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Tämän työn tarkoituksena oli luoda tilannekatsaus vuonna 2015 käyttöön otetun, Mänttä-

Vilppulassa sijaitsevan Mäntän Jääareenan toimintaan ja tutkia mahdollisia 

kehityskohteita energiatehokkuuden näkökulmasta. Työn kirjallisuusosiossa perehdyttiin 

jäähallin eri järjestelmiin, niiden toimintaperiaatteisiin sekä tapoihin, jolla jäähallin 

olosuhteita voi ohjata. Saatavilla olevien kulutustutkimuksien pohjalta luotiin käsitys 

tyypillisestä energiankulutustasosta yksirataiselle harjoitus- tai pienelle kilpajäähallille. 

Mäntän Jääareenan toimintaan, esiintyneisiin ongelmiin ja kehityskohteisiin perehdyttiin 

niin hallin kiinteistöautomaatiosta saadun historiatiedon, kuin käytännön kokemusten 

avulla. Jäähallilla oli esiintynyt ongelmia niin jään lämpötilan käyttäytymisen, 

lämmitysjärjestelmän toiminnan, että jään käyttökauden ulkopuolisen ajan kanssa. 

Energian säästökohteista suurimman potentiaalin todettiin Mäntän jäähallilla sijaitsevan 

kylmäkoneiston sähkönkulutuksessa, sen ollessa myös suurin yksittäinen sähkönkuluttaja 

vuositasolla. 

Mäntän Jääareenalle luotiin Suomen Tekojään avustuksella jään lämpötilaohjaukseen 

yksinkertainen aikaohjelma, jossa jään lämpötilalle on kolme erilaista asetusta; yö, 

harjoitus ja tehostus. Näitä asetuksia käyttäen jäähallille luotiin viikkokalenteri, jossa 

jään tavoitelämpötila ohjautuu käyttötilanteen mukaan. Lisäksi jäähallilla tehtiin korjaus- 

ja optimointitoimenpiteitä niin lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon kuin jään 

käyttökauden ulkopuolisen toiminnan osalta.  
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The goal of this master’s thesis was to create an energy balance for Mänttä Ice Arena and 

with that assess how the energy efficiency at the ice rink could be optimized. The literary 

portion of the thesis discussed different systems of typical ice hockey rink, how they work 

and what determines their energy consumption on theoretical level. Existing studies on 

energy consumption level of ice hockey rinks were used to create an idea of typical energy 

consumption levels in an energy efficient ice rink. 

Existing history data and practical knowledge were used to assess the situation and 

potential savings in Mänttä Ice Arena. The biggest potential for energy savings in Mänttä 

Ice Arena was found to be in the refrigeration system of the rink as it is the biggest energy 

consumer in the Arena on yearly basis.  

A time program was created for the ice temperature control in Mänttä Ice Arena with the 

help of Suomen Tekojää. Ice temperature in the program has three settings which are used 

based on the use of the ice at different times. A weekly calendar for the ice temperature 

target was created based on these settings. In addition to this, lots of different 

optimizations and corrections were made regarding the heating system, ventilation system 

and regarding the off-season operation at the ice rink. 
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𝑓kj katon ja jään välisen säteilyn muotokerroin - 

ℎkonv konvektion lämmönsiirtokerroin  W/m2 K 

ℎ ominaisentalpia    kJ/kg 
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𝜙 lämpöteho, jäähdytysteho   kW 

𝜌 tiheys    kg/m3 

σ  Stefan-Boltzmannin vakio,  5.67×10–8   W/m2 K4 

Alaindeksit 

1 ennen 

2 jälkeen 
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jää jää 
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ok ohituskerroin 
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maa jäähallin alapohjan maa 

säteily säteily 

routa routasuojaus 

v vesi 
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COP Lämpökerroin (Coefficient Of Performance) 

IIHF Kansainvälinen Jääkiekkoliitto (International Ice Hockey Federation) 
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LTO Lämmöntalteenotto 
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MLP Maalämpöpumppu 

RakMK D3  Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 

TK1 Mäntän Jääareenan hallitilan ilmanvaihtojärjestelmä 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
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1 JOHDANTO 

Suomessa on 26.8.2020 tilanteen mukaan 234 jäähallia, 281 jäärataa ja 62 tekojäätä, 

mutta numerot muuttuvat hieman jatkuvasti (Tenhunen, 2020). Suomen jäähalleista 

suurin osa on kilpailu- ja harjoitushalleja. Monitoimijäähalleja käytetään myös muiden 

lajien ja tapahtumien järjestämiseen.  Yksittäisessä jäähallissa on mahdollista olla myös 

useampi jäärata. Tässä työssä keskitytään yksirataisten jäähallien energiankulutuksiin ja 

teknisiin ratkaisuihin. 

Jäähallin energiantarve koostuu kylmä-, lämpö- ja sähköenergian tarpeesta.  Jään ylläpito 

jäähallissa vaatii merkittävän määrän sähköenergiaa kylmäkoneprosessin kompressorien 

pyörittämiseen, koska jäähallissa on ylläpidettävä lämpötilaeroa jään, ja sen yläpuolisen 

ilman välillä. Tämä lämpötilaero aiheuttaa jatkuvan lämpövirran ilmasta jäähän. Samalla 

kun jäästä on poistettava suuri määrä lämpöä kylmäkoneprosessilla, on jään yläpuolista 

ilmaa lämmitettävä, koska muuten se pyrkii viilenemään kohti jään lämpötilaa. Tämä 

jäästä kylmäkoneprosessilla poistettu lauhdelämpö pystytään energiatehokkaassa 

jäähallissa ottamaan talteen, ja hyödyntämään jäähallin lämmityskohteissa. 

Kylmäprosessin sähkönkulutuksen minimointi ja siinä vapautuvan lauhdelämmön 

optimaalinen hyödyntäminen onkin olennainen osa energiatehokasta jäähallisuunnittelua.  

Jäähallin toimintojen optimoinnissa on aina otettava huomioon toimien vaikutus jään 

laatuun, sekä käyttäjien käyttökokemukseen. Hallitilan poikkeukselliset olosuhteet 

tekevät hallitilan ilman ylläpidosta kosteusteknisesti vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. 

Jääradan ilman lämpötila vaihtelee jäähallista ja aktiviteetista riippuen tyypillisesti välillä 

+6 – +12 °C (IIHF, 2016, 38). Energiatehokkuuden näkökulmasta on ihanteellista pitää 

jääradan ilman lämpötila mahdollisimman pienenä, koska se vähentää ilmasta jäähän 

kohdistuvaa lämpövirtaa. Toisaalta matala ilman lämpötila voi aiheuttaa 

kosteusongelmia, jos jäähallin kosteudenhallinta ei pysty pitämään halli-ilman 

kosteustasoa tavoitteessa. Tyypillisenä ylärajana hallitilan ilman suhteelliselle 

kosteudelle pidetään 70 %:a (IIHF, 2016, 38). 

Suurin sähkönkuluttaja jäähallissa on tyypillisesti jään kylmänä pitämisestä vastuussa 

oleva kylmäkoneisto. Kylmäkoneiston sähkönkulutus määräytyy kylmäkoneiston 

kylmäkertoimen ja jäähän kohdistuvan lämpökuorman perusteella. Kylmäkoneiston 
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kylmäkerroin on riippuvainen kylmäkoneprosessin tekniikasta ja kylmäkompressorien 

ohjauksesta, ja siihen ei tässä työssä syvennytä tarkemmin. Suurempi huomio 

kohdistettiin jäähän kohdistuvaan lämpökuormaan, sen osakuormiin ja tutkimukseen 

siitä, että kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Suurimmat jäähän kohdistuvat lämpökuormat 

johtuvat jään yläpuolisen ilman jäähän kohdistamasta konvektiolämpövirrasta, sekä 

jäähallin rakenteiden, pääasiassa katon jäähän kohdistamasta säteilylämpövirrasta. Muita 

jäähän kohdistuvia lämpökuormia ovat muun muassa jäänhoitoveden lämpökuorma, 

jäänkäyttäjien jäähän kohdistama lämpökuorma sekä valaistuksen lämpökuorma. Näihin 

lämpökuormiin on mahdollista vaikuttaa niin erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, sekä 

esimerkiksi jään ja jään yläpuolisen ilman tavoitelämpötiloja muuttamalla. 

Jäähallin lämmityksestä merkittävä osa voidaan taata kylmäkoneiston lauhdelämmöllä. 

Lauhdelämmön hyödyntämiseen on useita erilaisia teknisiä ratkaisuja; lauhdelämpöä 

voidaan hyödyntää sellaisenaan, noin 30 °C:een lämpötilassa, niin halli-ilman 

lämmityksessä, kuin esimerkiksi jäähallin lattialämmityspiireissä. Lauhdelämpöä 

voidaan myös priimata, eli hyödyntää sitä lämpöpumpun lämmönlähteenä, ja tuottaa 

lauhdelämmön avulla esimerkiksi lämmintä käyttövettä jäähallin tarpeisiin. Lisäksi 

lauhdelämpöä voidaan hyödyntää muiden kuin jäähallin lämmitystarpeissa, esimerkiksi 

jäähallin lähellä sijaitsevan uimahallin lämmitysvesien esilämmityksessä. Oikein 

toteutettuna ylijäävä lauhdelämpö kannattaa hyödyntää muissa lämmityskohteissa, koska 

muuten se joudutaan poistamaan lauhdelämpöpiiristä esimerkiksi lauhdepuhaltimilla. 

Tämän työn tarkoituksena oli analysoida vuonna 2015 käyttöön otetun, Mänttä-

Vilppulassa sijaitsevan Mäntän Jääareenan energiankulutusta olemassa olevien 

historiatietojen pohjalta, sekä löytää potentiaalisia energiankulutuksen säästökohteita 

hallin prosesseista. Jäähallille luotiin kiinteistöautomaatiosta saaduilla historiatiedoilla 

yksinkertainen energiatase, jonka avulla hallin eri järjestelmien energiankulutuslukemia 

voidaan verrata. Työn kirjallisuus- ja teoriaosiossa, kappaleessa 2, selvitetään jäähallin 

eri järjestelmien toimintaperiaatteita, jäähän kohdistuvien lämpökuormien merkitystä 

sekä tutkitaan tyypillisiä jäähallien energiankulutuslukemia.  

Kappaleessa 3 käsitellään Mäntän jäähallin energiankulutuslukemia sekä 

sähkönkulutuksen, että energiataseen näkökulmasta. Lisäksi Mäntän jäähallin 

kylmäkoneiston sähkönkulutuslukemia verrataan Suomen Tekojäältä saatuun 
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vertailudataan suomalaisten jäähallien kulutuslukemista. Kappaleessa 4 käydään läpi 

Mäntän jäähallilla havaittuja potentiaalisia kehityskohteita energiankulutuksen 

näkökulmasta ja jo tämän työn ohessa näille kohteille tehtyjä optimointitoimenpiteitä. 

Selvitys tehtiin yhteistyössä Suomen Tekojää Oy:n ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa. 

Yhteistyötahoilta saatuja vertailutietoja muiden Suomen jäähallien energiankulutuksista 

käytettiin apuna Mäntän Jääareenan prosessien energiatehokkuuden arvioinnissa. 

Yhteistyötahoilta saatiin myös tietoa ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Mäntän 

Jääareenan prosessin optimoimiseen. 
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2 JÄÄHALLIN PROSESSIT  

2.1 Yleistä jäähalleista 

Suomessa on 26.8.2020 tilanteen mukaan 234 jäähallia, 281 jäärataa ja 62 tekojäätä, 

mutta numerot muuttuvat hieman jatkuvasti (Tenhunen, 2020). Maailmalla sisäjääratoja 

on noin 7000, joista yli 50 % sijaitsee Kanadassa tai Yhdysvalloissa (IIHF, 2016, 88). 

Aasiassa jääratoja oli IIHF:n vuoden 2016 selvityksen mukaan vain noin 3 % kaikista 

maailman jääradoista (IIHF, 2016, 88). Vuoden 2022 talviolympialaiset järjestetään 

Kiinan Pekingissä, minkä vuoksi Kiina on ilmoittanut panostavansa talviurheilun 

suosioon sen harrastusmahdollisuuksia parantamalla. Maa on ilmoittanut aikeistaan 

rakentaa maahan jopa tuhat uutta jäähallia olympiakisoja edeltävänä aikana (YLE, 2016). 

Aikeet kertovat jääkiekon ja siten jäähallien määrän kasvupotentiaalista maailmalla, 

minkä takia myös hallien energiatehokkuuteen ja toimivuuteen on syytä kiinnittää 

huomiota. 

Jäähallit eroavat luonteeltaan merkittävästi muista rakennuksista, mikä tulee ilmi 

jäähallin sisäisistä lämpötilaeroista. Jäähallin sisäiset lämpötilat vaihtelevat kylmästä 

jäästä ja sen yläpuolisesta ilmasta lämpimiin pukukoppeihin ja muihin sosiaalitiloihin. 

Näitä lämpötilaeroja on ylläpidettävä keinotekoisesti. Lisäksi suuret lämpötilaerot 

aiheuttavat haasteita jäähallin kosteudenhallinnalle, mitkä on pidettävä kontrollissa ilman 

kuivauksen avulla. (IIHF, 2016, 31.) 

Jäähallien koko ja käyttötarkoitus vaihtelee suurista monitoimihalleista pieniin, 

harjoituskäyttöisiin jäähalleihin. Myös jääratojen määrä yksittäisessä hallissa vaihtelee 

yhdestä radasta useisiin ratoihin. Tässä työssä keskitytään tutkimaan yksirataisia 

jäähalleja, ja niiden energiatekniikkaa.  

Jäähallin tärkeimmät laitteet ja osajärjestelmät energiateknisestä näkökulmasta on esitetty 

seuraavassa kuvassa. Osajärjestelmät käydään tarkemmin läpi niille varatuissa 

kappaleissa. Jäähallien teknisissä ratkaisuissa on myös suuria eroja esimerkiksi 

lauhdelämmön hyödyntämisen osalta. Osa laitteistoista kuuluu myös useampaan 

osajärjestelmään, ja kaavion tarkoituksena onkin vain antaa yleiskuva jäähallin 

moninaisista prosesseista. 
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Kuva 1: Jäähallin yksinkertaistettu prosessikaavio 

 

Kuvasta 1 nähdään, että jäähallin tärkeimmät järjestelmät voidaan jakaa jään ylläpidosta 

vastuussa olevaan kylmäkoneistoon, hallitilan ilmanlaadusta ja kosteudenpoistosta 

vastaavaan ilmanvaihtoon sekä hallin lämmityksestä vastaavaan lämmitysjärjestelmään. 

Muut järjestelmät tukevat tätä kokonaisuutta, ja niiden laajuus riippuu hallin koosta, ja 

sen rakentamisessa tehdyistä ratkaisuista. 

Hyvin toimivassa jäähallissa kuvan 1 järjestelmien on oltava toteutettu automaation 

avulla tai muuten niin, että osajärjestelmät toimivat yhdessä optimaalisesti. Optimaalinen 

toteutus riippuu aina jäähallin perussuunnittelussa tehdyistä ratkaisuista, kuten siitä miten 

jäähallin lämmitys on toteutettu, ja hyödynnetäänkö kylmäkoneiston toiminnasta 

syntyvää lauhdelämpöä jäähallin lämmityskohteissa, kuten jääradan ilman 

lämmityksessä, tai käyttöveden lämmityksessä. 

Jäähallien merkittävä erityispiirre on jää, ja sen alla sijaitseva lattiarakenne ja muut 

materiaalikerrokset teknisine ratkaisuineen. Materiaalivalinnoilla on merkitystä jääradan 

lämmönsiirtokykyyn, ja siten vaikutusta myös kylmäkoneiston sähkötehontarvetta 

mitoitettaessa. Seuraavassa kuvassa on esitetty periaatekuva jääradan alapohjasta. 

Jäähallin
prosessit

Kylmäkoneisto

Liuospumput

Kompressorit

Höyrystin ja 
lauhdutin

Lauhdelämpö

Ilmanvaihto

Lämmön-

talteenotto

Lämmityspatterit

Kosteudenpoisto

Puhaltimet

Lämmitys-
järjestelmä

Hallitilan 
lämmitys

Lämmin
käyttövesi

Jäänhoitovesi

Sosiaalitilojen
lämmitys

Muut
järjestelmät

Automaatio-
järjestelmä

Valaistus

Sosiaalitilojen 
järjestelmät

Routasuoja
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Kuva 2: Jääradan jää ja sen alapohjan rakenne (Muokattu lähteestä IIHF, 2016, 37).  

 

Yleisin jäähallin kentän lattian materiaali on betoni, joka mahdollistaa myös muun 

urheilukäytön jääkauden ulkopuolella. Myös asfalttia käytetään jäähallien 

lattiarakenteena. Asfaltti on materiaalina betonia halvempaa, mutta se vaatii 

kylmäkoneistolta enemmän sähkötehoa huonompien lämmönsiirto-ominaisuuksiensa 

vuoksi. Hiekka on edullinen ja lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan hyvä valinta lattian 

materiaaliksi, mutta se rajoittaa jäähallin kentän käyttöä jääkauden ulkopuolisena aikana. 

Kuvassa 2 näkyvät myös alapohjan lämpöeristeen alla sijaitsevat routasuojan 

lämmitysputket, joilla ehkäistään routavaurioiden synty. (IIHF, 2016, 37.) 

Jäähallin energiantarve voidaan jakaa seuraaviin osakokonaisuuksiin; kylmäkoneiston eli 

jäähdytysjärjestelmän energiantarpeeseen, hallirakennuksen tilojen ja käyttöveden 

lämmitykseen, ilmanvaihdon energiantarpeeseen, valaistukseen, sekä muiden apu- ja 

oheisjärjestelmien energiantarpeeseen. Yksittäisiä muita lämmityskohteita jäähallissa 

ovat muun muassa routasuojauksen ja jäänhoitoveden lämmitystarpeet. Jäähallin 

energiantarpeen jakaminen eri osakokonaisuuksiin ja osakokonaisuuksien tyypillisten 

suuruuksien määrittäminen on tärkeää jäähallin kokonaiskulutuksen minimoinnissa. 
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Energiatehokkaassa jäähallissa hyödynnetään optimaalisella tavalla kylmäkoneiston 

lauhduttimelta vapautuva lauhdelämpö jäähallin eri lämmityskohteissa. Lauhduttimelta 

saatavan lauhdelämmön lämpötila riippuu kylmäkoneiston jäähdytysratkaisusta, 

kylmäkoneiston mitoituslämpötiloista ja koneistossa käytetystä kylmäaineesta. Yleisesti 

jäähalleissa lauhduttimelta saatava lämpö on välillä 30–35 °C. (Laitinen et al. 2010, 9.) 

2.2 Kylmäkoneisto 

Jäähallissa kylmäkoneiston tehtävä on pitää jään lämpötila halutussa arvossa ja jään laatu 

hyvänä kaikissa käyttötilanteissa. Jäähän kohdistuu ympäristöstä useita lämpökuormia, 

joiden yhteisvaikutusta on kompensoitava jään alla kulkevan jäähdytysputkiston 

jäähdytysteholla. Tarvittavan jäähdytystehon siis määrittelee jään 

kokonaislämpökuorma, joka voidaan jakaa pienempiin osakuormiin. Kylmäkoneiston 

toimintaperiaate perustuu lämpöpumppuprosessiin, jossa kompressoreilla ohjataan 

kylmäaineen painetasoja niin, että kylmäaine saadaan höyrystymään ja lauhtumaan 

halutuissa lämmönvaihtimissa. Seuraavassa kuvassa on esitetty merkittävimmät jäähän 

kohdistuvat lämpökuormat. 

 

Kuva 3: Periaatekuva jäähän kohdistuvista lämpökuormista 
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2.2.1 Jäähän kohdistuvat lämpökuormat 

Kylmäkoneisto mitoitetaan yleisesti jäänteon aikana ilmenevien lämpökuormien 

suuruuden perusteella. Kylmäkoneiston on pystyttävä jäädyttämään jää ja viilentämään 

sen ympärillä olevat rakenteet tavoitelämpötilaan halutussa ajassa. Kylmätehon 

kapasiteetti riippuu rakennelmien alkulämpötilasta jäähdytysprosessin alussa sekä 

vaaditusta jäähdytysajasta, jolle tyypillinen arvo on 48 tuntia. Jääntekoprosessissa 

lattiarakenteelle tulvitettu vesi on ensin jäähdytettävä veden jäähtymispisteeseen 0 °C. 

Mitoituksessa on huomioitava veden alkulämpötila, sekä jään haluttu tavoitelämpötila.  

Muut merkittävät jäänteon aikana esiintyvät lämpökuormat ovat lämpösäteily jääradan 

pinnan ja sitä ympäröivien rakenteiden välillä, konvektiivinen lämmönsiirto jääradan 

pinnan ja ilman välillä, valaistuksen ja muiden vastaavien laitteiden lämpökuorma 

jäädytyksen aikana, kylmäliuospumppujen aiheuttama lämpökuorma sekä ilmasta 

jääradan pintaan kondensoituvan vesihöyryn latentti lämpökuorma. (IIHF, 2016, 41.)  

