmanvaihtokoneissa. Kuvassa 21 näkyy rekuperatiivisen ristivirtalämmöntalteenottoratkaisu.

Kuva 21. Rekuperatiivinen ristivirtalämmöntalteenottoratkaisu

Kun poistoilman kosteus tiivistyy lämmönsiirtimen pinnoille ulkoilman lämpötilan ollessa
alhainen, raitisilma alkaa jäädyttää lämmönsiirtimen pinnalle tiivistynyttä kosteutta, mikä
saattaa tukkia LTO-laitetta. Jäätymisenestona voidaan käyttää useita eri menetelmiä,
esim. tuloilman esilämmittäminen ennen LTO-laitetta, tai sitten käytetään ohituspeltiä,
jolloin ulkoilma ei virtaa LTO-laitteen läpi ja lämmin poistoilma sulattaa LTO-laitteen kennon. Kuvassa 22 näkyy ristivirtalämmönsiirrin ohituspelillä.

Kuva 22. Ristivirtalevylämmönsiirrin ohituspelleillä

5.2

Regeneratiivinen lämmöntalteenottolaite

Regeneratiivisen lämmönsiirtimen yleisin tyyppi on pyörivä lämmönsiirrin (kuva 23), joka
varastoi lämpöenergiaa johonkin väliaineeseen. Hyötysuhde on 60–80 %, jopa 90 %.
Ekosuunnitteluasetuksien mukaan pyörivän LTO-laitteen vähimmäislämpötilahyötysuhde on 73 %. [21, s. 21.] Samanaikaisesti tulo- ja poistoilmaan kosketuksissa oleva
pyörivä kiekko toimii lämpöenergian varastoivana väliaineena. Väliaineen (kiekon metallilamellit) lämmettyä poistoilmassa kiekko luovuttaa lämpöenergiansa tuloilmaan. Kiekko
saattaa siirtää epäpuhtauksia, kosteutta ja hajuja poistoilmasta tuloilmaan. Kosteuden

siirtyminen ilmavirtojen välillä voi olla hyödyllinen kylmänä vuodenaikana, jolloin ulkoilma
on kuivaa, esim. talvella.

Regeneratiiviset LTO-laitteet ovat hyötysuhteeltaan rekuperatiivisia parempia, ja niitä
käytetään yleensä isoimmissa ilmanvaihtokoneissa. Vaikka kosteus ja epäpuhtaudet siirtyvät kiekossa ilmavirtojen välillä, tätä ei tarvitse ottaa huomioon jäähalleissa, koska
poistoilma näissä on suhteellisen puhdasta. Lämpötilojen ollessa suuret kosteudensiirto
voi altistaa LTO-laitteen jäätymiselle. Jäätyminen estetään massan pyörimisnopeutta rajoittamalla. Pyörivän kiekon vaatimuksena on, että tulo- sekä poistoilmakoneen on sijaittava samassa tilassa päällekkäin.

Kuva 23. Regeneratiivinen pyörivä lämmöntalteenottoratkaisu

Regeneratiivisessä kääntöpeltityyppisessä LTO-laitteessa (kuva 24) poistoilmaa ohjataan lämpöä varastoivan kennoston läpi. Tulo- ja poistoilmojen virtauksia vaihdetaan
kennoston lämmettyä tarpeeksi, jolloin kylmä ulkoilma esilämmitetään poistoilman lämmittämässä kennostossa.

Kuva 24. Virtausta vaihtava regeneratiivinen kääntöpelti-LTO [7, s. 12]
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Lauhdelämmön hyödyntäminen IV-järjestelmässä

Vanhoissa jäähalleissa on käytetty hyvin vähän hyödyksi jääkoneista sivutuotteena syntyvää lauhdelämpöä. Yleensä lämmitysenergiaa on ostettu ulkoa. Nykyään uusimmissa
jäähalleissa lauhdelämmön hyödyntäminen on yleistynyt huomattavasti, mutta harva jäähalli hyödyntää kaiken mahdollisen lauhdelämmön.