Yleensä toiseksi merkittävin tai merkittävin jäähän kohdistuva lämpökuorma jäänteon 

jälkeisenä käyttöaikana on lähtöisin jään yläpuolella olevan, jäätä lämpimämmän ilman 

konvektiolämmönsiirrosta. Konvektiolämmönsiirron suuruuteen vaikuttavat jäätä 

ympäröivän ilman lämpötila, jään lämpötila, sekä jään pinnalla liikkuvan ilman 

virtausnopeus.  Konvektiolämpötehon kaava voidaan esittää seuraavan yhtälön 

muodossa. (Laitinen et al. 2010, 51.) 

 𝑞jää,konv = ℎjää,konv ∙ (𝑇ilma − 𝑇jää,pinta)   (1) 

 jossa 

 𝑞jää,konv on ilman ja jään välinen konvektiolämpövuo [W/m2] 

 ℎjää,konv on konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2 K] 

 𝑇ilma on jäätä ympäröivän ilman lämpötila [°C] 

 𝑇jää,pinta on jään pinnan lämpötila [°C] 

Yhtälö (1) antaa hetkellisen konvektiolämpötehon suuruuden, mutta ilmasta jäähän 

siirtyneen lämpöenergian määrää pidemmällä aikavälillä on arvioitava mittauksin, sekä 
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arvioimalla konvektiolämmönsiirtokertoimen arvoa eri käyttöaikoina. 

Konvektiolämmönsiirtokertoimen suuruuteen vaikuttaa ilman virtausnopeus jään 

pinnalla. Suurempi ilman virtausnopeus johtaa suurempaan lämmönsiirtokertoimeen ja 

siten suurempaan jäähän kohdistuneeseen lämpökuormaan. Luistelijat saavat liikkeellään 

ilman liikkumaan, ja jään lämpökuormitus kasvaa suuremmaksi kuin yöllä, kun jäätä ei 

oletusarvoisesti käytetä. Myös ilmanvaihdon toteutuksessa on huomioitava 

ilmasuihkujen suuntaus niin, etteivät ne puhaltaisi lämmintä ilmaa suoraan jään pinnalle. 

Yhtälöstä (1) nähdään myös suoraan, että suurempi lämpötilaero jään ja ilman välillä 

johtaa suurempaan lämpökuormaan ja siten suurempaan kylmätehon tarpeeseen, jonka 

takia lämpötilaeron optimointiin kannattaa panostaa. (Laitinen et al. 2010, 51.) 

Lämpösäteily jäähallin vaipan sisäpinnasta jäähän on konvektiolämmönsiirron kanssa 

merkittävin lämpökuorman aiheuttaja jäälle. Säteilyn tehoon vaikuttavat pintojen välinen 

lämpötilaero, sekä vaipan eristystaso, pintojen säteilyominaisuudet, ja jään pinta-alan 

suhde vaipan pinta-alaan. Toinen merkittävä säteilylämmön lähde jäähalleissa on 

jäähallin valaistus. Vaipan ja erityisesti jäähallin katon sisäpinnan jäähän kohdistamaa 

säteilylämpökuormaa voidaan arvioida Boltzmannin säteilylain mukaisesti. Katosta 

jäähän kohdistuva hetkellinen lämpöteho voidaan laskea yhtälöllä (2). (Karampour, 2011, 

23.) 

 𝑞säteily = 𝐴katto ∙ 𝑓kj ∙ 𝜎 ∙ (𝑇katto
4 − 𝑇jää,pinta

4 )  (2) 

 jossa 

 𝑞säteily on katosta jäähän kohdistuva säteilylämpökuorma [W] 

 𝑇katto on jäähallin katon sisäpinnan lämpötila [°C] 

𝑓kj on katon ja jään välisen säteilyn muotokerroin, joka ottaa huomioon jään 

ja katon emissiviteetin, sekä kappaleiden geometrian suhteessa toisiinsa [-] 

𝜎 on Stefan-Boltzmannin vakio, arvoltaan 5.67×10–8 W/(m2 K4) 

Säteilyn muotokerroin voidaan laskea lämmönsiirron teoksista löytyvillä korrelaatioilla, 

kun tiedetään jään ja katon emissiviteetit ja pinta-alat. Emissiviteetin arvot tyypillisille 
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jää- ja kattorakenteille vaihtelevat välillä 0,8–0,95. Lämpökuormien vähentämisessä 

emissiviteettiin on syytä kiinnittää huomiota. Kattorakenteita voidaan esimerkiksi 

maalata matalaemissiivisillä pinnoitteilla, kuten alumiinipohjaisilla maaleilla tai 

päällystää aluminisoiduilla kankailla, jolloin emissiviteetissä voidaan päästä alle 0,1 

suuruisin arvoihin (CanmetENERGY, 2005, 18). Näillä ratkaisuilla säteilyn 

lämpökuormaa jäähän on mahdollista pienentää huomattavasti, mikä näkyy suorana 

säästönä jäähallin sähkönkulutuksessa. Hieman muista hallin olosuhteista riippuen 

emissiviteetin pudottaminen 0,9:stä 0,1:een voi VTT:n simulointien mukaan pienentää 

harjoitusjäähallin vuosittaista sähkönkulutusta jopa 100 MWh (Hemmilä, K. & Laitinen 

A, 2018, 69). 

Jäänhoitoon käytetty vesi on konvektion ja lämpösäteilyn jälkeen usein suurin jäähän 

kohdistuva lämpökuorma, jopa 15 % koko lämpökuormasta. Jäänhoitovesi aiheuttaa 

hetkellisesti suuren lämpökuorman jäähän, kun tyypillisesti jäänhoitoveden lämpötila 

vaihtelee välillä 30–60 °C ja jäänhoitoveden tilavuus välillä 400–800 litraa. Esimerkkinä 

500 litran 55 °C:n jäänhoitoveden jäähdyttäminen 0 °C:een ja jäädyttäminen jääksi, sekä 

jään lämpötilan laskeminen jään toimintatilaan, tyypillisesti noin −3 °C:een, aiheuttaa 

kylmäkoneistolle pyöristettynä noin 80 kWh:n kylmäenergian tarpeen. Kylmäkoneiston 

kylmäkertoimen ollessa esimerkiksi 2, syntyy tästä kylmäkompressorien sähköenergian 

tarpeeksi 40 kWh. Lisäksi on huomioitava, että jäänhoitoveden aiheuttama 

kylmänenergiantarve ei jakaudu tasaisesti päivälle, vaan jäänhoitovesi on jäähdytettävä 

ja jäädytettävä nopeasti; varsinkin pelitapahtumien erätauoilla ja esimerkiksi jäävuorojen 

välissä. 

Jäänhoitoveden lämpötilaa laskemalla, ja tilavuusmäärää pienentämällä voidaan 

saavuttaa merkittäviä säästöjä niin kylmäkoneiston sähkönkulutuksessa, kuin 

jäänhoitoveden lämmitykseen kulutetussa energiassa. Käytännössä riittävän 

jäänhoitoveden lämpötila ja määrä voidaan löytää kokeellisesti seuraamalla jään laatua, 

ja sen muutosta, kun käytetyn jäänhoitoveden lämpötilaa tai määrää muutetaan. (IIHF, 

2016, 50.) 

Jääradan valaistus aiheuttaa lämpösäteilystä johtuvan lämpökuorma jäähän. Valaistuksen 

lämpökuorman suuruus riippuu valaistustekniikasta. Lämmityskuorman suuruuteen 

vaikuttaa myös valaistuksen tehokkuus käyttöaikana. LED-valaistuksen käytöllä voidaan 
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vähentää valaistuksen energiakustannuksia jopa 70–80 prosenttia verrattuna vanhoihin 

monimetallilamppuihin. LED-valojen huoltokustannukset ovat pienemmät kuin 

perinteisillä valaistustekniikoilla. Tämän lisäksi oikein toteutetulla LED-valaistuksella 

säästetään hallin energiankulutuksessa myös jään lämpökuorman vähenemisen kautta. 

(IIHF, 2016, 47.) 

Ilmassa olevan kosteus kondensoituu jään pinnalle joutuessaan kosketuksiin kylmän 

jäänpinnan kanssa, ja siten aiheuttaa lämpökuormaa jäälle. Kondensaatiolämpökuorman 

suuruuteen vaikuttaa merkittävästi vuodenaika, ja jäähallin maantieteellinen sijainti 

ympäristöolosuhteiden kannalta. USA:ssa ja Kanadassa kesällä, keväällä ja talvella 

tehdyssä vertailumittauksessa havaittiin, että talvella ilmassa olevan kosteuden 

kondensaatiosta ei aiheudu merkittävää lämpökuormaa jäälle, mutta kesällä osuus voi olla 

yli 10 % jäähän kohdistuvasta kokonaislämpökuormasta (Karampour, 2011, 24). 

Kondensaation lämpökuormaa voidaan pienentää pitämällä jääradan ilman suhteellinen 

kosteus hallinnassa kuivainyksiköllä. Kondensaatio voi myös heikentää jään laatua, joka 

johtaa jään hoitotarpeeseen. 

Kylmäliuospumppu tai pumput aiheuttavat oman lämpökuormansa kylmäprosessiin. 

Lämpökuorma on otettava huomioon kylmäainekompressorien mitoitustehoa laskiessa. 

Pumppauksen lämpökuorman suuruus riippuu pumpun sähkötehosta, sekä pumpun 

tyypistä. Kuivamoottoripumpun sähkötehosta siirtyy suurin osa kylmäprosessin 

lämpökuormaksi, mutta sähkömoottorin häviöteho siirtyy konehuoneen lämmöksi. 

Märkäroottoripumpussa myös häviöteho siirtyy osaksi kylmäprosessin lämpökuormaa. 

(Laitinen et al. 2010, 57.) 

Eri lämpökuormien osuutta jäähalleille on arvioitu mallinnusten ja mittausten avulla. 

Ruotsissa Norrtäljen jäähallilla tehdyssä analyysissä tuloksena saatiin maaliskuun 

testauspäivänä suurimmaksi lämpökuormaksi 36 % osuudella kokonaiskuormasta 

konvektiolämmönsiirto, josta pieni osuus, vähemmän kuin 3 %, oli ilman kosteuden 

kondensoitumista jään pinnalle. Toiseksi merkittävin lämpökuorma oli 

säteilylämmönsiirto 23 % osuudella, jota seurasivat jäänhoito (14 %), LED-valaistus (7 

%), ja luistelijoiden aiheuttama lämpökuorma (4 %). Loput 16 % lämpökuormasta johtui 

kylmäkoneistojärjestelmän häviöistä. Tarkemmin nämä häviöt olivat kylmäliuospumpun 

lämpökuorma (6 %), maan johtumislämmönsiirrosta johtuva lämpökuorma kylmäpiiriin 
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(5 %) sekä jäähdytysputkiin ympäristöstä siirtynyt lämpökuorma (5 %). (Karampour, 

2011, 52.)  

Lämpökuormia arvioimalla ja jaottelemalla, sekä referenssihallien tuloksiin vertaamalla, 

voidaan yksittäisten jäähallien kohdalla pohtia, missä järjestelmässä voisi löytyä 

parannettavaa. Tuloksia tutkiessa on otettava huomioon muun muassa hallin käyttöaste 

mittauspäivänä, ympäristön olosuhteet, sekä hallin rakennuksessa tehdyt tekniset 

ratkaisut ja materiaalivalinnat.  

2.2.2 Kylmäkoneiston toimintaperiaate 

Jäähallin kylmäntuotanto on mahdollista toteuttaa joko niin sanotulla suoralla 

jäähdytysjärjestelmällä, tai välillisellä järjestelmällä. Suorassa jäähdytyksessä 

lämmönsiirron väliaineena toimii jäähdytyskoneiston putkistossa höyrystyvä kylmäaine. 

Välillisessä järjestelmässä käytetään erillistä nestettä, kylmäliuosta, joka ei höyrysty vaan 

sitoo poistettavan lämmön lämpötilanmuutoksensa avulla. Välillisen järjestelmän 

kylmäliuoskierto toteutetaan pumpuilla. Kylmäliuokseen sitoutunut lämpö siirtyy 

kylmäkoneiston kylmäaineeseen erillisessä lämmönvaihtimessa, liuosjäähdyttimessä, 

joka on kylmäaineen höyrystin. (Kianta, K. et al. 2019, 7.)  

Suorajäähdytteinen järjestelmä mahdollistaa välillistä jäähdytystä energiatehokkaamman 

toiminnan, mutta se on ollut investointina välillistä jäähdytystä kalliimpi ja siten 

harvemmin käytetty ratkaisu jäähalleissa (IIHF. 2016, 40). Suorajäähdytteisen 

järjestelmän kylmäaineen valintaa rajoittavat myös kylmäaineasetukset. EU:n vuonna 

2015 voimaan tullut asetus fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä rajoittaa 

kylmäaineiden käyttöä jäähallien kylmätekniikassa. Käytetyimmät kylmäaineet jatkossa 

tulevat todennäköisesti olemaan ammoniakki ja hiilidioksidi, koska ne ovat ns. 

luonnollisia kylmäaineita, ja lisäksi niiden termodynaamiset ominaisuudet soveltuvat 

hyvin kylmäprosesseihin. (Laitinen et al. 2010, 20–21.) 

Kuvassa 4 on esitetty Mäntän Jääareenan välillisen jäähdytysjärjestelmän 

kylmäliuospiirin periaatekuva. Kuva on otettu jään käyttökauden ulkopuolella, joten 

kuvan lämpötilat eivät esitä todellisia kylmäliuospiirin toimintalämpötiloja. 
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Kuva 4: Mäntän Jääareenan kylmäliuospiiri 

 

Kylmäliuoksena Mäntän Jääareenalla käytetään etyleeniglykoli-vesiliuosta. 

Kylmäliuosta kierrätetään jään alapuolisessa rataputkistossa kahdella rinnankytketyllä 

liuospumpulla. Kylmäliuoksen virtausta ohjataan Suomen Tekojään hallille toteuttaman 

automaation mukaisesti. Pumppuja ohjataan taajuussäädöllä, jossa ohjaavana 

mittauksena toimii kylmäliuoksen meno- ja paluulämpötilan lämpötilaero. Jäätä 

ylläpidettäessä kylmäliuos sitoo lämpöä jäästä itseensä, jolloin liuoksen lämpötila nousee. 

Jään lämpökuorman kasvaessa myös kylmäliuoksen lämpötilaero kasvaa, jolloin 

pumppujen taajuussäätö reagoi muutokseen kohottamalla pumppujen pyörimisnopeutta, 

jonka seurauksena kylmäliuosvirtaus rataverkostossa kasvaa, ja kylmäliuoksen 

lämpötilaero pysyy kontrollissa.  

Kuvasta 4 nähdään, että palatessaan jäähdyttämästä jäärataa, kylmäliuos saapuu 

lämmönvaihtimelle, jonka sekundääripuolella virtaa lämmönvaihtimessa höyrystyvä 

kylmäaine, Mäntän Jääareenalla ammoniakki NH3. Rataputkistossa kylmäliuokseen 

siirtynyt lämpö voidaan lämmönsiirtimessä sitoa ammoniakin olomuodon muutokseen. 

Kylmäaineprosessin periaatekuva Mäntän Jääareenalla on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5: Kylmäaineprosessin periaatekuva Mäntän Jääareenalla  

 

Kuvassa 5 näkyy kylmäaineen kiertoprosessi kahden lämmönvaihtimen, vasemmalla 

kuvassa sijaitsevan höyrystimen, sekä oikealla sijaitsevan lauhduttimen välillä. 

Kylmäaineprosessi seuraa yksinkertaisen lämpöpumppuprosessin periaatteita, joissa 

kompressoreille syötettävällä sähköenergialla saadaan siirrettyä lämpöä matalammasta 

lämpötilatasosta korkeampaan lämpötilatasoon. Prosessissa kiertävä kylmäaine 

ammoniakki höyrystyy ja toiminta-arvojen mukaan mahdollisesti tulistuu höyrystimessä 

matalassa paineessa, jonka jälkeen kaasumaisessa muodossa oleva ammoniakki nostetaan 

kompressoreilla korkeammalle painetasolle. Korkeammassa paineessa kaasumainen 

ammoniakki saadaan lauhtumaan ja hieman alijäähtymään lauhduttimessa, jossa 

kylmäliuoksesta ammoniakkiin siirretty lämpö saadaan edelleen siirrettyä ammoniakista 

lauhdepiirin kiertoaineeseen, Mäntän jäähallilla glykolivesiliuokseen.  

Kylmäkompressorien kylmäkertoimella on olennainen merkitys jäähallin 

sähkönkulutustasossa. Tässä työssä ei paneuduta tarkemmin kylmäkompressorien 

tekniikkaan tai suunnitteluun, mutta yleisesti voidaan todeta, että kompressorien 

kylmäkerroin riippuu sen teknisten ominaisuuksien lisäksi sen lämpöolosuhteista. 

Lämpöolosuhteet tarkoittavat käytännössä kompressorin höyrystymis- ja 



23 

 

lauhtumislämpötilaa. Kylmäkoneiston kylmäkerroin kertoo, kuinka paljon järjestelmä 

pystyy poistamaan kylmäenergiaa esimerkiksi jäästä suhteessa koneiston vaatimaa 

sähköenergiayksikköä kohden. Korkeampi kylmäkerroin johtaa siis pienempään 

sähkönkulutukseen, mutta toisaalta myös hieman pienempään lauhdelämmön tuotantoon. 

Lauhdutuslämpötilan noustessa kylmäkerroin pienenee ja vastaavasti 

höyrystymislämpötilan noustessa kylmäkerroin kasvaa (Laitinen et al. 2010, 48).  

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu lämpökertoimen käyttäytymistä hyödyntämällä 

lämpöpumppuprosessin teoreettista Carnot-lämpökerrointa. Esimerkkinä on käytetty 

jäähallin lauhdutuslämpöpiirille tyypillistä menolämpötilaa 33 °C, ja tämän lämmön 

hyödyntämistä lämpöpumpun lämmönlähteenä. Lopputuotteena saadaan 

lämpöpumppuprosessilla tuotettua lämmitettyä vettä, ja valittu lämpötilataso määrittää 

lämpöpumppuprosessin COP:n. 

 

Kuva 6: Arvioitu COP-kerroin lämpöpumppuprosessille 

 

Kuvassa 6 esitetty COP on saatu laskemalla teoreettinen COP-kerroin ja kertomalla 

saadut teoreettiset COP:t 0,35:llä. Kuvan tarkoitus on havainnollistaa lämpökertoimen 

käyttäytymistä riippuen siitä, kuinka lämmintä vettä lauhdelämmöstä halutaan tuottaa, 

eikä antaa tarkkaa arviota lämpöpumpun tyypillisistä COP-kertoimista. Esimerkkinä 

käytetyillä oletuksilla, tuotetun veden lämpötilan ollessa 60 °C, saatiin COP:ksi arvioitua 

4,3. Jos tuotetun veden lämpötilaa haluttaisiin nostaa 70 °C:een, olisi arvioitu COP silloin 
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3,2. Tämä antaa yleiskäsityksen siitä, että mitä korkeampaan lämpötilatasoon 

lauhdelämpöä halutaan priimata, sitä enemmän tämä vaatii myös sähköenergiaa 

syötettäväksi lämpöpumppuprosessiin. 

Myös kylmäaineprosessin toimintaa on ohjattava. Kylmäaineprosessin ohjaavana 

mittauksena jäätä ylläpidettäessä on jään pyyntilämpötila. Jäälle voidaan asettaa 

manuaalisesti tai automaation avulla lämpötilan tavoitearvo, jota kohti automaatio pyrkii 

ohjaamaan prosessia jään tai useammin jään alla sijaitsevan laatan lämpötilamittausten 

avulla. Jos jään tavoitearvo on kylmempi kuin senhetkinen todellinen lämpötila, 

automaatio nostaa kompressorin tai kompressorien pyörimisnopeutta, jolloin 

kylmäaineeseen pystytään siirtämään kylmäliuospiiristä enemmän lämpöä. Tämä johtaa 

fysikaalisena ilmiönä jään lämpötilan laskuun, kun jäästä poistettava lämpömäärä ylittää 

jäähän kohdistuvan lämpökuorman. 

Kylmäkompressorien sähkönkulutuksella on merkittävä osuus jäähallin 

kokonaissähkönkulutuksesta. Kompressorien sähkönkulutuksen optimoinnissa on 

otettava huomioon jään ja muun järjestelmän asettamat vaatimukset, koska jään laadun ei 

haluta kärsivän, ja esimerkiksi Mäntän Jääareenalla kylmäkompressorien ohjaus on tehty 

niin, että vähintään toinen kylmäkompressoreista käy aina, alimmillaan noin 25 kW:n 

teholla. Tämä johtuu kyseisen jäähallin lämmityskytkennästä, jossa kylmäprosessin 

lauhdelämpöä käytetään halli-ilman ja routasuojan lämmitykseen. Jos kylmäkompressorit 

olisivat pois päältä, niin halli-ilma olisi hetkellisesti lämmitettävä jollain muulla 

lämmönlähteellä. Tästä syystä kompressorien tehonkulutuksen optimointi on 

hallikohtainen ongelma, ja ratkaisussa pyritään kompromissiin, jossa pelkkä 

sähkönkulutuksen huomiointi ei yleensä riitä. 

Jäähallien kylmäaineista ja kylmäliuoksista on määrätty eurostandardissa EN378. 

Pääasiassa kylmäliuoksena käytetään niiden aineiden vesiliuoksia, joita joko esiintyy 

luonnossa, tai ne luontoon päästessään ovat ympäristölle vaarattomia. Muita glykoli-vesi 

-seoksen lisäksi yleisesti käytettyjä kylmäliuoksia jäähalleissa ovat mm. etanoli-vesi, 

kalsiumkloridi-vesi ja kaliumformiaatti-vesi -liuokset. Kylmäliuoksen valinnassa 

huomioidaan ympäristövaikutusten lisäksi liuoksen pumpattavuus, lämmönsiirto-

ominaisuudet, korroosiovaikutukset ja liuoksen hinta. (Laitinen et al. 2010, 21.)  
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Hiilidioksidin hyödyntämistä jäähallin jäähdytysjärjestelmässä on tutkittu ja toteutettu. 

Hiilidioksidi ei ole herkästi syttyvä tai myrkyllinen, ja sitä on saatavilla 

teollisuusprosessien sivutuotteena. Ammoniakkiin verrattuna hiilidioksidi toimii 

kylmäaineena korkeammalla painetasolla, mutta hiilidioksidilla on suuri volymetrinen 

tuotto muihin yleisiin kylmäaineisiin verrattuna. Suuri volymetrinen tuotto mahdollistaa 

suurien lämmitystehojen siirrot pienellä hiilidioksidin tilavuusvirralla, joka mahdollistaa 

esimerkiksi kompressorin fyysisen koon pienentämisen. (Laitinen et al. 2010, 17.) 

Hiilidioksidia on mahdollista käyttää niin kylmäkoneiston kylmäliuoksena, kuin 

kylmäaineena. Kylmäaineena hiilidioksidia voidaan käyttää alikriittisessä tai 

ylikriittisessä prosessissa. Ylikriittisessä prosessissa hiilidioksidin lämpötila ja paine 

ylittävät sen kriittisen pisteen arvot, jolloin ylikriittinen kaasu ei nesteydy prosessin 

aikana. Ylikriittinen prosessi mahdollistaisi suorahöyrysteisen järjestelmän, ja prosessi 

voitaisiin toteuttaa yhdellä kompressorikoneistolla. Järjestelmän toteuttaminen vaatisi 

kylmäaineprosessin lauhdutinpuolelta jopa yli 150 barin painetta, mikä voi 

materiaalivaatimusten ja -hintojen osalta olla este ylikriittisen prosessin toteuttamiselle 

jäähalleissa. (Laitinen et al. 2010, 18–20.) 

Kylmäkoneiston sähkönkulutuksen osuus harjoitusjäähallin kokonaissähkönkulutuksesta 

on noin 50–60 % (Laitinen et al. 2010, 9). Tästä syystä potentiaalisin säästökohde 

jäähalleissa löytyy usein kylmäkoneistosta, ja sen ohjauksesta. Kylmäkoneistoon voidaan 

laskea kuuluvaksi ainakin rataputkiston pumput, kylmäaineprosessin kompressori tai 

kompressorit sekä muut kylmäprosessin apujärjestelmät. Eri jäähallien kylmäkoneistojen 

sähkönkulutusta vertailtaessa on hallin koon ja käyttötarkoituksen lisäksi otettava 

huomioon, mitä laitteita kylmäkoneiston sähkönkulutusseurantaan on laskettu. 

Mäntän Jääareenalla hyödynnetään kylmäkoneiston toiminnassa syntyvää lauhdelämpöä, 

joka siirretään lauhduttimen sekundääripuolella virtaavaan lauhdeliuokseen 

lauhdepumppujen avulla. Mäntän Jääareenan lauhdutinpuolen periaatekuva on esitetty 

seuraavassa kuvassa.  
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Kuva 7: Mäntän Jääareenan lauhdutinpiiri 

 

Kuvasta 7 poiketen Mäntän Jääareenalla lauhdutinpiiriin kuuluu myös hallin tuloilman 

lämmityskytkentä, jossa osa lauhdelämmöstä hyödynnetään hallin tuloilman 

lämmityksessä ohjaamalla lauhdeliuosta tuloilman lämmityspatterille. Tuloilman 

lämmityspatteri sijaitsee lauhdeliuoksen virtaussuunnasta katsottuna sen menopuolella, 

priimaavalle lämpöpumpulle menevän venttiilin jälkeen.  Lauhdelämpöä siis voidaan 

käyttää hallin lämpöpumpun lämpölähteenä sen höyrystinpuolella, ohjaamalla 

höyrystimelle saapuvan virtauksen määrää. Lisäksi lauhdejärjestelmään kuuluu 

routasuojajärjestelmä, jota ajaa routasuojapumppu, sekä kaksi ilmalauhdutinyksikköä, 

joita käytetään lauhdelämmön poistamiseen lauhdelämpöpiiristä, jos lämpöä ei voida 

hyödyntää muualla.  

Lauhdutinpiirin kiertoaineena toimii jäähallissa yleisesti jokin glykoliliuos, suolaliuos, 

kaliumformiaatti tai kaliumasetaatti. Glykolit ovat jälkimmäisiin vaihtoehtoihin nähden 

heikompia hyötysuhteeltaan ja pumppauskustannuksiltaan, mutta niitä on helpompi 

käsitellä ja ylläpitää (IIHF, 2016, 43). Mäntän Jääareenan lauhdutinpiirin kiertoaineena 

toimii vesi-glykoliliuos.  



27 

 

2.3 Jäähallin ilmanvaihto 

Jäähallin kylmäkoneiston toimintaan liittyy oleellisena osana jääradan sekä katsomon 

ilman lämpötilan ja laadun kontrollointi. Vaikka jään lämpötilan ja ilman lämpötilan 

ohjaus toteutetaan fyysisesti eri järjestelmillä, on niiden yhteensovittaminen 

automaatiossa tärkeää, koska fysikaalisesti toisen järjestelmän toiminta-arvojen 

muutoksella on vaikutus toisen järjestelmän tilaan. Esimerkkinä jään lämpötilan 

asetusarvon laskeminen kylmemmäksi tarkoittaa, että jään yläpuolista ilmaa on 

lämmitettävä enemmän, jotta se pysyy asetusarvossaan, koska lämpötilaero ja siten 

lämpövirta ilmasta jäähän kasvaa tehdyllä muutoksella. Hallitilan puolilämpimästä tilasta 

poikkeavien tilojen, kuten pukukoppien ja sosiaalitilojen ilmanvaihto toteutetaan usein, 

kuten Mäntän Jääareenalla, hallitilan ilmanvaihdosta erillisillä ilmanvaihtokoneistoilla, 

ja niiden suunnittelu ja toiminta on perinteisempää lämpimän tilan ilmanvaihtoa. 

Jäähallin ilmanvaihtojärjestelmällä on kolme päätehtävää; jäärata-alueen ja 

katsomoilman lämmitys, ilmanlaadun ylläpito ja kontrollointi, sekä ilman kosteuden 

kontrollointi ja tarvittaessa ilmankuivaus (IIHF, 2016, 27–28). Mäntän Jääareenan 

jäärata-alueen ja katsomon ilmastointi hoidetaan sille varatulla omalla 

ilmanvaihtokanavistolla, jonka kytkentä ulkoilmaan on esillä seuraavassa, hallin 

kiinteistöautomaatiojärjestelmästä otetussa kuvassa. 

 

Kuva 8: Mäntän Jääareenan hallitilan ilmanvaihtojärjestelmä 
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Kuvassa 8 näkyy jäähalleille tyypillinen ilmanvaihdon ratkaisu, kiertoilmakanava, joka 

yhdistää ilmanvaihdon tulo- ja poistokanavat toisiinsa. Kiertoilmakanavalla 

mahdollistetaan halli-ilman kierrättäminen täysin tai osittain raikkaaseen ulkoilmaan 

sekoitettuna kiertoilmapellin asentoa muuttamalla. Mäntän Jääareenalla jääkauden aikana 

ilmanvaihto on kokemusperäisesti toiminut pääosin kiertoilma-asetuksella. 

Kiertoilmakytkentä mahdollistaa energiansäästön verrattuna tilanteeseen, jossa hallin 

tuloilma otettaisiin jatkuvasti jääradan ilmaa kylmemmästä tai lämpimämmästä ja 

kosteammasta ulkoilmasta, mikä vaatisi joko tuloilman lämmittämistä, tai mahdollisesti 

myös ensin jäähdyttämistä kosteudenpoistoa varten ja tämän jälkeen tuloilman 

asetusarvoon lämmittämistä. Rajoittavana tekijänä kiertoilman käytölle jäähallin 

ilmanvaihdossa on hallista riippuen yleensä joko halli-ilman hiilidioksidipitoisuus tai 

muiden epäpuhtauksien, kuten typpioksidin tai hiilimonoksidin pitoisuudet. Myös halli-

ilman kosteuspitoisuutta voidaan jossain tilanteissa kontrolloida ottamalla ulkoa raitista 

ja kuivaa ilmaa tuloilmakanavaan. 

Mäntän Jääareenalla ohjaavana mittauksena kiertoilmapellin asennolle käytetään 

jääkauden aikana halli-ilman hiilidioksidipitoisuuden mittausta. Halli-ilman 

hiilidioksidipitoisuuden ollessa alle 900 ppm, on ulkoilmavirran osuus hallin 

ilmanvaihdossa 0 %, eli ilmaa kierrätetään täysin kiertoilmakanavan kautta. Ylärajaksi 

hiilidioksidipitoisuudelle on pidetty arvoa 900 tai 1200 ppm. Tämän asetetun arvon 

saavutettuaan automaatio alkaa nostaa halliin puhallettavan raitisilman määrää, 

sulkemalla kiertoilmapeltiä, ja vastaavasti avaamalla raitisilmapeltejä. Käytännössä 

hallin toiminta on osoittanut, että suurimman osan käyttöajasta halli-ilman 

hiilidioksidipitoisuus on pysynyt alle 900 ppm:ssä kiertoilmatilassa, johtuen halliin 

tulevista vuotoilmoista, sekä suuresta halli-ilman tilavuudesta suhteutettuna hiilidioksidin 

lähteisiin eli hallin käyttäjiin.  

Toinen merkittävästi jäähallin ilmanvaihdon energiankulutusta optimoiva tekijä on 

kuvassa 8 keskellä näkyvä lämmöntalteenottoyksikkö, Mäntän Jääareenan tapauksessa 

regeneratiivinen pyörivä lämmöntalteenottokiekko. Lämmönsiirtokiekossa lämpö siirtyy 

lämpimämmästä ilmamassasta kylmempään. Mäntän jäähallissa 

lämmöntalteenottokiekko on sijoitettu niin, että siitä on hyötyä myös kiertoilma-



29 

 

asetuksella, kun halli-ilman kosteutta kondensoidaan. Jäähdytyspatterilta saapuva kylmä 

ilma lämpenee LTO-yksikössä, ja samalla esiviilentää hallista tulevaa ilmaa ennen sen 

saapumista jäähdytyspatterille. Jäähdytyspatteri siis vaatii vähemmän kylmätehoa, kuin 

jos LTO-kiekko olisi sijoitettu kiertoilmaputken toiselle puolelle. Vastaavalla tavalla 

ulkoilmakierrolla ajettaessa LTO-kiekko esilämmittää tarvittaessa ulkoa otettavaa ilmaa 

hallista poistettavan lämpimämmän ilman avulla. LTO-kiekko ei pyöri, jos ilmanvaihto 

toimii sisäkierrolla, eikä halli-ilmalla ole tarvetta kuivaukselle.  

LTO-kiekon jälkeen halliin puhallettava ilma lämmitetään tavoitearvoonsa kahden 

lämmityspatterin avulla. Ensimmäisessä lämmityspatterissa ilmaa lämmitetään 

lauhdepiirin lämmöllä, ja toisessa lämmityspatterissa ilmaa lämmitetään vielä tarvittaessa 

priimaavan lämpöpumpun ja maalämpöpumpun yhteydessä olevan lämmityspiirin 

lämmöllä. Yleisesti voidaan todeta käytännön osoittaneen, että lauhdelämpöä on 

riittävästi saatavilla ilman lämmitystä varten, eikä toista lämmityspatteria näinä aikoina 

tarvita. 

Tulo- ja poistoilmapuhaltimien nopeuden säätö voidaan toteuttaa monella tavalla. 

Käytännössä ohjaavana mittauksena toimii joko ilman epäpuhtauksien mittaus, kuten 

hiilidioksidin pitoisuus halli-ilmassa, lämmitystehon tarve lämmityspattereilla, tai ilman 

kuivauksen tarve. Riittävällä ilmamäärällä varmistetaan, että hallitilaa pystytään 

lämmittämään, kuivaamaan ja pitämään tavoitellulla tasolla epäpuhtauksien osalta 

kaikissa käyttötilanteissa.  

2.3.1 Kosteudenhallinta 

Toinen jäähallin ilmanvaihdon päätehtävä eli halli-ilman kosteudenhallinta voidaan 

toteuttaa useilla eri teknisillä ratkaisuilla, joista yleisimmät ovat kondenssi- ja 

sorptiokuivain. Mäntän Jääareenalla halli-ilman kuivaus toteutetaan 

kondenssikuivaimella, jonka jäähdytyspatteri on nähtävissä kuvassa 8 tuloilmakanavassa 

kiertoilmakanavan jälkeen oikealla. Kondenssikuivain on Mäntässä toteutettu 

yhdistämällä kuivainpatteri jääradan kylmäliuoksen kiertoon. Kuivainpatterille saapuvaa 

kylmäliuoksen määrää säädetään venttiilillä, joka joko päästää kylmäliuosta patterille tai 

jos kuivaustarvetta ei ilmalle ole, ohittaa kuivainpatterin kylmäliuoksen kierrossa. 

Jäähallin toiminta-aikana jään lämpötilaa kylmempi kylmäliuos pystyy viilentämään 
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ilman niin alhaiseen lämpötilaan, että ilma saavuttaa kastepisteensä, ja kosteus alkaa 

tiivistyä.  

Automaation ohjauksella kylmäliuoksen virtausta voidaan ohjata niin, että halli-ilman 

kosteustaso pysyy turvallisella tasolla. Ilman kuivaustarpeen ollessa suuri, myös 

ilmanvaihtokanavassa siirtyvän ilman tilavuusvirtaa voidaan kasvattaa tuloilma- ja 

mahdollisesti poistoilmapuhaltimen pyörimisnopeutta lisäämällä. Jos ilman tilavuusvirta 

kiertoilma-asetuksella tai ulkoilma-asetuksella on liian pieni, hallitilan suuri ja kostea 

ilmamäärä ei kuivu nopeasti. Tämän takia myös ilmavirtauksen määrän säätö on tärkeä 

olla mukana ilman kuivausta suunniteltaessa. 

Suhteellisen kosteuden tavoitearvona halli-ilmassa 1,5 metrin korkeudella jäästä on 

Mäntän Jääareenalla käytetty arvoa 60 %, lämpötilan tavoitearvon ollessa 8 °C. 

Katsomon lämpötilan tavoitearvona on ollut 12–16 °C. Kuivainpatterin hetkellistä 

jäähdytystehoa ja kondensoituneen veden määrää voidaan arvioida käyttäen ilman 

Mollier-piirrosta, kun tiedetään ilman lämpötila ja suhteellinen kosteusprosentti ennen 

kuivauspatteria, ja sen jälkeen. Seuraavassa kuvassa on esitetty hetkellinen tilanne 

Mäntän Jääareenan jääradan tuloilmakanavasta, kun halli-ilmaa kuivataan.  

 

Kuva 9: Kuivauspatterin ja LTO-kiekon toiminta 
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Kuvasta 9 nähdään, että kanavistossa kiertävän ilman tilavuusvirta on mittauksen mukaan 

2,6 m3/s lämpötilassa 28 °C. Tämä vastaa massavirtana noin 3,1 kg/s. Ilman suhteellisen 

kosteuden mittari kuivauspatterin jälkeen oli viallinen, joten sen avulla saatua tulosta ei 

voitu käyttää kuivauspatterin tehon arvioinnissa. Ilmalle ei ole kosteusmittausta juuri 

ennen kuivauspatteria, mutta kuvassa 9 näkyy ilman suhteelliseksi kosteudeksi mitatun 

57,8 % lämpötilassa 9,8 °C. Oletetaan, että kosteutta ei tiivisty kanavistoon ennen 

kuivauspatteristoa, niin suhteellinen kosteus ennen patteria on lämpötilassa 3,1 °C silloin 

noin 92 %, ja ilmassa on kosteutta 4,3 g/kg kuivaa ilmaa. 

Mollier-piirroksesta voidaan nyt ilman tilapisteiden avulla selvittää, paljonko 

kuivattavassa ilmassa on kosteutta yhtä kiloa kuivaa ilmaa kohden ennen ja jälkeen 

kuivauspatterin. Tästä voidaan ilman massavirran avulla laskea, paljonko patteri 

kondensoi vettä kuvatussa tilanteessa. Kuivauksen tarvitsema jäähdytysteho kylmäpiiriltä 

voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä, kun oletetaan että kuivainpatterin pintalämpötila on 

suurempi kuin veden jäätymislämpötila 0 °C (Laitinen et al. 2010, 72). 

𝜙jäähdytys = 𝑞m,ilma ∙ (1 − 𝜂ok,ku)(ℎilma,ku,1 − ℎpinta)  (3) 

jossa 

𝜙jäähdytys  on kondensoivan kuivaimen aiheuttama jäähdytystehontarve [kW] 

𝑞m,ilma on kuivaimen läpi virtaavan ilman massavirta [kg/s] 

𝜂ok,ku on kuivainpatterin ohituskerroin [-] 

ℎilma,ku,1 on kostean ilman entalpia ennen kuivainpatteria [kJ/kg] 

ℎpinta on kuivainpatterin pintalämpötilaa vastaavan kostean ilman kylläisen 

tilan entalpia [kJ/kg] 

Yhtälön (3) ohituskerroin ottaa huomioon sen, että osa kuivainpatterin ohi virtaavasta 

ilmasta ei reagoi kylmän pinnan kanssa, jolloin patterin jälkeen ilma on sekoitus kylläistä 

ja ohitse virrannutta ilmaa. Patterin ohituskerroin ei ole nyt tiedossa, joten käytetään 

suositusarvoa 0,2 (Laitinen et al. 2010, 72). Kuivainpatterin pintalämpötilalle ei ole omaa 

mittausta Mäntän Jääareenalla, mutta patterille virtaava kylmäliuos on kuvassa 9 välillä 
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0,9–1,2 °C ja kuivainpatterin lämpötilalle oli asetettu rajoitukseksi 1 °C. Oletetaan 

kuivainpatterin lämpötilaksi 1 °C. Tällöin myös kuivauspatterin jälkeistä 

mittauslämpötilaa 0,6 °C voidaan miettiä, koska se ei voi käytännössä alittaa 

kuivauspatterin lämpötilaa. Laskennallisesti ohituskerrointa käyttäen kuivauspatterin 

jälkeinen ilman lämpötila olisi noin 1,5 °C.  

Ilman entalpiat luetaan Mollier-käyrästöltä. Ilman massavirralle käytetään arvoa 3,1 kg/s. 

Ilman entalpiaksi ennen patteria saadaan 14,0 kJ/kg, ja kuivainpatterin lämpötilaa 

vastaavaksi kylläisen ilman entalpiaksi 11,2 kJ/kg. Nyt vaadittavaksi jäähdytystehoksi 

voidaan arvioida yhtälöstä (3). 

𝜙jäähdytys = 3,1 kg/s ∙ (1 − 0,2) ∙ (14,0 kJ/kg − 11,2 kJ/kg) = 7 kW 

Ilman vesisisältö saadaan laskennallisesti kuivainpatterin jälkeen yhtälöllä (4) (Laitinen 

et al. 2010, 72). 

𝑥2 = 𝑥pinta + 𝜂ok,ku ∙ (𝑥1 − 𝑥pinta)   (4) 

 jossa 

 𝑥2 on ilman vesisisältö kuivainpatterin jälkeen [g/kg kuivaa ilmaa] 

𝑥pinta on kylläisen ilman vesisisältö pinnan lämpötilassa [g/kg kuivaa 

ilmaa] 

 𝑥1 on ilman vesisisältö ennen kuivainpatteria [g/kg kuivaa ilmaa] 

Yhtälöön (4) sijoitettuna tulokseksi saadaan 

𝑥2 = 4,06 g/kg + 0,2 ∙ (4,3 g/kg − 4,06 g/kg) = 4,1 g/kg 

Halli-ilmasta poistuu siis kosteutta noin 0,2 g/kg ja ilman massavirralla kerrottuna noin 

0,6 g/s. Arvot ovat hyvin pieniä, koska halli-ilma on jo itsessään niin kylmää, ettei siinä 

ole absoluuttisesti suurta määrää kosteutta ilmakuutiota tai kiloa kohden. Lisäksi 

laskennan esimerkissä halli-ilman suhteellinen kosteus oli mittauksen mukaan 71,9 % 6,6 

°C lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ohjearvon ollessa 70 %. Samassa lämpötilassa, 

mutta 80 % suhteellisella kosteudella myös kuivauspatterin ilmasta poistama vesimäärä 
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nousisi noin 1,9 grammaan per sekunti, eli ilmasta poistettaisiin vettä yli kolme kertaa 

enemmän. Kuivauksen vaatimaa kylmätehoa ei voi siis suoraan yhdistää kuivauksen 

tehokkuuteen veden poistamisen näkökulmasta, vaan se on aina olosuhderiippuvaista. 