Kun kylmäkoneistoista syntyvää lauhdelämpöä hyödynnetään tilojen lämmityksessä ja
ilmanvaihdossa niin paljon kuin yllä mainitut järjestelmät sen sallivat, voidaan säästää
vuodessa jopa 475 000 kWh. [15, s. 18.]

75–100 % tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen vaadittavasta lämpöenergiasta voidaan
tuottaa kylmäkoneiston lauhdelämmöllä. [15, s. 17.]

Kylmäkoneiston prosessissa lauhduttimessa vapautuu lämpöä, jota kutsutaan lauhdelämmöksi. Lauhde-energian hyödyntämisellä on tärkeä rooli jäähallin energiatehokkaassa toiminnassa, se on tehokas keino lämpöenergian kulutuksen pienentämiseen
jäähalleissa. Kylmäkoneiston lauhdelämpö on energiamuotona jäähallissa ilmainen, sillä

sen tuotolta ei voida jään lämpötilaa ylläpidettäessä välttyä, eikä sen talteenotto vaikuta
negatiivisesti kylmäkoneiston toimintaan. [8, s. 23]

Lauhde-energian määrä on suunnilleen jään ylläpitämiseksi tarvittavan energiamäärän
ja kompressorin sähköenergiakulutuksen summa. Lauhdelämpö on matalalämpöistä
energiaa, noin 30–35 °C. Lauhdelämmöllä korvataan kokonaan tai osittain useita lämmitysjärjestelmiä. Kylmäkoneiston lauhdelämmöllä voidaan hyödyntää kaikkia järjestelmiä,
jossa vaaditaan lämpöenergiaa. Pääsääntöisesti lauhdelämpöä hyödynnetään sosiaalitilojen lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Ilmanvaihdossa sitä
hyödynnetään ilmastointikoneessa sijaitsevassa lämmityspatterissa tai sitten jälkilämmityspatterissa, joka voidaan asentaa IV-kanavaan. Osa sorptiokuivaimen lämmitystehosta voidaan myös tuottaa kylmäkoneiston lauhdelämmöllä. [6, s. 98.]

Kuva 25. Jäähallin kylmäkoneiston toimintamenetelmä ja siitä syntyvästä lauhdelämmön hyödyntämismahdollisuuksia jäähallin lämpöenergian lähteenä [10, s. 27].
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Rakennusautomaatiojärjestelmä

Rakennusautomaatiolla ohjataan kiinteistön järjestelmien teknisiä laitteita, jotta jäähallissa olisi hyvät olosuhteet kiinteistön ylläpidossa. Tämä saavutetaan laitteiden säädöillä
ja ohjauksilla. Rakennusautomaatiolla pyritään lisäämään viihtyvyyttä ja turvallisuutta
sekä vähentämään energiankulutusta. Rakennusautomaation tarkoitus on ohjata automaattisesti rakennusten lämmitys-, valaistus-, valvonta-, hälytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Rakennusautomaatiojärjestelmän koko riippuu kohteen koosta ja monimutkaisuudesta.

Rakennusautomaatio- ja valvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa rakenteiden ja
laitteiden yhteistoiminta, selvittää, toteutuvatko suunnitellut säätöarvot eri käyttötilanteissa, sekä mahdollistaa huoltotarpeiden nopea havaitseminen ja tätä kautta vaurioiden
ennalta ehkäisy. [6, s. 111.]

Säätö- ja ohjausyksiköllä laitejärjestelmiä voidaan käyttää tehokkaasti jäähallissa tapahtuvan toiminnan asettamien tarpeiden mukaan. Jo suunnitteluvaiheessa tulisi aina käydä
läpi asetusarvot eri käyttötilanteissa. Valvontayksiköllä voidaan seurata laitteistojen toiminnan lisäksi rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä ja erityisesti jäähallin energian kulutusta. [6, s. 107.]