Myös kuivauspatterin pintalämpötilan rajoitus rajoittaa suuremman vesimäärän 

poistamista ilmasta. Jo 4 °C:ssa ja 80 % suhteellisella kosteudella ilma sisältää noin 4,0 

g kosteutta kiloa ilmaa kohti, eli kondenssikuivauspatteri ei pysty enää 1 °C 

pintalämpötilan rajoituksella pääsemään tämän suhteellisen kosteuden alle. 

Huomattavasti suurempaa tehoa jäähdytyspatterilta vaaditaan, jos halliin otetaan 

lämmintä ja kosteaa ulkoilmaa, jolloin myös absoluuttisesti ilmasta poistettu vesimäärä 

on paljon edellistä tilannetta suurempi. Siksi potentiaalinen kuivaustehon huipputarve 

sijoittuukin kesälle ulotetulle jääkaudelle, ja tilanteeseen, jossa hallissa tarvitaan 

ulkoilmakiertoa. 

Seuraavassa kuvassa on Mollier-piirrokseen piirrettynä näytetty, kuinka ilman 

kuivausprosessi etenee. Oletuksena on, että kuivauspatterin lämpötila pysyy 

kuivausprosessissa vakiona 1 °C lämpötilassa. 

 

Kuva 10: Ilman jäähdytys- ja kuivausprosessi havainnollistettuna Mollier-piirroksessa 
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Kuvassa 10 piste 1 vastaa ilman hallista poistetun ilman tilaa mittauksen perusteella. 

Pisteestä 1 halli-ilma jäähtyy kuivauspatteria edeltävään ilman tilaan 2 LTO-kiekon 

avulla, ja lopullinen jäähdytys ja kuivaus tapahtuu kuivauspatterilla, pisteestä 2 pisteen 3 

laskennalliseen tilaan. Kuivauspatterin jälkeinen tila lähestyy kuivauspatterin lämpötilaa 

eli oletettua 1 °C lämpötilaa, ja 100 % suhteellista kosteutta. Ohituskerroin määrää, 

kuinka lähelle kuivauspatterin pinnan lämpötilaa patterilta poistunut ilma päätyy. 

Esimerkkitapaus osoittaa selvästi LTO-kiekon hyödyllisyyden myös kondenssikäytössä. 

Hallista palannut ilma oli mittauksen mukaan 9,8 °C, mutta LTO-kiekon jälkeen sen 

lämpötila laski 3,1 °C:een. Jäähdytyspatterin tarvitsi siis viilentää halli-ilmaa 6,7 °C 

vähemmän, kuin jos LTO-kiekko olisi esimerkiksi sijainnut kiertoilmakanavan toisella 

puolella. Jäähdytyspatterin tehona tämä olisi tarkoittanut muutosta noin 7 kW:sta noin 24 

kW:iin, eli yli kolminkertaista jäähdytystehon tarvetta. Jäähdytystehon laskettua arviota 

voidaan pitää realistisena, koska myös mittaustuloksella 0,6 °C suoraan laskettuna 

jäähdytystehontarve olisi noin 7,8 kW, eli todellinen jäähdytysteho on ollut luultavasti 

jossain tällä välillä. Vastaavalla tavalla LTO-kiekko vähentää jäähdytyspatterin jälkeisen 

ilman lämmitystarvetta, kun jäähdytyspatterilta poistuva kylmä ilma kohtaa kiekossa 

hallista poistuvan lämpimämmän ilman ennen lämmityspatterille saapumistaan. 

2.3.2 Jääradan ilman olosuhteet 

Mäntän Jääareenalla hallin käyttöaikana jääradan yläpuolisen ilman automaation 

ohjeistusarvona on pidetty 8 °C ja katsomotilalle 12–16 °C. Opetusministeriön ja 

Jääkiekkoliiton vuonna 1999 julkaisemassa rakentamis- ja korjausoppaassa Jäähallit ja 

Tekojääkentät (Suomen Jääkiekkoliitto, 1999, 40–41) on annettu suuntaa antavia 

suunnitteluarvoja jäähallin kentän ja katsomon lämpötiloille riippuen hallityypistä ja 

jäällä tapahtuvasta aktiviteetista. Kentän lämpötila on mitattu 1,5 metrin korkeudella jään 

pinnasta. Harjoitusjäähallille suunnitteluarvot vaihtelevat välillä +2 °C – +6 °C, ja 

katsomolle suunnitteluarvoksi on annettu +10 °C. Vastaavat ohjearvot IIHF:n mukaan 

ovat pienelle jäähallille +6 °C jääkiekkokäytössä ja 6–15 °C katsomo-osan lämpötilalle 

(IIHF, 2016, 38).  
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Edellä luetelluista ohjearvoista huomataan, että jääradan ilman lämpötilalle ei ole yhtä 

tarkkaa tavoitearvoa, vaan se riippuu niin hallin silloisesta käyttötarkoituksesta, kuin 

hallin koosta ja hallin suunnitteluvaiheessa tehdyistä teknisistä ratkaisuista. Edellä 

mainittujen lämpötilojen laskeminen johtaa teoriassa pienempään lämpövirtaan jääradan 

ilmasta jäähän, ja siten pienempään sähkönkulutukseen kylmäkoneistolta. Toteutuksessa 

on kuitenkin otettava huomioon, että ilman lämpötilaa laskettaessa ilman suhteellinen 

kosteus kohoaa, jos automaatiojärjestelmä ei ole ohjelmoitu oikein pitämään ilman 

kosteus halutussa arvossa tai jos kuivauspatteri ei pysty kuivaamaan halli-ilmaa 

riittävästi. 

Mäntän Jääareenan kylmäkoneiston ja ilmanvaihdon suunnitellut ja toteuttanut Suomen 

Tekojää Oy on muissa halleissaan toteuttanut dynaamista jääradan olosuhteiden 

kontrollointia, jossa jään ja jääradan ilman lämpötilaa voidaan muuttaa jääradan 

toimintatilanteen mukaan. Toimintatila voidaan karkeasti jakaa aikoihin, jolloin jäällä on 

käyttäjiä eli luistelijoita, sekä aikoihin, jolloin jäällä ei ole toimintaa. Lisäksi 

automaatiojärjestelmään on mahdollista syöttää hallin viikko-ohjelma, jossa aktiviteetit 

voidaan jakaa harjoitus- ja pelitapahtumiin sekä yöaikaan, jolloin jäällä ei ole käyttäjiä. 

Eri aktiviteeteille määritetään eri lämpötila-arvot jään -ja haluttaessa myös jääradan ilman 

lämpötilalle. Näin mahdollistetaan sähkön- ja lämmönkulutuksen pienentäminen 

verrattuna tilanteeseen, jossa jääradan ilman ja jään lämpötilan tavoitearvo pidetään 

samassa arvossa ympäri käyttökauden. 

Hemmilä ja Laitinen (2018) tulivat harjoitusjäähallin laskennallisessa simuloinnissa 

tulokseen, jossa jääradan ilman lämpötilan nosto +4 °C:sta +12 °C:een lisää 

harjoitusjäähallin vuosittaista sähkönkulutusta jopa 50 %, ja kylmäkoneiston korkein 

tuntiteho kasvoi yli 70 % (Hemmilä, K. & Laitinen A, 2018, 78). Suomen Jääkiekkoliiton 

arvion mukaan jääradan ilman lämpötilan yhden asteen laskeminen säästää vuositasolla 

30–40 MWh sähköenergiaa, ympäri vuoden toimivassa jäähallissa (Suomen 

Jääkiekkoliitto, 1999, 170).  

2.4 Jään olosuhteet 

Olennaisena osana jäähallin päivittäisiin toimintoihin kuuluu jään laadun seuranta ja 

ylläpito. Jään laadulla on käyttäjäkokemuksen lisäksi suuri ja suora vaikutus jäähallin 
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energiatehokkuuteen. Jään ja siitä lämpöä itseensä sitovan kylmäliuoksen (tai 

kylmäaineen) välillä on lämpövastus. Mitä suurempi tämä lämpövastus on, sitä suurempi 

lämpötilaero vaaditaan jään ja sitä viilentävän väliaineen välille saman kylmätehon 

tuottamiseksi. Jos kylmäliuoksen lämpötilavaade pienenee, se vaikuttaa myös 

höyrystimeen, jossa on siten alhaisempi höyrystymislämpötila. Lämpöpumppuprosessin 

termodynamiikasta tiedetään, että alhaisempi höyrystymislämpötila johtaa 

lisääntyneeseen tehontarpeeseen kompressorilta. Kompressorien sähkönkulutuksen 

ollessa yleensä merkittävin yksittäinen sähkönkuluttaja jäähallissa, on jääradan 

lämpövastukseen syytä kiinnittää huomiota. (IIHF, 2016, 42). 

Jääradan ja kylmäliuoksen välisen lämpövastuksen voidaan katsoa koostuvan viidestä eri 

osatekijästä. Ensimmäinen lämpövastus on jään pintalämpövastus, johon vaikuttavat 

katon nettosäteily jäähän, sekä konvektion lämpöteho jäähän. Toinen lämpövastus on jään 

oma johtumislämpövastus, jonka suuruus riippuu pääasiassa jään paksuudesta. Paksumpi 

jää johtaa suurempaan lämpövastukseen. Kolmas lämpövastus on lattiarakenteen 

aiheuttama johtumislämpövastus. Lämpövastuksen suuruus riippuu materiaalin 

paksuudesta sekä kyseisen materiaalin lämmönjohtuvuudesta. Pienempi 

lämmönjohtuvuus aiheuttaa suuremman lämpövastuksen. Neljäs lämpövastus on 

riippuvainen jäähdytysputkien materiaalista ja putkien asettelusta jääradan lattiassa. 

Viimeinen lämpövastus on pintavastus putkien ja putkissa virtaavan fluidin välillä. 

Välillisessä jäähdytysjärjestelmässä myös kylmäliuoksen ja lämmönvaihtimena toimivan 

höyrystimen välillä on huomattava lämpövastus. (IIHF, 2016, 42–43.) 

Energiatehokkaan jäähallin jään paksuuden tavoitearvo vaihtelee tyypillisesti välillä 2,5–

3,0 cm (IIHF, 2016, 50). Jäätä pidetään kunnossa ja tavoitepaksuudessa jäänhoitoveden, 

jääkoneen ja muiden apulaitteiden avulla. Jäänhoitokertojen määrä korreloi suoraan 

jäänhoidon jäähän aiheuttamaan lämpökuormaan, mutta se on välttämätöntä jään kunnon 

ylläpitämiseksi. 

Jääradan jään lämpötilasta löytyy useita ohjeita eri jään käyttötilanteisiin. IIHF on antanut 

omat ohjearvonsa pienen jäähallin suunnitteluun, joita esitetään seuraavassa taulukossa. 

Taulukossa on myös annettu ohjearvo suurimmalle suositellulle suhteelliselle 

ilmankosteudelle, kun jääradan ilman lämpötila vaihtelee välillä 6–12 °C. Pienemmillä 

kuin 6 °C:n ilman lämpötiloilla myös suuremmat suhteellisen kosteuden arvot ovat 
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mahdollisia. 80 % suhteellista kosteutta voidaan pitää jäähalleissa metallirakenteiden 

korroosiorajana. (IIHF, 2016, 38–45.) 

Taulukko 1: Jääradan olosuhteiden ohjearvot (Muokattu lähteestä IIHF, 2016, 38). 

Aktiviteetti Jään pintalämpötila 

[°C] 

Jääradan ilman suhteellisen kosteuden 

suurin suositeltu arvo [%] 

Jääkiekko   

ottelu −5 70 

harjoitus −3 70 

Taitoluistelu   

kilpailu −4 70 

harjoitus −3 70 

 

Opetusministeriön ja Jääkiekkoliiton ohjearvot vuodelta 1999 ovat jään lämpötilan osalta 

samat pienelle kilpahallille kuin IIHF:n taulukon 1 ohjearvot. Harjoitushallille jään 

pintalämpötilan ohjearvoksi on asetettu −3 °C, aktiviteetista riippumatta (Suomen 

Jääkiekkoliitto, 1999, 40–41). Taulukon 1 arvoista on huomattava, että ne ovat jään 

pintalämpötilan ohjearvoja, kun useissa halleissa mitataan ja ohjataan jään lämpötilaa sen 

alla sijaitsevan betoni- tai muun laatan lämpötilamittauksen avulla. Jään pintalämpötila 

on tätä lämpötilaa suurempi, tarkka ero voidaan todeta esimerkiksi 

infrapunalämpömittauksilla. 

Taulukon 1 tai Jääkiekkoliiton arvoja sovellettaessa on varmistettava, että jään lämpötilaa 

nostettaessa lämpimämmäksi jään laatu ei laske, ja että se takaa hyvät olosuhteet kaikille 

käyttäjille kaikissa käyttötilanteissa. Jos jään lämpötilan nosto voidaan toteuttaa, niin se 

vähentää merkittävästi jäähallin kylmäkoneiston sähkönkulutusta. IIHF:n arviossa yhden 

asteen jään lämpötilan nosto säästää vuositasolla 40–60 MWh sähkönkulutuksessa ja 70–

90 MWh lämmönkulutuksessa, jos jäähalli toimii ympäri vuoden jääkäytössä (IIHF 2016, 

50). Harjoitusjäähallille tämä tarkoittaa noin 4–7 % säästöä vuosittaisessa 
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sähkönkulutuksessa, ja noin 7–10 % säästöä vuosittaisessa lämmönkulutuksessa, kun 

esimerkkinä käytetään IIHF:n prototyyppihallia. Luvuista voidaan päätellä, että jään 

lämpötila kannattaa optimoida tarkasti, koska siinä on suuri potentiaali säästöille. 

2.5 Jäähallin energiankulutus 

Yksirataisen jäähallin kokonaisenergiankulutuksesta on saatavilla tutkimuksia ja dataa, 

joiden avulla voidaan arvioida, kuinka paljon jäähallin ylläpitoon tarvitaan vuositasolla 

sähköä ja lämpöä. Vertailudatan arvioinnissa on otettava huomioon suuri vaihtelu 

energiankulutuksissa, koska varsinkin vanhoissa jäähalleissa kulutuslukemat voivat olla 

varsin suuria. Tämä johtuu hallien teknisistä ratkaisuista, joissa esimerkiksi 

lauhdelämpöä ei hyödynnetä, ja korvaava lämmitysenergia on tuotettava jollain muulla 

tavalla. Myös sähköenergian kulutuslukemissa on otettava huomioon, kuinka 

hallirakennuksen mahdollisesti tarvitsema lisälämpö, lauhdelämmön lisäksi, tuotetaan. 

Vertailtaessa halleja on myös huomioitava hallien käyttökuukaudet sekä käyttöasteet 

vuodessa. Lisääntynyt jään ja sosiaalitilojen käyttöaste johtaa myös suurempaan sähkön- 

ja lämmönkulutukseen, mikä on pyrittävä huomioimaan vertailua tehdessä. Tätä voidaan 

arvioida jäävuorojen määrän avulla, esimerkiksi tunteja laskemalla. 

Vaihtoehtoisia lämmitysratkaisuja jäähallissa ovat muun muassa kaukolämpö, 

maalämpöpumppu tai sähkölämmitys. Vaihtoehtoinen lämmitysjärjestelmä tarvitaan 

käytännössä lämmityshuippujen varalle, sekä tilanteisiin, jossa kylmäkompressorit eivät 

ole toiminnassa. Seuraavassa kuvassa on esitetty yksinkertaistettu periaatemalli IIHF:n 

mukaisen prototyyppiharjoitusjäähallin energiavirroista, joissa lauhdelämpöä 

hyödynnetään hallin lämmityksessä. 
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Kuva 11: Pienikokoisen jäähallin yksinkertaistettu energiakaavio (IIHF, 2016, 29, muokattu). 

 

Kuvasta 11 nähdään, että vuositasolla tarkasteltaessa pienikokoisen jäähallin tuottama 

lauhdelämpö riittäisi kattamaan koko hallin lämmitystarpeen, joka kuvan mukaisessa 

hallissa on 1000 MWh vuodessa. Käytännössä lauhdelämmön tuotanto ei kuitenkaan ole 

tasaista, vaan vuoden aikana voi olla hetkiä, jolloin tarvitaan lisälämpöä. Yksi tällainen 

ajankohta vuodesta on jääkauden ulkopuolinen aika, jolloin lauhdelämpöä ei synny. 

Jääkauden aikana jäähalli kuitenkin tuottaa enemmän lämpöä kuin se tarvitsee, jolloin 

oikein suunniteltuna ja toteutettuna lämpöä voidaan käyttää myös muiden jäähallin 

lähellä olevien kiinteistöjen lämmitykseen. (IIHF, 2016, 28–29.) 

VTT keräsi vuosina 2013–2015 suomalaisilta jäähalleilta kulutustietoja sähkö- ja 

lämpöenergian osalta. Lauri Leppä tutki diplomityössään näiden hallien kulutuksia, ja 

lopulliseen otokseen päätyi 54 hallia, jotka olivat ilmoittaneet sekä sähkön- että 

lämmönkulutuksensa, ilmoitettujen arvojen ollessa realistisella tasolla. 

Mediaanikulutukseksi näiden hallien kohdalla tuli sähköenergian osalta 924 MWh/vuosi 

ja lämpöenergian osalta 593 MWh/vuosi, eli tämän otannan 
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kokonaismediaanivuosikulutus oli 1517 MWh/vuosi. Otannan jäähallien 

mediaanitilavuus oli 30 670 m3. (Leppä, 2016, 23.) 

Lämmönkulutuksen osalta edellisessä tutkimuksessa on huomioitava, että sillä 

tarkoitetaan kaukolämmön lämmönkulutusta. Jäähallin omaa lauhdelämpöä ja sen 

kulutuksia ei otettu huomioon tuloksissa. Esimerkiksi Mäntän Jääareenalla ei ole 

kaukolämpöliittymää, joten vastaavassa tutkimuksessa Mäntän Jääareenan kulutus 

vuositasolla olisi pelkästään sähköenergian kulutusta.  

IIHF:n prototyyppihalli sekä Suomen jäähalleista kerätyt tiedot antavat suuntaa siitä, 

missä mittaluokassa jäähallien kulutus vuositasolla on. Tekniikan ja varsinkin 

lauhdelämmön hyödyntämisen sekä energiatehokkaan jääradan olosuhteiden hallinnan 

myötä on Suomestakin löydettävissä kuitenkin esimerkkihalleja, joissa on päästy 

energiankulutuksen osalta huomattavasti keskiarvoja pienempiin kulutuslukemiin. 

Esimerkkinä 2012 valmistuneen Raaseporin jäähallin kulutus jääkauden aikana on noin 

50 MWh/kuukausi, mikä tarkoittaa tyypilliselle harjoitusjäähallin 9 kuukauden 

käyttökaudelle noin 450 MWh:n sähkönkulutusta. Huomioitavaa on, että Raaseporin 

jäähallissa kaikki ostoenergiankulutus on sähköä, koska halli lämmitetään sen omalla 

lauhdelämmöllä, ja varalämpöjärjestelmänä toimii sähkölämmitys. Tarkemman vertailun 

tekemiseksi olisi tiedettävä Raaseporin jään käyttöaste, eli esimerkiksi jäävuorojen 

määrä, koska sillä on suuri vaikutus kylmäkompressorien sähkönkulutukseen. 

(Mynewsdesk, 2015.) 

Vastaavia esimerkkejä merkittävästi mediaanikulutustasoa pienemmän kulutuksen 

halleista löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sport Venue Oy:n ylläpitämästä 

sähköisestä jäähalliportaalista, jossa on kerätty 83 suomalaisen jäähallin kulutuslukemia 

ylös vuodesta 2017. Tietokantaan hallit ovat ilmoittaneet sähkön-, lämmön- ja 

vedenkulutuksiaan vuositasolla, sekä hallien käyttöparametreja käyttökauden pituudesta 

jään olosuhteisiin. Esimerkkinä portaalista ilmoitetuista arvoista Klaukkalan 

harjoitusjäähallissa vuonna 2018 ilmoitettu sähkönkulutus oli 450 MWh ja vuonna 2017 

476 MWh. Lämmönkulutuksen lukemat kaukolämmön osalta olivat 2018 209 MWh ja 

2017 156 MWh. Klaukkalan jäähalli on tietokannan mukaan jääkäytössä 9 kuukautta 

vuodessa, kuten Mäntän jäähalli, ja sen rakennustilavuus on 30 640 m3. Jäänpinnan 
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lämpötilan keskiarvoksi on ilmoitettu −4 °C, jäänpinnan yläpuolisen ilman lämpötilaksi 

2 °C ja katsomon lämpötilaksi 6 °C. (Sport Venue Oy, 2020.) 

Tässä työssä käsitellään jäähalleja, joissa kylmäkoneiston lauhdelämpöä hyödynnetään 

eri tavoin. On kuitenkin hyvä huomata, että vanhoissa jäähalleissa, joissa lauhdelämpöä 

ei hyödynnetä, on valtava säästöpotentiaali energiankulutuksessa. Kanadassa tehdyssä 

tutkimuksessa osoitettiin, kuinka vuosikulutukseltaan 1950 MWh kuluttaneen jäähallin 

energiankulutus saatiin lauhdelämmön talteenoton ja poistoilman 

lämmöntalteenottojärjestelmän lisäyksellä sekä muilla optimointitoimenpiteillä 

pudotettua 840 MWh:iin. Vuositasolla laitoksen energiankulutus putosi siis 1100 MWh, 

josta noin 850 MWh oli lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden lämmityksen säästöä 

ja loput sähköenergian kulutuksen putoamista. (Nichols, 2009, 19.) 

Kuvan 11 prototyyppihallissa hallin vuosisähkönkulutus oli 900 MWh. Seuraavassa 

kuvassa on esitetty tyypillisen harjoitusjäähallin sähkönkulutuksen jakautuminen eri 

kulutuskohteisiin. IIHF ei ole ottanut jakaumassaan kantaa hallin sijaintiin ja 

ympäristöolosuhteisiin, sen käyttöasteeseen ja muihin kulutukseen vaikuttaviin 

tekijöihin. (IIHF, 2016, 28.) 

 

Kuva 12: Tyypillisen harjoitusjäähallin sähköenergian kulutuksen jakautuminen (IIHF, 2016, 28, 

muokattu). 
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Kuvasta 12 nähdään, että merkittävin kulutuskohde jäähallissa löytyy kylmäkoneistosta, 

jonka yhteenlaskettu kulutusosuus on yli 60 prosenttia. Hallikohtaiset arvot ja 

sähkönkulutusten osuudet voivat vaihdella merkittävästi kuvan 12 osuuksista, mutta kuva 

antaa yleiskäsityksen toimivan harjoitusjäähallin kulutustasoista, jossa kulutustason 

määräävä osuus liittyy kylmäkoneistoon. Kaavion osuuksiin vaikuttaa muun muassa 

myös se, miten lisälämmön tarve on jäähallissa täytetty. 

Kuvassa 11 prototyyppihallin lämmönkulutus oli 1000 MWh. Suuri osa pienikokoisen 

jäähallin lämmönkulutuksesta menee jääradan ilman lämmittämiseen, koska ilmasta 

siirtyy jatkuvasti suuri määrä lämpöä jäähän. IIHF:n arviossa lämpöenergiasta 67 % kuluu 

tilojen lämmitykseen, 17 % lämpimän veden tuotantoon ja 16 % lumen sulatukseen (IIHF, 

2016, 25). Lumen sulatusta ei kaikissa jäähalleissa tehdä, vaan jäältä poistettu hile 

voidaan ajaa myös ulos, kuten Mäntän jäähallissa. Myös routasuojaus vie todellisuudessa 

osan lämpöenergiasta, ja sen osuutta on arvioitu erikseen kappaleessa 3.  

Tilojen lämmitys sisältää todellisuudessa paljon erisuuruisia kulutuskohteita, kuten halli-

ilman lämmitystarpeen, sosiaalitilojen lämmitystarpeet, muiden tuloilmakoneistojen 

lämmitystarpeet, ja niin edelleen. Lämpimän veden kulutuksen voidaan katsoa 

jakautuvan jäänhoitoveden kulutuksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksen välillä. 

Yleisesti hallit ilmoittavat vain vuositasolla käytetyn kaukolämmön määrän, joka ei taas 

kerro hallin kokonaislämmönkulutuksen määrää, eikä eri kulutuskohteiden kulutusarvoja.  

VTT arvioi simuloinnillaan 1-rataisen jäähallin sähkön- ja lämmöntarvetta. Optimoiduilla 

parametreilla lasketussa tapauksessa harjoitusjäähallin kuluttaman lämmitysenergian 

tarve oli vuodessa vain 470 MWh, joka pystytään kattamaan selvästi hallin omalla 

lauhdelämmöllä. Tästä lämmitysenergiasta rata-alueen lämmitys ja ilmanvaihdon 

lämmitys veivät molemmat 28 % osuuden, eli yhteensä 56 % lämmitystarpeesta. Loput 

osuudet olivat käyttöveden lämmitykselle 19 %, jäänhoitovedelle 8 %, routasuojaukselle 

3 % ja muiden tilojen lämmitykseen 19 %. Hallin kokonaislämmitystarve voi kasvaa jopa 

1000 MWh:iin, esimerkiksi jos halli-ilman lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin 

simuloinnin optimitilanteessa käytetty 4 °C. (Hemmilä, K. & Laitinen A, 2018, 70.) 
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2.6 Lauhdelämmön hyödyntäminen osana energiatehokasta jäähallia 

Kylmäkoneiston toimiessa se tuottaa aina lauhdelämpöä, jonka optimaalinen 

hyödyntäminen onkin energiatehokkaan jäähallin tärkeimpiä kulmakiviä. Lauhteen 

matala lämpötila, noin 30–35 °C asettaa kuitenkin rajoituksensa lauhdelämmön 

hyödyntämiselle. Matalalämpöinen lauhdelämpö sopii sinällään esimerkiksi jäähallin 

ilmanvaihto- ja lattialämmitysjärjestelmien lämmitykseen, routasuojauksen 

lämmitykseen sekä käyttöveden ja jäänhoitoveden esilämmitykseen. Jo jäähallin 

suunnitteluvaiheessa voidaan suunnitella jäähallin lämmitysjärjestelmät niin, että 

kylmäkoneiston lauhdelämmöllä voidaan kattaa kokonaan tai lähes kokonaan hallin 

lämmitystarve. 

Lauhdelämpöä on myös mahdollista priimata, eli nostaa sen lämpötilaa lämpöpumpulla 

niin, että syntyvä priimattu lauhdelämpö voidaan hyödyntää muun muassa lämpimän 

käyttöveden tuotannossa, patteriverkostoissa sekä muissa jäähallin lähellä sijaitsevissa 

lämmityskohteissa, kuten uimahalleissa ja lämmitettävissä urheilukentissä. Mäntän 

jäähallilla osa matalalämpöisestä lauhdelämmöstä priimataan lämpöpumpulla noin 60 

°C:een, ja syntynyt lämpö hyödynnetään hallin lämmityskohteissa.  

Priimaava lämpöpumppu ja siihen liittyvät apujärjestelmät lisäävät jäähallin 

investointikustannuksia ja sähkönkulutusta, mutta toisaalta vähentävät tarvittavan 

lisälämmitysenergian tarvetta. Ilman priimaavaa lämpöpumppua korkealämpöinen 

energia olisi tuotettava maalämmöllä, sähkölämmityksellä tai kaukolämpöliittymällä. 

Lauhdelämmön optimaalinen hyödyntäminen on aina jäähalli- ja jopa 

paikkakuntakohtainen ongelma, koska suunnittelussa on otettava huomioon, voidaanko 

ylimääräistä lauhdelämpöä hyödyntää esimerkiksi paikkakunnan uimahalleissa, tai 

rakennusten lattialämmityksessä. Tällöin myös lauhteen lämpötilatasolla, ja priimauksen 

tarpeella on merkitystä. 

Jäähallien lauhdelämmön hyödyntämistä erityisesti uimahallien lämmityksessä on 

tutkittu useissa eri tutkimuksissa. Hemmilä ja Laitinen (Hemmilä, K. & Laitinen A, 2018) 

tutkivat jäähallien ja uimahallien energiansäästömahdollisuuksia. Lähtökohtana 

tutkimukselle oli minimoida jää- ja uimahallien energiankulutus, jotta tuloksena olisi 

mahdollisimman vähän ostoenergiaa kuluttavat laitokset. Työssä esitetään useita 
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käytännön ratkaisuja jäähallin ostoenergiankulutuksen minimoimiseksi ja suositellaan 

hyödyntämään ylimääräistä lauhdelämpöä esimerkiksi uimahallin lämmitykseen, kunhan 

se on taloudellisesti kannattavaa. 

Leo Lindroos (2019) tutki diplomityössään, kuinka jäähallin ja uimahallin sähkön- ja 

lämmönkulutusta sekä lämmönmyyntiä voitaisiin ohjata älykkäästi kysynnän ja 

muuttuvien sähkön- ja kaukolämmönhintojen perusteella. Tutkimuksessa simuloitiin 

tilannetta, jossa lämpövarastojen ja lämpöpumppujen avulla jäähallin ja uimahallien 

hukkalämpöä hyödynnettiin molempien hallien lämmitystarpeissa. Älykkäällä 

ohjauksella on pienet kustannukset investoinnin osalta, mikä tekee siitä järkevän 

investoinnin. Suurimmat säästökohteet ovat kuitenkin uimahallin sekä jäähallin kohdalla 

hallien hukkalämpövirtojen hyödyntämisessä.  (Lindroos, 2019, 106.) 

Jäähallien suunnittelussa ja optimoinnissa voidaan lähteä liikkeelle periaatteesta, jossa 

ensin minimoidaan hallin oma energiankulutus toteutettavissa olevilla toimenpiteillä, 

kuten rata-alueen lämpötilojen optimoinnilla. Kylmäkoneistolta syntyvä lauhdelämpö 

hyödynnetään ensisijaisesti jäähallin omiin lämmitystarpeisiin, minkä jälkeen 

lauhdelämpöä voidaan käyttää läheisten rakennusten tai esimerkiksi ulkokenttien 

lämmitykseen, jos se on taloudellisesti kannattavaa. Jo lämmönmyynnin 

suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa lähtökohta, jossa pyritään optimoimaan sekä jäähallin, 

että lämpöä kuluttavan laitoksen, kuten uimahallin, yhteenlaskettu 

kokonaisenergiankulutus ja kustannukset, eikä pyrkiä optimoimaan vain toista laitosta. 
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3 MÄNTÄN JÄÄAREENA 

Mänttä-Vilppulassa sijaitseva Mäntän Jääareena on 10.9.2015 käyttöön otettu jäähalli. 

Vuosina 2016–2019 hallin jää on ollut käytössä 232–245 päivää vuodessa, eli jääkausi 

ulottuu käytännössä elokuun alusta huhtikuun puoliväliin. Jäähallin bruttotilavuus on 

34100 m3, bruttopinta-ala 4380 m2 ja katsomokapasiteetti on 675 katsojaa. Jäähallia 

käytetään pääasiassa harjoitushallina, vaikka kokonsa ja katsomokapasiteettinsa puolesta 

se voisi vastata myös pientä kilpailuhallia (Suomen Jääkiekkoliitto, 1999, 29). Mäntän 

Jääareenan yksinkertainen prosessikaavio jäänteosta hallin lämmitykseen on esitettynä 

seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 13: Mäntän Jääareenan järjestelmät, yksinkertaistettu periaatekuva 

 

Kuvassa 13 on esitettynä hallin tärkeimmät järjestelmät yleistasolla. Jäänteosta ja 

ylläpidosta vastaa kaksi liuospumppua, ja kaksi kylmäkompressoria. Kylmäkompressorit 

ovat invertteriohjattuja, ja niiden ottama sähköteho riippuu kompressorin 

pyörimisnopeuden lisäksi kylmäkoneiston höyrystimen ja lauhduttimen 

lämpötilaolosuhteista. Mitoituspisteessä, −15 °C:n höyrystymislämpötilassa ja 30 °C:n 

lauhtumislämpötilassa, Mäntän jäähallin yksittäisen kylmäkompressorin ottama teho on 
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noin 45,6 kW. Käytännössä yksittäisen kylmäkompressorin hetkellinen ottama sähköteho 

vaihtelee Mäntän Jääareenalla noin välillä 25–55 kW. 

Kylmäkoneiston lauhdelämpöä hyödynnetään sellaisenaan halli-ilman lämmityksessä ja 

routasuojauksessa, sekä lauhdelämpöä priimataan lämpöpumpulla noin 60-asteisen veden 

tuottamiseen. Ylimääräisen lämmön poistamisesta vastaavat lauhdepuhaltimet. 

Priimaavan lämpöpumpun tuottamaa lämpöä hyödynnetään hallin lämmityskohteissa, 

kuten lattialämmityksessä, lämmityspattereissa, ja ilmastointipatterien lämmityksessä. 

Priimattua lauhdelämpöä voidaan hyödyntää myös lämpimän käyttöveden ja 

jäänhoitoveden tuotannossa. Invertteriohjauksella toimivan priimaavan lämpöpumpun 

ottama sähköteho vaihtelee lämpöpumpun pyörimisnopeudesta, sekä lauhduttimen ja 

höyrystimen lämpötilatasoista riippuen. Mitoituspisteessään 55 Hz:n pyörimisnopeudella 

priimaavan lämpöpumpun ottama sähköteho on 22,4 kW, ja sitä ajava sähkömoottori on 

mitoitettu maksimissaan 28 kW:n sähköteholle. 

Hallin lisälämmöntuotannosta vastaavat hallin lämmitysjärjestelmään liitetyt 

maalämpöpumppu ja sähkökattila. Maalämpöpumppu pystyy tuottamaan täydellä 

sähkötehollaan 14 kW noin 37 kW lämpöä, ja sähkökattila 100 kW. Lämmitysenergian 

varastointia varten Areenalla on kolme lämminvesivaraajaa, yksi 1000 litran 

käyttövesivaraaja, sekä kaksi 6000 litran lämmöntalteenottovaraajaa. Lisäksi Areenan 

katolla on nimellisteholtaan 5 kW:n aurinkopaneelirivi. Priimaavan lämpöpumpun 

tuottamaa, noin 60-asteista vettä voidaan myös siirtää jäähallin vieressä sijaitsevalle 

uimahallille. Jäähallilta on myyty lämpöä uimahallille vuoden 2015 lopusta vuoden 2019 

elokuuhun asti, minkä jälkeen lämpöä ei ole myyty uimahallille, koska ensin haluttiin 

selvittää, että kuinka optimaalisesti jäähalli itsessään toimii. 

Jäähallista on saatavilla kulutustietoja vuoden 2015 lopulta alkaen, ja tämän työn 

tehtävänä oli rakentaa yleiskuva Mäntän jäähallin kulutuksesta ja toiminnasta saatavilla 

olevien tietojen pohjalta. Jäähallille myös rakennettiin yksinkertainen energiatase. 

Kaikista kulutuskohteista ei ollut saatavilla tarkempia mittauksia, jolloin päädyttiin 

käyttämään apuna kirjallisuuslähteistä, muista jäähalleista sekä hetkellisistä kulutuksista 

saatuja tietoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.  
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Tämän työn kirjoituksen aikana jäähallilla tehtiin myös paljon käytännön korjaus- ja 

optimointitoimenpiteitä, joista tärkeimmät on mainittu työn neljännessä kappaleessa. 

3.1 Sähkönkulutuksen jakautuminen 

Mäntän Jääareenalla käytetyn ja ostetun sähkön lukemia on saatavilla julkisesti 

kuukausitasolla. Tässä työssä haluttiin jakaa kokonaissähkönkulutus hallin eri 

osajärjestelmien sähkönkulutuksiin, jotta voitiin selvittää missä järjestelmissä on 

mahdollisesti suurin säästöpotentiaali tulevaisuudessa. Sähkönkulutuksen jakaminen 

osajärjestelmiin helpottaa myös vertailuja muiden referenssihallien kulutusten kanssa, 

koska eri halleilla on erilaisia teknisiä toteutuksia muun muassa lämmitysjärjestelmän 

kanssa, joka vaikuttaa myös hallin kokonaissähkönkulutukseen.  

Esimerkkivuotena sähkönkulutuksen jakautumiselle Mäntän Jääareenalla käytettiin 

vuotta 2019. Osajärjestelmien sähkönkulutuksen lukemat saatiin hallin 

kiinteistöautomaatiojärjestelmästä, johon tallennetaan muun muassa kylmäkoneiston, 

ilmastoinnin ja lämpöpumpun sähkönkulutuksen lukemia. Lukemien todenmukaisuutta 

varmistettiin vertailemalla kiinteistöautomaation sähkönkulutuslukemia hallilta 

veloitettuihin sähkölaskuihin kuukausitasolla. Pääosin saatava data oli luotettavaa, mutta 

osa tuloksista täytyi tarkistaa ja korjata sähkölaskujen arvioiden avulla. Luvuista oli myös 

tietyissä tapauksissa saatavilla useita eri mittaustuloksia, jolloin päädyttiin käyttämään 

esimerkiksi lauhdelämmön tuotannon osalta konservatiivisempaa mittaustulosta. 

Seuraavassa kuvassa on esitelty sähkönkulutuksen jakautuminen vuonna 2019 Mäntän 

Jääareenalla. 
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Kuva 14: Mäntän jäähallin sähköenergiankulutus vuonna 2019 

 

Kuvasta 14 nähdään, että Mäntän jäähalli kulutti sähköenergiaa vuonna 2019 yhteensä 

728 MWh. Kun otetaan huomioon, että jäähallin aurinkosähköjärjestelmä tuotti vuonna 

2019 noin 4,4 MWh sähköä, jolla katetaan hallin kulutusta, niin jäähalli osti sähköä 

pyöristettynä 724 MWh. Aurinkosähköjärjestelmä kattoi siis 0,6 % hallin vuosittaisesta 

sähkönkulutuksesta. 

Merkittävästi eniten sähköenergiaa jäähallin järjestelmistä vei kylmäkoneisto, 50 % 

osuudellaan. Kylmäkoneiston kulutuslukemaan kuuluvat liuospumppujen, 

kylmäkompressorien sekä lauhdepiirin pumppujen ja ilmalauhdutinyksiköiden 

sähkönkulutukset. Selvästi merkittävin kulutusosuus kylmäkoneiston laitteista on sen 

kahdella kylmäkompressorilla.  

Kylmäkompressoreille ei löytynyt hallin seurantajärjestelmästä erillistä kuukausittaista 

dataa kompressorien kulutuksesta, mutta sen suuruusluokkaa pystyttiin arvioimaan 

järjestelmästä löytyneen mittarin avulla, joka on mitannut kylmäkoneiston eri 

komponenttien kulutuslukemia järjestelmän käynnistämisestä lähtien. Näin lasketun 

arvion mukaan kylmäkompressorien osuus kylmäkoneiston sähkönkulutuksesta on jopa 
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88 %. Vastaavalla tavalla arvioituna liuospumppujen osuus on 5,8 %, lauhdepiirin 

pumppujen osuus 3,8 % ja ilmalauhduttimien osuus 2,4 %. Tuloksia voidaan pitää 

suuntaa antavina, ja ne kertovat, kuten kirjallisuuslähteetkin kertovat, että merkittävin 

yksittäinen sähkönkuluttaja jäähallissa on kylmäkoneiston kylmäkompressorijärjestelmä. 

Kylmäkoneiston jälkeen suurin sähkönkulutuksen osuus oli vuonna 2019 osiolla ”muut”, 

sähkönkulutuksen ollessa laskennallisesti 108 MWh. Osio ”muut” on kulutusarvo, jonka 

kiinteistöautomaatiojärjestelmä laskee vähentämällä jäähallin pääkeskuksen 

sähkönkulutuksesta kaikkien mitattujen keskusten sähkönkulutukset. Tähän 

kulutusosuuteen kuuluu paljon erilaisia laitteistoja, kuten kahvion, valvomon ja 

pukuhuoneiden ilmanvaihtojärjestelmät, näiden tilojen pistorasiakeskukset, valvomon ja 

väestönsuojan sähkönsyötöt. Myös muiden kuin hallitilan valaistusjärjestelmät kuuluvat 

tähän osioon. Muista maininnan arvoisista kohteista kylmä- ja ilmanvaihtokontin 

puhallinlämmittimet sekä kylmäkompressorien öljylämmittimet ovat osa jäähallin 

laskennallista muuta kulutusta.  

Tämän osion tarkempaa kulutusjakautumista varten yksittäisiä kulutuskohteita voitaisiin 

asettaa mittauksen taakse, jotta nähtäisiin niiden osuus koko muusta kulutuksesta. Osion 

Muut-kulutuksesta on huomioitava, että jos mitattujen keskusten lukemissa on virheitä, 

niin ne vääristävät myös tämän osion lukemaa, koska se on laskennallinen, ei mitattu 

arvo. Mäntän jäähallin kiinteistöautomaatiojärjestelmän kulutuslukemissa ilmeni pieniä 

ongelmia loppuvuodesta 2019 lähtien, jonka takia vuoden 2020 kulutusarvoissa 

mitattujen keskusten kulutukset olivat hieman alhaisempia kuin todellisuudessa. Tämä 

näkyi kohonneena laskennallisena muuna kulutuksena. 