Rakennusautomaation avulla voidaan säätää jäähallin painetilaa. Kesäisin, kun ulkoilma
on kosteaa, se pyrkii vuotamaan hallitsemattomasti rakenteiden vuotokohtien lävitse jäähalliin. Tätä voidaan estää siten, että säädetään jäähallia ylipaineiseksi, jolloin ulkoilma
ei pääse virtaamaan jäähalliin rakenteiden läpi.

Talvisin taas jäähalli voidaan säätää alipaineiseksi. Lisäksi on hyvä asentaa IMS-laite,
joka toimii automatiikalla. IMS-laitteella voidaan lisätä tai vähentää tilojen ilmamääriä
käyttötarpeen mukaan. Hiilidioksidipitoisuutta mittaava anturi esimerkiksi antaa IMS-laitteelle signaalin hiilidioksidin ylittäessä sallitun määrän, jolloin IMS-laite lisää ilmavirtaa
tilaan. IMS-järjestelmä on hyvä olla monitoimihalleissa, koska näissä halleissa on erityyppisiä tapahtumia, konsertteja yms.

Kuva 26. Jäähallin rakennusautomaatio- ja valvontajärjestelmän rakenne [10, s. 31]

8

Yhteenveto

Tässä insinöörityössä tutkittiin jäähallien ilmanvaihtosuunnittelua. Tavoitteena oli luoda
ohjetyyppinen lopputyö, jonka avulla vastaavien kohteiden ilmanvaihtosuunnittelu toteuttaminen olisi helpompaa. Tässä insinöörityössä tutkittiin, mitä kaikkea vaaditaan toimivalta ja määräykset täyttävältä ilmanvaihtojärjestelmältä. Tässä työssä myös tutkittiin
olosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuuden parantamiskeinoja.

Mielestäni onnistuin hyvin tavoitteessani, vaikka suomenkielistä kirjallisuutta ei ollut paljon saatavilla. Pystyin hyvin tuomaan esiin erilaisia ratkaisumenetelmiä erilaisissa käyttötarkoituksissa ja olosuhteissa.

Jäähallissa on monta eri tekijää, joita kosteutta voi syntyä tai päästä hallitsemattomasti
jäähalliin. Tämä tekee sitä hyvin haasteellisen rakennuksen ilmanvaihdon suhteen ja
poikkeuksellisen muihin rakennuksiin verrattuna. Jäähallin hyvän ilmanvaihtoon toimivuuteen pitää ottaa monta asiaa huomioon.

Kaksi merkittävintä tekijää ilmanvaihdon kosteudenhallinnassa ovat sopiva ilmankuivatus tekniikka ja oikea ilmanjakomenetelmä.

Kirjallisuustutkimusta tehdessäni ymmärsin, että monissa jäähalleissa on kosteudenhallinnassa puutteita. Usein jäähalleissa on alimitoitettu ilmankuivatuslaite, tai sitten on valittu väärä ilmankuivatustekniikka jäähallin käyttötarkoitukseen katsottuna.

Toinen vajavuus kosteudenhallinnan kannalta, johon usein törmää jäähalleissa, on vääränlainen ilmanjakomenetelmä. Väärä ilmanjakomenetelmä aiheuttaa halliin katvealueita, joka mahdollistaa kosteuden kerääntymisen rakenteisiin. Tämän takia on tärkeää jo
suunnittelun alkuvaiheessa valita oikeat ilmankuivatuslaitteet ja miettiä sopivaa ilmanjakomenetelmää.

Energiatehokkaassa jäähallissa kylmäkoneesta syntyvä lauhdelämpöä pitää hyödyntää
niin paljon kuin mahdollista. Energiatehokkuutta parantavat myös käyttötarkoitukseen
oikein valitut laitteet, esim. ilmankuivatuslaite. On hyvin tärkeää myös sijoitella nämä laitteet oikeisiin paikkoihin ilmanvaihtojärjestelmissä.
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