Jäähallin priimaavan lämpöpumpun osuus sähkönkulutuksesta vuonna 2019 oli noin 

13 %, 91 MWh:n sähkönkulutuksella. Vuosi 2019 oli poikkeuksellinen 

lämmitysjärjestelmän käytön kannalta, koska lämmitysjärjestelmän viimeistä 

vaihtoehtoa, eli sähkökattilaa jouduttiin käyttämään 38 MWh:n verran teknisten 

ongelmien takia. Priimaava lämpöpumppu tuottaa priimattua lämpöä keskiarvollisesti 

noin 4–5:n COP-kertoimella, eli sillä voidaan tuottaa lämpöä hyvin edullisesti verrattuna 

sähkölämmitykseen. Myös maalämpöjärjestelmässä esiintyi ongelmia, joten se ei voinut 

hoitaa hallin lämmitystarvetta, vaan tästä vastasi ongelmatilanteissa pääasiassa 

sähkökattila. Maalämpöpumpun sähkönkulutus oli vuonna 2019 23 MWh. Toimiessaan 



50 

 

oikein se pystyy toimimaan Mäntän jäähallin varalämmitysjärjestelmänä, jos priimaavan 

lämpöpumpun kanssa on ongelmia.  

Jääradan ilmanvaihtojärjestelmä TK1 kulutti vuonna 2019 sähköä 83 MWh, eli 11 % 

hallin kokonaiskulutuksesta. TK1:n sähkönkulutus koostuu pääasiassa sen tulo- ja 

poistoilmapuhaltimien, sekä LTO-kiekon sähkönkulutuksista. TK1:n kulutuslukemaan 

on suuri vaikutus sillä, kuinka järjestelmän puhaltimien nopeutta ohjataan. 

Ulkoilmakierrolla ja puhaltimien pyöriessä nimellistehollaan TK1 kuluttaa noin 20 kW 

sähköä, kun taas sisäilmakierrolla ja tulopuhaltimen pyöriessä 50 % 

nimellisnopeudestaan, on sähkönkulutus vain 4–6 kW. 

Jääradan valaistuksen osuus vuosittaisesta sähkönkulutuksesta on noin 3 %. Hallitilan 

kulkuvalot ohjautuvat älykkäästi tunnistimien mukaan, joten turhaa kulutusta ei tässä 

osiossa merkittävästi ilmene. Valaistuksella on myös eri tasoja, täydellä teholla 

valaistusjärjestelmä vie noin 12 kW sähkötehoa. 

Kulutuslukemista nähdään, että selvästi merkittävin sähkönkulutuksen kohde Mäntän 

jäähallissa on yhteyksissä jäähän, ja sen ylläpitoon, sekä hallitilan ilmanvaihtoon. Tämä 

osoittaa, kuinka tärkeää on optimoida jääradan olosuhteet ilman lämpötilasta jään 

lämpötilaan, sen vaihteluihin eri aikoihin sekä esimerkiksi kosteudenhallintaan. 

Yhdistettynä kylmäkoneisto ja jääradan ilmanvaihto vievät yli 60 % Mäntän jäähallin 

sähkönkulutuksesta vuodessa, vaikka on huomioitava, että käyttökauden ulkopuolella 

kylmäkoneiston sähkönkulutus on lähes olematon, eli sen kulutusarvot tulevat noin 8 ja 

puolen kuukauden aikana. 

Myös lämmitysjärjestelmän optimointiin liittyy oma säästöpotentiaalinsa. Periaatteella, 

jossa hallin lämmitykseen käytetään ensin priimaavaa lämpöpumppua, sen jälkeen 

maalämpöpumppua ja vasta viimeisenä sähkökattilan sähkölämmitystä, voidaan sama 

lämmöntarve tuottaa pienemmällä määrällä sähköä. Sähkökattilan käyttö on ollut muina 

vuosina kuin 2019 ja 2020 lähes olematonta Mäntän jäähallilla, mutta 

lämmitysjärjestelmässä ilmenneiden ongelmien takia sähkökattilan kulutus oli vuonna 

2019 merkittävä jopa vuositasolla tarkasteltaessa. 
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3.1.1 Kulutuksen jakautuminen kuukausittain 

Pelkkä vuositason tarkastelu ei riitä, kun halutaan tutkia sähkönkulutuksen mahdollisia 

säästökohteita ja ajankohtia, jolloin säästöä olisi mahdollista tehdä eniten. Jäähalli ei ole 

stationäärinen laitos, vaan sen kulutus vaihtelee merkittävästi jopa yksittäisen päivän 

aikana. Tätä havainnollistamaan voidaan todeta, että vuonna 2019 Mäntän jäähallin 

suurin yksittäiseltä tunnilta mitattu keskiteho oli 181 kW, kun öisin jäähallin ottama 

sähköteho saattaa olla alle 50 kW. Jäähallin kulutuslukemista pystyttiin jaottelemaan 

kulutukset kuukausitasolla, tutkimusvuotena on edelleen vuosi 2019.  

Tuloksissa on myös huomioitava, että elokuun jälkeen jäähallilta ei myyty enää lämpöä 

viereiselle uimahallille. Tämä vaikuttaa merkittävästi priimaavan lämpöpumpun ja 

lämmitysjärjestelmän sähkönkulutukseen loppuvuoden osalta, koska priimattavaa 

lämpöä otettiin lämpöpumpulle merkittävästi aiempaa vähemmän. Teoriassa priimaavan 

lämpöpumpun ottama sähköteho vertailutilanteeseen nähden laskee tässä tilanteessa 

uimahallille vähentyneen myydyn lämpömäärän ja lämpöpumpun COP-kertoimen 

jakolaskun tuloksen verran. Todellisuudessa tulokseen vaikuttaa myös 

lämmitysjärjestelmän automaatio, sekä apulaitteiden muuttunut sähkönkulutus.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty kuukausikohtainen sähkönkulutuksen jakauma vuonna 

2019 Mäntän jäähallilla, jaoteltuna eri osakulutuksiin. 

 

Kuva 15: Mäntän jäähallin sähkönkulutus kuukausitasolla vuonna 2019 
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Kuvasta 15 nähdään selvästi ero jäähallin sähkönkulutuksessa käyttökaudella, ja sen 

ulkopuolella. Kuukaudet tammikuusta maaliskuuhun, ja elokuusta joulukuuhun jäähalli 

oli jääkäytössä, ja tällä välillä jäähallin sähkönkulutus oli kuukausitasolla välillä 69 000 

kWh–92 500 kWh. Eroa suurimman kulutuksen kuukauden, eli maaliskuun ja pienimmän 

kulutuksen kuukauden, eli marraskuun välillä selittää muutama tiedossa oleva asia. 

Sähkökattilaa jouduttiin käyttämään poikkeuksellisesti jäähallin lämmityksessä 

maaliskuussa noin 6400 kWh:n verran ja lisäksi ilmanvaihto vei sähköä yli 5000 kWh 

enemmän maaliskuussa kuin marraskuussa erilaisen puhallinsäädön takia. 

Kuvan 15 arvoista ei voida suoraan päätellä, kuinka paljon lauhdelämpöä jäi 

hyödyntämättä, ja kuinka paljon sitä olisi voitu myydä uimahallille sen jälkeen, kun 

lämmönmyynti uimahallille lopetettiin. Kiinteistöautomaation historiatietojen mukaan 

lauhdelämpöä syntyi elokuun alusta joulukuun loppuun noin 600 MWh. Tästä määrästä 

kuitenkin suuri osuus, karkean arvion mukaan noin 200 MWh, kului halli-ilman 

lämmitykseen, ja noin 100 MWh otettiin priimattavaksi jäähallin omaan lämmitykseen. 

Tämän arvion mukaan ulos puhallettiin noin 300 MWh lauhdelämpöä, mutta vain osa 

tästä lämmöstä olisi voitu priimata ja myydä uimahallille, koska lauhdelämmön tuotanto 

ei ole tasaista, eikä priimaava lämpöpumppu pysty aina priimaamaan kaikkea saatavilla 

olevaa lauhdelämpöä. Lisäksi uimahallilla ei ole välttämättä aina käyttöä kaikelle 

saatavilla olevalla lämmölle. 

Käyttökauden ulkopuolella sähkönkulutus oli välillä 11 000 kWh–33 000 kWh. Suurta 

vaihtelua selittää huhtikuun suuri sähkökattilan sähkönkulutus, kun sähkökattilaa 

jouduttiin käyttämän hallin lämmityksessä ja kuivauksessa. Kesäkuun sähkönkulutus 

koostui pääasiassa laitteistojen ylläpito- ja tyhjäkäyntikulutuksista. Käyttökauden 

ulkopuolisen ajan säästötoimenpiteet kohdistuvat pääasiassa tarpeettoman kulutuksen 

karsimiseen. Näitä optimointitoimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 4.2. 

Jääkaudella kylmäkoneiston sähkönkulutus vaihteli välillä 40 000–50 000 kWh 

kuukaudessa. Eniten sähköä kylmäkoneisto vei elokuussa, joka voi johtua siitä, että 

elokuu on yleisesti huomattavasti talvikuukausia kosteampi ja lämpimämpi ulkoisten 

olosuhteiden osalta, mikä lisää hieman jääradan kosteus- ja siten jäähdytyskuormaa. 

Lokakuusta helmikuuhun kylmäkoneiston sähkönkulutus pysyi tasaisena, välillä 40 000–
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42 500 kWh. Kylmäkoneiston sähkönkulutuksen lukemia on vertailtu Suomen Tekojään 

muiden jäähallien kulutuslukemiin kappaleessa 3.4. 

Yksi kuvan 15 tiedoista nähtävissä oleva, merkittävä ero on priimaavan lämpöpumpun 

sähkönkulutus. Alkuvuodesta 2019 lämpöpumppu kulutti reilut 14 000 kWh sähköä 

kuukaudessa, ja kun syksyllä 2019 jäähallilta ei enää myyty lämpöä uimahallille, putosi 

lämpöpumpun sähkönkulutus mittaustietojen mukaan tasolle 5000–11 400 kWh. Suurin 

osa pudotuksesta selittyy sillä, että lämpöpumppu ei enää tuottanut lämpöä uimahallille, 

mutta myös lämmitysjärjestelmän ongelmilla on syytä pudotukseen.  

Ilmanvaihdon ohjauksen kohdalla tehtiin lokakuussa 2019 merkittävä muutos, kun 

tuloilmapuhaltimen nopeuden perustasoa käyttökaudella pudotettiin 50 %:iin puhaltimen 

nimellisnopeudesta, eli 25 Hz:iin. Ennen muutosta ilmanvaihdon sähkönkulutus oli 

kuukausitasolla 8000 kWh – 14 000 kWh, suurimman kulutuksen osuessa käyttökauden 

alkuun elo- ja syyskuulle. Lokakuussa tehdyn muutoksen jälkeen ilmanvaihdon 

sähkönkulutus putosi loppuvuodesta 2019 tasolle 3600 kWh kuukaudessa, eli 

kuukaudessa säästöä tapahtui jopa 4000–10 000 kWh vertailukuukausiin nähden. Elo- ja 

syyskuuta ei voi suoraan verrata kuiviin ja kylmiin talvikuukausiin riittävän 

puhallinnopeuden osalta, mutta sama säästöilmiö on nähtävissä vertailtaessa 

ilmanvaihdon sähkönkulutuksia muiden vuosien vastaavien kuukausien vertailuarvoihin. 

Tuloksista voidaan todeta, että ilmanvaihdon älykkääseen ohjaukseen ja riittävän 

perustason etsimiseen kannattaa jäähallissa kiinnittää huomiota, eikä ilmanvaihtoa 

kannata esimerkiksi ajaa täydellä teholla ympäri vuoden, kaikissa olosuhteissa. 

3.1.2 Vuosittaiset vaihtelut sähkönkulutuksessa 

Mäntän Jääareenan sähkönkulutuslukemia löytyy lähtien vuoden 2015 syyskuusta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosien 2015–2020 kulutetun sähköenergian 

jakautuminen eri vuosina eri laitteistoille. Lisäksi taulukossa on esitettynä uimahallille 

myydyn lämmön määrä eri vuosina. Vuodella 2015 kulutuslukemat ovat 4 kuukaudelta 

syyskuusta joulukuuhun, ja vuonna 2020 7 kuukaudelta, tammikuulta heinäkuuhun.  
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Taulukko 2: Mäntän Jääareenan kulutuslukemia vuositasolla [MWh] 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jään käyttöpäivät  103 245 242 232 233 75 

Ostettu sähköenergia 311 660 746 781 724 235 

Kylmäkoneisto  190 328 - - 360 112 

Priimaava lämpöpumppu 37 107 135 153 91 23 

Ilmanvaihto (TK1) 39 72 66 87 83 19 

Valaistus 9 23 27 30 25 8 

Maalämpöpumppu 12 18 18 12 23 18 

Sähkökattila 1 4 0 2 38 4 

Muu kulutus 52 112 - - 108 54 

Tuotettu aurinkoenergia  0 4 4 4 4 3 

Myyty lämpö uimahallille 6 241 254 271 119 0 

 

Taulukon 2 tulokset on pyöristetty yhden megawattitunnin tarkkuuteen. Vuosilta 2017 ja 

2018 puuttuu valtaosa kylmäkoneiston kuukausittaisista kulutuslukemista, joten ne 

jätettiin pois taulukosta. Tästä syystä myös muun kulutuksen osuus puuttuu näiltä 

vuosilta, koska sen laskennallinen arvo on virheellinen, jos yhdenkin mitatun keskuksen 

kulutusmittaukset puuttuvat. 

Taulukosta 2 nähdään, että vuositasolla sähkönkulutusta tarkasteltaessa vuodet 2016–

2019 ovat vertailukelpoisia, koska niiden data on koko vuodelta, ja niiden jään 

käyttöpäivät ovat hyvin lähellä toisiaan. Näinä vuosina suurin sähköenergian kulutuksen 

taso osui vuodelle 2018, ja pienin kulutustaso jäähallin ensimmäiselle täydelle 

käyttövuodelle, eli vuodelle 2016. Vaihteluväli sähkönkulutuksessa on ollut välillä 660–
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781 MWh vuodessa. Lauhdelämpöä myytiin vuosina 2016–2018 uimahallille 241–271 

MWh, kun vuonna 2019 arvo putosi lukemaan 119 MWh, koska lauhdelämmön myynti 

lopetettiin syksyllä.  

Vuosittaiselle sähkönkulutuksen vaihtelulle ei löydy taulukosta 2 yhtä selittävää tekijää. 

Kylmäkoneiston kulutuslukemien puuttuminen vuosilta 2017 ja 2018 vaikeuttaa datan 

analysointia, koska kylmäkoneiston kulutus on selvästi merkittävin kulutustasoa 

määräävä tekijä. Vuosien 2016 ja 2019 64 MWh:n kulutuserosta karkeasti analysoituna 

puolet selittyy lisääntyneenä kylmäkoneiston kulutuksena, ja puolet vuoden 2019 

lisääntyneestä sähkökattilan käytöstä.  

Vuotta 2016 voidaankin pitää hyvänä lähtötavoitetasona Mäntän jäähallin jatkolle. 2019 

jää oli käytössä 245 päivää vuodesta, enemmän kuin minään muuna vuotena, mutta silti 

hallin sähkönkulutus oli pienimmällä tasolla. Tämän lisäksi hallilta saatiin myytyä 

lauhdelämpöä uimahallille 241 MWh:n edestä, 122 MWh enemmän kuin vuonna 2019.  

Priimaavan lämpöpumpun sähkönkulutus on vaihdellut merkittävästi vuositasolla. 2018 

se oli korkeimmillaan 153 MWh vuodessa ja alhaisimmillaan vuonna 2019 91 MWh. 

Osan tästä vuoden 2018 suuresta kulutuksesta selittää kesä 2018, jolloin priimaava 

lämpöpumppu toimi käyttökauden ulkopuolella ilmalämpöpumppuna, jolla tuotettiin 

lämpöä uimahallille. Vuonna 2019 lauhdelämmön myynti lopetettiin jäähallilta 

uimahallille syksyllä, mikä taas osaltaan vähentää lämpöpumpun kulutusta. Tätä 

tilannetta on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.3. 

3.2 Energiatase 

Vuoden 2019 tietojen pohjalta Mäntän Jääareenalle pyrittiin rakentamaan energiatase, 

josta selviää hallin tärkeimmät energiankulutuskohteet ja -lähteet. Energiataseen avulla 

on mahdollista tarkastella, missä hallissa on mahdollisesti säästettävää ja mihin kohteisiin 

paneutuminen on taloudellisesti kannattavaa. Energiatase rakennettiin mittausten, 

laskennallisten arvojen ja näiden tiedon puuttuessa arvioiden ja kirjallisuuslähteiden 

avulla. Tästä syystä energiatase ei ole täysin tarkka kuvaus Mäntän jäähallin 

energiavirroista, mutta se antaa hyvän yleiskuvan ja lähtökohdan hallin tilan arviointiin. 

Sähkönkulutuksen lukemat ovat suoraan mittariarvoja, joten niitä voidaan pitää 
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tarkkoina. Muut energiataseen kannalta oleellisimmat tiedot, kuten lauhdelämmön määrä 

sekä priimatun lämmön määrä saatiin mittaustuloksista ja laskennallista arvioista. 

Energiatase on esitettynä seuraavissa kuvissa, ja sitä varten tehdyt arviot ja laskelmat on 

esitetty energiatasetta seuraavissa alakappaleissa. Tase on jaettu kahteen eri kuvaan 

selvyyden vuoksi.  

 

Kuva 16: Mäntän jäähallin energiatase, osa 1 
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Kuva 17: Mäntän jäähallin energiatase, osa 2 

 

Kuvissa 16 ja 17 on merkittynä, että onko tulos mittarilta saatu suora tieto (mittariarvo), 

kiinteistöautomaatiojärjestelmän laskema laskennallinen arvo (laskennallinen) vai tässä 

työssä tehty laskennallinen tulos (arvio). Kaikki sähkönkulutuksen lukemat ovat 

mittariarvoja, joten niitä ei ole erikseen merkitty. Kuvassa 17 lyhenne JHV viittaa 

jäänhoitoveden lämmitystarpeeseen ja LKV lämpimän käyttöveden lämmitystarpeeseen. 

Kuva 16 alkaa jäästä poistetusta lämmöstä, ja syntyvän lauhdelämmön hyödyntämisestä. 

Matala-asteista lauhdelämpöä hyödynnetään suoraan jääradan ilman lämmityksessä, sekä 

routasuojan lämmityksessä. Lämpöpumpulle priimattavaksi otettu lauhde ja sen 

hyödyntäminen on esitetty kuvassa 17. Hyödyntämätön lauhdelämpö puhalletaan ulos 

lauhdepiiristä lauhdepuhaltimien avulla. Alemmassa lämpötilapiirissä lämpöä 

hyödynnettiin vuonna 2019 arviolta 330–380 MWh, ja lisäksi lauhdelämpöä otettiin 

priimattavaksi noin 240 MWh. Loput lauhteesta, eli arviolta 370–420 MWh puhallettiin 

ulos lauhdepuhaltimilla.  

Nykyisellään Mäntän jäähallissa tämän poispuhalletun lauhteen ainoa 

hyödyntämismahdollisuus on ottaa sitä priimattavaksi lämpöpumpulle, mutta silloinkin 

tämä tuotettu lämpö tarvitsee kulutuskohteen. Aiempina vuosina lauhdelämpöä on 

priimattu suurempia määriä, esimerkkinä vuonna 2018 priimattavaksi otettiin noin 540 

MWh lauhdelämpöä eli yli kaksi kertaa enemmän mitä vuonna 2019. Tämä näkyy myös 
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suoraan lisääntyneenä lämpöpumpun sähkönkulutuksena. Tämän yhteyden 

kannattavuutta ja ongelmia on käsitelty kappaleessa 3.3. 

Korkeammassa lämpötilapiirissä lämpöä tuotetaan priimatun lauhdelämmön lisäksi 

tarvittaessa maalämpöpumpulla ja sähkökattilalla. Ylemmässä lämpötilapiirissä lämpöä 

käytettiin 424 MWh, jos uimahallin kulutus lasketaan mukaan, josta noin 78,5 % 

tuotettiin priimaavalla lämpöpumpulla, 12,5 % maalämpöpumpulla ja loput 9 % 

sähkökattilalla. Hallin omaan kulutukseen lämpöä kului 305 MWh. Ulospuhalletun 

lauhdelämmön määrä viittaisi siihen, että Mäntän jäähallin tästä 305 MWh:sta vielä 

vuotta 2019 suurempi osuus voitaisiin kattaa lämpöpumpun tuottamalla lämmöllä. 

Käytännössä tämän estivät vuoden 2019 lämmitysjärjestelmän ongelmat, jossa 

maalämpöpumppu ja sähkökattila käynnistyivät, vaikka lämpöpumppu olisi voinut 

tuottaa saman lämmön edullisemmin. 

Yhteensä lämpöä kulutettiin Mäntän jäähallin lämmityskohteissa vuonna 2019 noin 640–

690 MWh, ja lisäksi priimattua lämpöä myytiin uimahallille 119 MWh edestä. Jäähallin 

lämmönkulutuksesta noin puolet kului halli-ilman lämmitykseen, jonka tiedetään olevan 

selvästi suurin lämpöenergian kuluttaja jäähalleissa. Toisaalta tämä lämmityskohde 

saadaan hoidettua ”ilmaisella”, kylmäkoneiston toiminnasta syntyvällä lauhdelämmöllä. 

Vastaavasti, jos jäähän kohdistuvaa lämpökuormaa saadaan pienennettyä, niin 

lauhdelämmön määrä vähenee, mutta samalla vähenee halli-ilman lämmitystarve, koska 

ilmasta jäähän kohdistuva lämpövirta pienenee. 

3.2.1 Routasuoja 

Routasuoja on sijoitettu Mäntän jäähallilla lauhdepiirin paluupuolelle, ennen liuoksen 

paluuta lauhduttimelle. Routasuojalle menevän liuoksen virtausta ohjataan 

takaisinkytkennän avulla, jossa mitataan routasuojalta palaavan liuoksen lämpötilaa. 

Routasuojan lämpöenergiankulutuksesta ei ole Mäntän jäähallilla seurantaa, joten 

routasuojan lämmityskulutus oli arvioitava kirjallisuuslähteiden perusteella. VTT:n 

ohjeen mukaan routalämmityksen keskimääräinen tehontarve voidaan arvioida yhtälöllä 

(5) (Laitinen et al. 2010, 66). 

𝜙routa = 𝑞maa ∙  𝐴jää    (5) 
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jossa 

𝜙routa   on routalämmityksen keskimääräinen tehontarve [kW] 

𝐴jää        on jään pinta-ala [m2] 

𝑞maa      on maan lämpökuorma jäälle, noin 3 W/m2  

Mäntän jäähallin jään pinta-ala on noin 1624 m2, jolloin keskimääräiseksi 

routalämmityksen tehoksi saadaan yhtälöstä (5) noin 5 kW, joka tarkoittaa käyttökaudella 

2019 233 päivälle skaalattuna 27 MWh lämpöenergiaa. VTT:n arvion mukaan laskettu 

tulos antaa suuntaa routasuojan vuosikulutuksesta, mutta tarkemman tuloksen saamiseksi 

routasuojan kulutusta voitaisiin arvioida mittausten avulla. 

3.2.2 Lämpimän käyttöveden ja jäänhoitoveden energiankulutus 

Lämpimän veden kulutus Mäntän jäähallilla jakautuu lämpimän käyttöveden ja 

jäänhoitoveden kulutuksiin. Lämpimän käyttöveden lämpötila vaihtelee teoriassa välillä 

55–60 °C. Jäänhoitoveden lämpötila ja kulutus jäänhoitokertaa kohti vaihtelee saatavilla 

olevan lämpimän käyttöveden lämpötilasta sekä riippuen jäänhoitajan tottumuksista 

jäänhoidossa.  

Jäänhoitajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella jäänhoitoveden lämpötila on ollut 

joinain päivinä jopa alle 30 °C. Jäänhoitoveden lämpötilasta ei ole omaa historiatietoa, 

joten sen keskiarvo on arvioitava. Elokuussa 2020 Mäntän jäähallilla tehdyissä testeissä 

jäänhoitoveden maksimilämpötila oli noin 55 °C. Arvioidaan jäänhoitoveden 

keskilämpötilaksi energiankulutuslaskua varten 45 °C. Jäänhoidon aiheuttama 

lämmitystarve vuositasolla voidaan nyt laskea yhtälöllä (6) (Laitinen et al. 2010, 65). 

𝑄jhv = 𝑉jhv ∙ 𝜌v ∙ 𝑐p,v ∙
𝑇jhv−𝑇kv

3600
   (6) 

jossa 

𝑄jhv on jäänhoitoveden energiankulutus [kWh] 

𝑉jhv on jäänhoitoveden kulutus vuositasolla [m3] 

𝜌v on veden tiheys [kg/m3]   

𝑐p,v on veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg K] 
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𝑇jhv on jäänhoitoveden keskilämpötila [°C] 

𝑇kv on kylmän veden lämpötila [°C] 

 

Jäänhoitovettä kulutettiin mittaustietojen perusteella Mäntän jäähallilla vuonna 2019 

253 m3. Kylmän veden lämpötilalle käytetään arvoa 15 °C, veden tiheydelle arvoa 1000 

kg/m3 ja veden ominaislämpökapasiteetille arvoa 4,19 kJ/kgK. Yhtälöstä (6) saadaan 

vuoden 2019 jäänhoitoveden lämmitystarpeeksi arvioitua 8,8 MWh. Suurin epätarkkuus 

arviossa syntyy jäänhoitoveden keskilämpötilasta, joka täytyi arvioida.  

Lämpimän käyttöveden lämmitystarve voidaan arvioida samalla yhtälöllä kuin 

jäänhoitoveden lämmitystarve, kun vain korvataan jäänhoitoveden lämpötila ja kulutus 

lämpimän käyttöveden vastaavilla arvoilla. Lämpimän käyttöveden tavoitearvo oli 

vuonna 2019 Mäntän jäähallilla 55 °C, joten käytetään sitä laskennallisena keskiarvona 

lämmitystarvetta arvioitaessa. Lämpimän käyttöveden kulutus oli mittausten mukaan 

289 m3 vuonna 2019, ja yhtälöön (6) sijoittamalla saadaan lämpimän käyttöveden 

lämmitystarpeeksi siten 13,5 MWh. Yhteensä lämpimän käyttöveden ja jäänhoitoveden 

lämmitystarve on vuositasolla Mäntän jäähallilla siis noin 22 MWh. 

3.2.3 Halli-ilman lämmitystarve 

Yksittäisistä lämmityskohteista merkittävin jäähallissa on, kuten jo aiemmin todettu, 

halli-ilman lämmitystarve. Mäntän jäähallilla ei ole historiadataa, jolla voitaisiin tarkasti 

todeta, kuinka paljon halli-ilmaa lämmitetään vuositasolla, joten arvio on tehtävä 

hetkellisten mittausten avulla ja muista lähteistä saatujen tietojen pohjalta arvioitava 

tulosten järkevyyttä. Elokuussa 2020 todettiin, että nykyisillä ohjelmoinneilla ylemmän 

lämpötilatason lämmityspatteri ei ole lämmittänyt Mäntän jäähallilla halli-ilmaa, joten 

kaikki lämmitys on tapahtunut lauhdelämpöpatterin avulla. Lauhdelämpöpatterin 

hetkellinen lämpöteho voidaan laskea yhtälöllä (7) ilmapuolen arvojen perusteella 

𝜙llp = 𝑐p,ilma ∙ 𝜌ilma ∙ 𝑞v,ilma ∙ (𝑇llp,ilma,2 − 𝑇llp,ilma,1)  (7) 

 jossa 

 𝜙llp on lauhdelämpöpatterin lämmitysteho [kW] 
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 𝑞v,iv on tuloilman tilavuusvirta ilmanvaihtokanavassa [m3/s] 

 𝑇llp,ilma,2 on ilman lämpötila lauhdelämpöpatterin jälkeen [°C] 

 𝑇llp,ilma,1 on ilman lämpötila ennen lauhdelämpöpatteria [°C] 

Lauhdelämpöpatterin teho ei ole vakio, vaan automaatio ohjaa patterille virtaavan 

lauhteen tuloventtiiliä tuloilman tavoitelämpötilan mukaan. Halliin puhallettavan ilman 

tavoitelämpötila taas vaihtelee sen mukaan, onko halli-ilman lämpötilamittaus yli vai alle 

tavoitelämpötilan. Halli-ilman tavoitelämpötila vuonna 2019 oli 8 °C. Lämmitystarvetta 

laskiessa huomioidaan vain käyttökausi, koska lauhdelämpöpatteri ei ole toiminnassa 

jääkauden ulkopuolella. Tuloilman tilavuusvirran keskiarvoa arvioitaessa otetaan 

huomioon, että syksystä 2019 kevääseen 2020 tuloilmapuhallinta ajettiin käsiajolla 

nopeudella 25 Hz, joka vastaa ilman tilavuusvirtaa 2,6 m3/s. Arvio lauhdelämmön 

kulutuksesta tehdään tällä ilmamäärällä saaduista hetkellisistä mittauksista. 

Ilmavirtauksen kasvattaminen ei teoriassa muuta tarvittavaa halli-ilman lämmitystarvetta, 

vaan se muuttaa tarvittavia lämpötiloja ennen ja jälkeen lauhdelämpötilapatterin. 

Arvio lämpötiloista ennen ja jälkeen lauhdelämpöpatterin on tehty kahden eri tilanteen 

avulla; molemmissa tilanteissa ilmanvaihto toimii kiertoilma-asetuksella, mutta toisessa 

tilanteessa halli-ilmaa ei tarvitse kondensoida ja toisessa tilanteessa kondensointipatteri 

on toiminnassa. Tyypilliset toiminta-arvot ja -lämpötilat näissä tilanteissa saatiin tämän 

työn ohjaajalta, Reijo Alanderilta, joka seurasi Mäntän jäähallin toimintaa 

kiinteistöautomaation kautta ja muun muassa otti kuvankaappauksia ilmanvaihdon 

hetkellisistä tilanteista talvella 2019–2020, ja tätä dataa pystyttiin hyödyntämään tässä 

työssä. 

Kun halli-ilmaa ei kondensoida, on ilman lämpötila ennen lauhdelämpöpatteria 

korkeampi, helmikuulta 2019 hetkellisestä tilanteesta saatuna 10 °C. Kun halli-ilmaa 

kondensoidaan ja LTO-kiekko on toiminnassa, on vastaava lämpötila ennen patteria noin 

8 °C, tämäkin hetkellisestä tilanteesta saatuna. Ensimmäisessä tilanteessa ilman lämpötila 

tuloilmapatterin jälkeen on 27 °C, ja jälkimmäisessä 28 °C. Ilman 

ominaislämpökapasiteetille käytetään arvoa 1,01 kJ/kg K ja tiheydelle arvoa 1,2 kg/m3. 
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Näillä arvoilla sijoitettuna yhtälöön (7), saadaan lauhdelämpöpatterin hetkellisiksi 

tehoiksi arvioitua 54 kW ja 63 kW. 

Hallin datasta ei ole saatavilla tietoa, josta selviäisi kuinka pitkiä aikoja hallin 

ilmanvaihdossa on tarvetta kondensointipatterille, mikä vaikeuttaa keskilämmitystehon 

arviointia. Suhteellisen kosteuden tavoitearvo halli-ilmalle vuonna 2019 oli 70 %, eikä 

kosteusongelmia raportoitu muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta. Suoraan 

kahdesta hetkellisestä tehosta 233 jään käyttöpäivälle laskettuna, olisivat vuosittaiset 

halli-ilman lämmitystehon tarpeen arviot vuodelle 2019 noin 300 MWh ja 350 MWh.  

Nämä hetkellisistä tehoista lasketut vuositason kulutusarviot ovat, kuten aiemmin 

todettua, karkeita arvioita, mutta skaalattuna koko vuoden toimivalle jäähallille nämä 

arviot johtaisivat lämmitystarpeisiin 470 MWh ja 552 MWh. Nämä arviot ovat lähellä 

esimerkiksi VTT:n yksirataiselle harjoitusjäähallille arvioimia halli-ilman 

lämmitystarpeita (Hemmilä, K. & Laitinen A, 2018, 69–70). Paremman tiedon puutteessa 

Mäntän jäähallin halli-ilman lämmitystarpeelle vuonna 2019 käytetään siis arviota 300–

350 MWh. Tulosta voidaan pitää turvallisena arviona siltä osin, että todellisuudessa halli-

ilman saavuttaessa ja ylittäessä sen tavoitearvon, lauhdelämpöpatterin jälkeinen, 

automaation ohjaama tavoitelämpötila laskee huomattavasti, ja hetkellinen lämmitysteho 

pienenee. Nyt tehdyillä arvoilla on siis hyvin luultavasti laskettu lämmitystarpeen osalta 

ennemminkin todellista arvoa suurempi, kuin pienempi arvio.  

3.2.4 Lämpöenergiat 

Lauhdelämmön ja priimatun eli lämpöpumpulla tuotetun lämmön määrää vuositasolla 

pystytään arvioimaan kiinteistöautomaatiosta saaduista arvoista. Lauhdelämmön arvo on 

kiinteistöautomaation laskema arvo, joka perustuu lauhdeliuoksen virtaukseen, 

aineominaisuuksiin ja lämpötilaeroon lauhduttimen yli. Lämpöpumpun vesipuolella on 

energiamittari, jolta saadaan suoraan luettua lämpöpumpun tuottama lämpöenergia. 

Uimahallille myyty lämpöenergia saatiin sille varatulta energiamittarilta. 

Lauhdelämmön lukemat saatiin jäähallin rakennusautomaatiojärjestelmä Fidelixistä. 

Lauhdelämmön laskennallisessa arvossa alkoi esiintyä virhearvoja vuoden 2019 lopulla, 

kun Mäntän jäähallin ala-asemalla tehtiin laitteistopäivityksiä. Tämä voi aiheuttaa pientä 

virhettä vuosituloksessa, mutta tulos oli linjassa aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkkinä 
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vuonna 2016 kylmäkoneiston sähkönkulutus oli 328 MWh, ja tuotetun lauhdelämmön 

määrä 966 MWh ja vuonna 2019 vastaavat lukemat olivat 360 MWh ja 993 MWh. 

Lauhdelämmön laskennallisiin tuloksiin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, koska 

esimerkiksi vuonna 2020 havaittiin, että laskennallinen tulos indikoi ala-

asemavaihdoksen jälkeen jatkuvasti tasaista lauhdelämpötehoa, myös kesällä, kun 

kylmäkompressorit eivät olleet edes käynnissä.  

Kylmäkompressoreilta saatava lauhdelämmön määrä ei ole vakio, ja se on suoraan 

riippuvainen jäästä poistetun lämmön määrästä. Jos jään lämpökuormaa saadaan 

pienennettyä, ja oletetaan ettei kylmäkompressorien COP muutu radikaalisti, niin 

lauhduttimelta saatavan lauhdelämmön määrä pienenee myös. Jos esimerkiksi 

kylmäkoneiston kylmäkertoimeksi oletetaan 2 ja jään lämpökuormaa saadaan vuodessa 

pienennettyä 100 MWh, niin tällöin kompressorien sähkönkulutus pienenee 50 MWh, ja 

lauhdelämpöä syntyy silloin 150 MWh vähemmän. Kuitenkin esimerkiksi jääradan ilman 

lämmitystarve pienenee tässä tapauksessa myös huomattavasti.  

Jäästä poistettu lämpö laskettiin lauhdelämmöstä takaperin, kompressorien 

sähkönkulutuksen ja termodynamiikan sääntöjen avulla vähentämällä kompressorien 

sähkönkulutus lauhdelämmön arvosta. Tällä laskutavalla jäästä poistetun lämmön arvoon 

sisältyvät todellisuudessa myös kylmäkoneiston lämpöhäviöt, kuten liuospumppujen 

prosessiin aiheuttama lämpökuorma. Tämä laskennallinen arvo antaa jäästä poistetun 

lämmön arvioksi 669 MWh käyttökauden aikana, ja jakamalla tämä lämpömäärä 

kompressorien sähkönkulutuksella 324 MWh saadaan kompressorien kylmäkertoimeksi 

2,1 ja COP-kertoimeksi 3,1.  

Klaukkalan jäähallissa tehdyissä mittauksissa kylmäkoneiston todettiin toimivan 

mittausvälillä kylmäkertoimella 2,3, valmistajan ilmoittaman kylmäkertoimen ollessa 2,1 

(Leppä, 2016, 70). Tämä tulos osaltaan tukee Mäntän jäähallille saadun tuloksen 

järkevyyttä. Kylmäkoneiston kylmäkertoimen tarkempi tutkimus voitaisiin tehdä 

suorittamalla Mäntän jäähallilla mittaus, jossa mitattaisiin kylmäkoneiston toimintaa. 

Vastaavalla tavalla kuin jäästä poistettu lämpö, on lauhdepuhaltimilla ulospuhallettu 

lämpöenergia laskettu vähentämällä syntyneestä lauhdelämmöstä kaikki tunnetut 

lämpöenergiat, jolloin jäljelle jäävä lämpömäärä on poispuhallettua lämpöä, halli-ilman 
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(TK1) lämmitysarviosta riippuen tulokseksi saadaan 374–424 MWh. Priimaava 

lämpöpumppu tuotti vuonna 2019 mittariarvon mukaan 333 MWh lämpöenergiaa, jonka 

tuottamiseen kului 91 MWh sähköenergiaa, eli lämpöpumpun COP-kerroin oli 3,7. Tämä 

COP-kerroin oli aiempia vuosia huomattavasti pienempi, esimerkiksi vuonna 2018 

lämpöpumpun COP-kerroin oli noin 4,5. Tämä selittyy osaltaan lämmitysjärjestelmän 

ongelmilla, joita käsitellään kappaleessa 4.3. Priimattavaksi otetun lauhteen määrä 

laskettiin vähentämällä tuotetun priimatun lämpöenergian määrästä lämpöpumpun 

sähköenergian kulutus, jolloin tulokseksi saatiin 242 MWh. 

Maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia saatiin luettua sen omalta energiamittarilta. 

Vuonna 2019 maalämpö tuotti mittarilukeman mukaan 53 MWh lämpöenergiaa, johon 

kului 23 MWh sähköenergiaa, eli maalämpöpumpun COP-kerroin oli vuositasolla 2,3. 

Maalämpöpumpun COP-kertoimen osalta on huomioitava, että Mäntän jäähallilla 

maalämpö on välillä pitkiäkin aikoja tyhjäkäynnillä, jossa se kuluttaa noin 0,6 kW teholla 

sähköä. Pitkät tyhjäkäyntiajat heikentävät maalämpöpumpun vuositason COP-kerrointa. 

Sähkökattilan osalta oletettiin, että sen lämmöntuotanto tapahtuu sähkölämmitykselle 

tyypillisellä hyötysuhteella 100 %, eli sähkökattilan sähkönkulutus 38 MWh vuonna 2019 

on myös sen tuottama lämpöenergia. 

Viimeisenä lämpöenergian kulutuksena oli jäähallin muihin kuin halli-ilman, lämpimän 

käyttöveden ja jäänhoitoveden, tai routasuojan lämmitykseen käytetty lämmitysenergia. 

Tähän osioon kuuluvat hallin muiden ilmanvaihtojärjestelmien lämmitys, hallin tilojen 

lattialämmitys, patterilämmitys sekä muun muassa sulatusverkoston ylläpitoon kuluva 

lämpöenergia. Lämmitysverkostolla on oma energiamittarinsa, mutta sen virtauskohdan 

havaittiin olevan likaantunut, joten mittarin arvoihin vuoden 2019 osalta ei ollut 

luottamista. Tästä syystä lämmitysjärjestelmään siirtynyt lämpöenergia laskettiin 

epäsuorasti vähentämällä lämpöpumpun, maalämpöpumpun ja sähkökattilan tuottamasta 

lämpöenergiasta tunnetut kulutuskohteet, eli uimahallille myyty lämpöenergia, sekä 

jäänhoitoveden ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen kulunut lämpöenergia. Täten 

myös lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt ovat osa epäsuorasti laskettua 

lämmitysverkoston kulutusarvoa.   
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3.3 Lauhdelämmön myynti uimahallille 

Mäntän Jääareenan vieressä sijaitsevalle uimahallille on myyty lämpöenergiaa jäähallin 

priimaavan lämpöpumpun avulla vuosina 2016–2019. Elokuussa 2019 lämpöenergian 

myynti lopetettiin väliaikaisesti, koska Mäntän Jääareenayhtiö halusi selvittää myyntiin 

liittyviä ongelmia ja selvittää toiminnan kannattavuuden. Ensin oli kuitenkin tärkeintä 

optimoida jäähallin oma toiminta. Taulukossa 2 esitettiin luvut uimahallille myydyn 

lämmön määristä vuositasolla. Vuonna 2018 lämpöä saatiin mittausten perusteella 

myytyä eniten, 271 MWh. Tärkeintä lämmön myynnistä oli selvittää, että paljonko 

lauhdelämmön priimaaminen jäähallin lämpöpumpulla uimahallille maksaa jäähallille ja 

onko se kannattavaa, ja mitä korjattavaa tai parannettavaa myynnissä on. Uimahalli ei 

kuulu tämän työn piiriin, mutta on otettava huomioon, että uimahallilla on 

kaukolämpöliittymä, josta se normaalisti ostaa lämmitystarpeensa. 

Teoriatasolla tarkasteltaessa priimatun lämmön tuottaminen lämpöpumpulla voidaan 

laskea yksinkertaisesti lämpöpumpun COP-kertoimen avulla. Esimerkiksi, jos 

lämpöpumpun COP-kerroin on 4, ja lämpöä otetaan priimattavaksi lämpöpumpulle 75 

MWh, on lämpöpumpun vaatima sähköenergia 25 MWh, ja lämpöä saadaan täten 

priimattua yhteensä 100 MWh. Tämän jälkeen kysymys myynnin kannattavuudesta 

riippuu täysin priimatun lämmön myyntihinnan ja sähköenergian ostohinnan erotuksesta. 

Uimahallin ja jäähallin välisen lämmönmyynnin vaatiman investoinnin kannattavuus on 

tämän työn ulkopuolella. 

Todellisuudessa lämmön myyntiin liittyy, erityisesti Mäntän jäähallin tapaisessa 

monimutkaisessa lämmitysratkaisussa, apulaitteiden, kuten pumppujen, tyhjäkäynti- ja 

toimintakulutuksia, sekä lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöitä. Näitä häviöitä ja 

kulutuksia on vaikea arvioida jälkikäteen sen osalta, että mikä riippuu suoraan 

uimahallille myydystä lämmöstä ja mikä ei. Tältä osin Mäntän jäähallilla tehtiin ratkaisu, 

jossa syksyllä 2020 jääkauden alussa jäähallin toiminta aloitettiin uusilla tehdyillä 

automaatiomuutoksilla niin, että uimahallille ei myydä lämpöä. Kun uusi perustaso on 

saatu vakiinnutettua, tarkoituksena on avata venttiilit ja lämmönmyynti uimahallille, ja 

tarpeeksi pitkän aikavälin jälkeen verrata, kuinka hallin sähkönkulutuksen käy 

perustasoon verrattuna, ja kuinka paljon lämpöä saadaan uimahallille myytyä. 
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Yksi lämmön myymisessä uimahallille ilmenneistä ongelmista on ollut kulutuspuolen, eli 

uimahallin tilanteen ja lämmöntarpeen seurannan puute. Jäähallin 

automaatiojärjestelmässä ei ole tietoa esimerkiksi siitä, missä lämpötilassa uimahallin 

lämminvesivaraajat ovat, ja täten siitä onko uimahallilla tarvetta jäähallin lämmölle. 

Selvin esimerkki tämän puutteen aiheuttamista ongelmista on vuoden 2018 kesä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kesän 2018, eli käyttökauden ulkopuolisen ajan toimintaa 

Mäntän jäähallilla. 

 

Kuva 18: Mäntän jäähallin energiankulutuksia, kesä 2018 

 

Kuvan 18 pylväistä nähdään, että priimattua lämpöä tuotettiin lämpöpumpulla kesällä 

2018 noin 86 MWh. Tämä lämpöenergia tuotettiin lämpöpumpulla käyttämällä sitä 

ilmalämpöpumppuna, eli ottaen höyrystinpuolelle lämpöä ulkoilmasta. Käyttökauden 

ulkopuolella kylmäkompressorit eivät ole käytössä, joten luonnollisesti lauhdelämpöä ei 

ole saatavilla lämpöpumpulle. Tuotetusta priimatusta lämmöstä vain 35 MWh saatiin 

siirrettyä uimahallille, ja loput menivät jäähallin omaan lämmitysverkostoon. Kesäaikana 

hallia ei tarvitse lämmittää, muuten kuin käyttöveden lämmitystarpeen osalta, joka on 

olemattoman pieni kesäaikana. Luvut osoittavat, että lämmönmyynnin automaatio ei ole 
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ottanut huomioon tilannetta, jossa kaikkea tuotettua lämpöä ei saada vietyä uimahallille, 

jolloin loput lämmöstä on siirrettävä jäähallin lämmitykseen. 

Lisäksi selvisi, että uimahalli ei ole kesäisin auki kesä- ja heinäkuussa, joten näinä 

kuukausina uimahallille ”myyty” lämpö on mennyt hukkaan ja se on vain lisännyt 

jäähallin sähkönkulutusta. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää lämmönmyynnissä on ottaa 

huomioon myös kuluttajapuoli, eikä vain pyrkiä tuottamaan maksimaalista määrää 

lämpöä myyjäpäässä. Vaikka ilmalämpöpumppu on itsessään toiminut hyvällä COP:lla, 

noin 3,5, on ongelma syntynyt lämpöpumpun integroinnista osaksi koko 

lämmitysjärjestelmää. Todellisuudessa kesällä 2018 ilmalämpöpumpun olisi tarvinnut 

tuottaa vain jäähallin käyttövesi, koska uimahallilla ei ollut lämmitystarvetta. 

Eräs epävarmuutta uimahallille myydyn lämmön todellisesta määrästä aiheuttaa myös 

energiamittari, joka mittaa uimahallille myydyn lämmön määrää. Mittari laskee jäähallin 

ja uimahallin välisten meno- ja paluuputken välillä siirtyneen lämpömäärän perustuen 

putkissa kulkevaan vesimäärään ja putkien lämpötilaeroon. Mittari kuitenkin laskee 

positiivisena siirtyneenä lämpönä myös tilanteen, jossa jäähallilta uimahallille menevän 

menoputken veden lämpötila on pienempi, kuin uimahallilta palaavan veden lämpötila. 

Tässä tapauksessa siis jäähallilta tuleva vesi itseasiassa lämpenee uimahallin 

lämmönvaihtimissa. Tämä tilanne on ajoittain huomattu uimahallilla meno- ja 

paluuputkien lämpötilamittauksista. Jälkikäteen on mahdoton sanoa, kuinka suuri osa 

uimahallille myydystä lämmöstä on tätä, todellisuudessa toiseen suuntaan siirrettyä 

lämpöä. Edellä mainittu ilmiö voitaisiin välttää esimerkiksi lisäämällä uimahallin 

lämmitettävien kohteiden lämpötilamittauksia myös jäähallin kiinteistöautomaatioon, 

jolloin automaatio voisi ohjata uimahallille menevän venttiilin kiinni, jos uimahallin 

lämmityskohteiden lämpötila on korkeampi kuin priimatun veden lämpötila jäähallilla. 

Mäntän Jääareenalle rakennetusta energiataseesta ja ulospuhalletun lauhdelämmön 

määrästä ei voida suoraan vetää johtopäätöstä, että koko tämä ylijäänyt lämpömäärä olisi 

mahdollista priimata ja myydä uimahallille. Todellisuudessa lauhdelämmön 

tuotantomäärä ei ole tasainen, vaan se on suoraan riippuvainen kylmäkompressorien 

hetkellisestä sähkötehosta ja COP:sta. Mäntän jäähallin lauhdelämpöpumppu on 

mitoitettu maksimissaan 28 kW:n sähköteholle, eli esimerkiksi COP:lla 4 se pystyy silloin 

ottamaan noin 84 kW:a lauhdelämpöä höyrystinpiiriinsä. Vastaavasti taas 



68 

 

kylmäkompressorit voivat Mäntän jäähallilla käydä maksimissaan noin 110 kW:n 

sähköteholla, ja COP-oletuksella 3 ne silloin tuottaisivat hetkellisesti jopa 330 kW 

lauhdelämpöä. Tästä määrästä vain noin 25 prosenttia voidaan edellä tehdyillä oletuksilla 

hyödyntää lauhdelämpöpumpulla. Toisaalta hetkinä, jolloin kylmäkompressorit käyvät 

minimitehollaan eli noin 25 kW:n teholla, voidaan kaikki syntyvä lauhdelämpö 

hyödyntää TK1:n lämmityksessä, routasuojauksessa ja lämpöpumpun lämmönlähteenä. 

Lauhdelämmön myynti suoraan matalamman lämpötilan lauhdelämpöpiiristä ei aseta 

vastaavanlaista rajoitetta lauhdelämmön hyödyntämiselle, jos lämmölle vain on järkevää 

käyttöä. 

3.4 Kulutusvertailu muihin jäähalleihin  

Suomen Tekojäältä saatiin vertailua varten tietoja muiden jäähallien kylmäkoneistojen 

sähkönkulutuksista kuukausitasolla. Vertailu kylmäkoneistojen osalta on järkevää, koska 

näiden kulutusten eroihin vaikuttavat eniten, kylmäkoneiston tekniikan lisäksi, hallitilan 

olosuhteet. Hallin kokonaissähkönkulutukseen vaikuttavat kaikkien muiden 

oheisjärjestelmien laajuus ja muut tekijät, joihin itse jäänteolla ja ylläpidolla ei ole 

merkitystä, joten vertailun vieminen kylmäkoneistotasolle on järkevää.  

Vertailudatasta puuttuu tiedot vertailuhallien käyttöasteesta ja esimerkiksi jäälle 

käytetyistä lämpötiloista, joten tältä osin tuloksista ei voi vetää suoraa johtopäätöstä eri 

hallien eroista. Ne kuitenkin antavat yleiskuvan Mäntän jäähallia vastaavien hallien 

kylmäkoneistojen tyypillisistä sähköenergian kulutuksista. Vertailuhalleja on 5 ja ne 

valikoituivat niiden kylmäkoneistoissa käytetyn kylmäaineen perusteella. Kaikkien 

vertailuhallien kylmäaineena käytetään Mäntän jäähallin tavoin ammoniakkia. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuukausitasolla vertailuhallien ja Mäntän jäähallin 

kylmäkoneistojen sähkönkulutus megawattitunneissa. Vertailuvuosi on 2019. 
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Taulukko 3: Kylmäkoneistojen sähkönkulutuksien vertailu kuukausitasolla vuonna 2019 

[MWh] 

 Mäntän 

jäähalli 

Halli 1 Halli 2 Halli 3 Halli 4 Halli 5 

Tammikuu 41,5 20,3 40,0 33,2 21,9 31,7 

Helmikuu 42,0 18,8 37,5 30,5 20,4 29,5 

Maaliskuu 44,9 20,9 39,8 31,9 22,3 32,6 

Huhtikuu 1,5 20,6 2,4 12,5 9,1 13,1 

Toukokuu 1,5 20,8 1,5 1,5 0,4 1,0 

Kesäkuu 1,0 0 1,5 1,4 0,4 0,9 

Heinäkuu 10,1 15,3 1,5 17,6 0,4 0,9 

Elokuu 49,6 29,0 1,5 41,6 21,4 26,3 

Syyskuu 44,6 25,5 41,8 40,8 25,5 37,7 

Lokakuu 42,6 24,2 45,5 35,0 26,0 33,7 

Marraskuu 40,2 23,1 41,3 32,9 26,5 32,9 

Joulukuu 40,6 23,1 39,1 32,5 24,7 33,7 

 

Taulukon 3 tuloksista nähdään, että Mäntän jäähallin kylmäkoneiston sähkönkulutus on 

ollut vuonna 2019 jään käyttöaikana keskiarvollisesti suurempi kuin kaikissa käytetyissä 

vertailuhalleissa. Hallikohtaiset kulutuslukemat vaihtelevat suuresti, halleissa 1 ja 4 

kylmäkoneistojen sähkönkulutus kuukausitasolla on pysynyt 20–30 MWh:n välillä, kun 

taas Mäntän jäähallilla ja vertailuhallissa 2 sähkönkulutuksen keskiarvo jään 

käyttökuukausina on ollut yli 40 MWh. Kulutuslukemista on havaittavissa, että 

kylmäkoneiston suurin sähkönkulutus vaikuttaisi ajoittuvan lämpimään ja kosteaan 

syyskauteen, kun taas talvella kylmäkoneiston kulutus putoaa. 
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Tarkemman analyysin tekemiseksi eri hallien kylmäkoneistojen sähkönkulutuksien 

erosta tarvittaisiin lisätietoja eri hallien käyttöasteista, jään ja jään yläpuolisen ilman 

lämpötiloista, sekä esimerkiksi jäänhoidossa käytetyn veden lämpötiloista, ja muista jään 

lämpökuormaan vaikuttavista tekijöistä. Tulokset osoittavat, että pelkkä kylmäkoneiston 

samanlainen tekniikka ja käytetty kylmäaine eivät riitä määrittämään jäähallin 

kylmäkoneiston sähkönkulutusta.  

Mäntän Jääareenalla käytetyt jään lämpötilan asetusarvot ovat kylmempiä kuin mitä 

Suomen Jääkiekkoliiton ja IIHF:n ovat esittäneet tyypilliseksi jään lämpötilan arvoksi 

harjoitusjäähalleissa ja pienissä kilpajäähalleissa. Tämä ero voi osaltaan selittää, miksi 

kylmäkoneiston sähkönkulutus Mäntän jäähallissa on suurempi kuin taulukon 3 

vertailuhalleissa, koska jo kuten aiemmin todettua, jään lämpötilan yhdenkin asteen 

nostaminen voi vuositasolla vähentää jäähallin sähköenergiankulutusta jopa 40–60 MWh. 

On kuitenkin huomattava, että Mäntän Jääareenalla jään lämpötilan asetusarvojen 

merkittävän nostamisen on todettu aiheuttavan ongelmia jään laadussa, josta ei voida 

tinkiä.  
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4 KEHITYSKOHTEET JA OPTIMOINTITOIMENPITEET 

Mäntän Jääareenan kehityskohteet voidaan jakaa eri osioihin ja eri käyttökausiin. 

Jääkauden ulkopuolisen ajan optimointi toteutettiin jo tämän diplomityön ohessa kesällä 

2020, ja sen toimivuudesta saatiin todisteita. Kehitystoimenpiteet voi jakaa ajallisesti 

jäähallin käyttö- eli jääkauteen, sekä jääkauden ulkopuoliseen kesäaikaan, jolloin Mäntän 

jäähallilla on käytännössä vain muutamia rullakiekkovuoroja viikossa, sekä mahdollisia 

yksittäisiä muita tapahtumia. 

Käyttökauden osalta potentiaalisimmat säästökohteet kohdistuivat energiataseen ja 

sähkönkulutuslukemien tutkimuksen perusteella kylmäkoneiston ja ilmanvaihdon 

yhteistoimintaan, koska kylmäkoneisto on selvästi suurin sähkönkuluttaja myös Mäntän 

jäähallilla. Tästä syystä käyttökaudella on myös absoluuttisesti paljon enemmän 

säästöpotentiaalia kuin käyttökauden ulkopuolella, vaikka myös kesäajan toiminnasta 

löytyi parannettavaa. Lämmitysjärjestelmän osalta tarvittavat toimenpiteet olivat 

järjestelmän toiminnan yksinkertaistamista ja järkeistämistä, koska järjestelmässä oli 

esiintynyt paljon ongelmia edellisten vuosien aikana. 

4.1 Käyttökausi 

Suurin säästöpotentiaali sähkönkulutuksen osalta Mäntän Jääareenalla vaikuttaisi 

jääkauden aikana olevan, kuten usein jäähalleissa, kylmäkoneiston sähkönkulutuksessa. 

Syksyllä 2020 alkavaa käyttökautta varten Mäntän Jääareenan kiinteistöautomaatioon 

tehtiin muutoksia, joiden avulla jään lämpötila ohjautuu eri käyttötilanteiden mukaan 

automaation ohjaamana. Jään ja jääradan ilman lämpötilan vaikutusta ja riittävää arvoa 

alettiin tutkia käytännössä syksyllä 2020, mutta lopullinen tulos lämpötilojen muutoksen 

ja automaatio-ohjauksen vaikutuksesta Mäntän Jääareenan sähkönkulutukseen näkyy 

vasta tulevaisuudessa. Edellisessä kappaleessa tehty vertailu muihin Suomen Tekojään 

halleihin antaa kuitenkin viitteitä siihen, että muutoksella voidaan saavuttaa huomattavia 

säästöjä.  

Toinen löydetty kehityskohde liittyi jääradan ilmanvaihtoon, koska tulo- ja 

poistoilmapuhaltimien sähkönkulutus muuttuu merkittävästi puhaltimien 

pyörimisnopeuden funktiona. Syksyllä 2019 tuloilmapuhaltimen pyörimisnopeus oli 

pudotettu käsiajolla 50 %:iin puhaltimen mitoituspyörimisnopeudesta, koska käytäntö oli 
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osoittanut, ettei hallissa tarvitse kierrättää jatkuvasti mitoitusvirtauksen mukaista 

ilmamäärää. 50 Hz pyörimisnopeudella TK1:n ottama teho on noin 20 kW, ja 25 Hz 

pyörimisnopeudella 4 kW. Vastaavat tilavuusvirrat ovat 8,5 m3/s ja 2,6 m3/s.  

Tuloilmapuhallin pyörii jatkuvasti, joten jo näistä arvoista nähdään, että puhaltimen 

pyörimisnopeuden optimointi kannattaa.  

Lisäksi keväällä ja kesällä 2020 kohdatut ongelmat lämmitysjärjestelmän kanssa 

osoittivat, että järjestelmän toimivuus ei ollut täysin luotettavaa tai optimoitua, mikä 

antaisi olettaa, että myös lämmitysjärjestelmän ongelmien ratkaisu vähentää sen 

kulutusarvoja. Lämmitysjärjestelmän ongelmia ja niiden ratkaisua käsitellään erikseen 

luvussa 4.3. 

Elokuu 2020 oli ensimmäinen käyttökuukausi Mäntän jäähallilla syksyllä 2020, ja se 

antoi viitteitä tehtyjen muutosten toimivuudesta. Jäähallin ostetun sähköenergian määrä 

tässä kuussa oli noin 68 MWh, joka on noin 13 MWh vähemmän kuin vuoden 2019 

elokuussa ja noin 37 MWh vähemmän kuin elokuussa 2018. Yhden kuukauden tuloksista 

ei voi vetää tarkempia johtopäätöksiä, vaan seuraavat kuukaudet ja vuodet näyttävät, 

mihin sähkönkulutuksen taso Mäntän jäähallilla asettuu. 

4.1.1 Jääradan olosuhteet 

Kirjallisuuslähteiden perusteella huomattiin, että suurin potentiaali säästöihin Mäntän 

Jääareenalla liittyy jään yläpuoliseen ilmaan, sekä jään lämpötilaan. Suomen Tekojää 

toteutti jääkauden alussa, elokuussa 2020 Mäntän jäähallin automaatiomuutoksen, jossa 

jään lämpötilan ohjaukseen asetettiin neljä eri asetusta. Asetukset ovat päivä, yö, tehostus 

ja aikaohjelma. Jäänhoitajat voivat käyttää näitä eri asetuksia eri käyttötilanteen 

mukaisesti. Jään asetuksille on nyt olemassa viikkokalenteri, johon voidaan jokaiselle 

viikonpäivälle kirjoittaa oma tuntikohtainen aikataulunsa jään lämpötilalle, aiempia 

kolmea lämpötila-asetusta käyttäen. Tämä asetus on automaatio-ohjelmassa nimellä 

aikaohjelma. Optimaalisia lämpötiloja eri asetuksille alettiin tutkia elokuussa 2020. 

Mäntän Jääareenalla käytetty jääradan ilman tavoitelämpötila on ollut + 8 °C. Elokuussa 

2020 selvisi, että todellisuudessa ilmanvaihdon automaatio on laskenut tämän 

tavoitelämpötilan katsomon ja jääradan ilman lämpötilojen keskiarvosta. Jääradan ilman 

lämpötila on siis todellisuudessa ollut lähempänä noin 4–6 °C:tta, koska katsomon 
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lämpötilatavoite oli 12 °C, kun se tarkastettiin syksyllä 2020. Tarkkaa arviota jääradan 

ilman lämpötilan historiasta on vaikea antaa, koska keskiarvoon perustuvan ilmanvaihto-

ohjauksen käyttäytymisestä ei ole varmuutta. Katsomon ja jääradan ilman lämpötilat eivät 

pysy vakioina, joten jääradan ilman lämpötilatavoite on vaihdellut katsomon lämpötilan 

mukaan.  

Jään lämpötilan automaatiota ohjaavana arvona on pidetty yöllä −5,5 °C:tta, arkisin 

päiväsaikaan −6,5 °C:tta ja viikonloppuisin −7 °C:tta. Nämä arvot mitataan jään alla 

sijaitsevasta betonilaatasta, ne eivät siis ole jään pintalämpötilan mittausarvoja. Jos näitä 

lämpötiloja voidaan nostaa jään laadun kärsimättä, niin vuositasolla saadaan toteutettua 

merkittäviä säästöjä hallin sähkönkulutuksessa. 

Tutkimus toteutettiin sekä kirjallisuuslähteistä saaduilla tiedoilla, että käytännössä jään 

laatua seuraamalla elokuussa 2020. Elokuuta voidaan pitää hyvänä jään laadun 

tutkimuksen lähtökohtana, koska kuukausi on yleisesti kostea ja lämmin, kun verrataan 

Mäntän jäähallin muihin käyttökuukausiin. Jää on elokuussa muuta jääkautta kovemmalla 

rasituksella ulkoisten olosuhteiden puolesta, joten voidaan olettaa, että jos jään laatu 

pysyy hyvänä elokuussa, se ei myöskään heikkene normaaleissa toimintaolosuhteissa 

muullakaan jääkaudella. 

Jään lämpötilan yön tavoitearvoa nostettiin jääkauden alussa elokuussa −5,5 °C:sta 

−5 °C:een ja lisäksi jään päiväasetusta nostettiin −6,5 °C:sta −6 °C:een. Peli- eli 

tehostusasetus muutettiin −7 °C:sta −6,8 °C:een.  Automaatiomuutokset lähtivät 

toimimaan täysmittaisesti 11.8. Aluksi muutos toteutettiin aluksi yksinkertaisella 

aikaohjelmalla, jossa välillä klo 06.00–22.00 jään tavoitearvona on päiväasetus −6 °C, ja 

välillä 22.00–06.00 tavoitearvona on yöasetus −5 °C. Tehostusasetusta −6,8 °C käytetään, 

kun hallissa on pelitapahtumia tai turnauksia, ja tällöin jäänhoitajat voivat manuaalisesti 

laittaa tehostusasetuksen päälle ennen peliä, ja palauttaa automaation takaisin 

aikaohjelmalle pelien päätyttyä. Pelien aikataulut muuttuvat, joten peliasetusta ei haluttu 

kirjata aikaohjelmaan erikseen, vaan sitä on helpoin käyttää tarvittaessa manuaalisesti. 

Elokuussa 2020 tehdyissä empiirissä kokeissa selvisi, että jään kylmeneminen 

päiväasetukselta peliasetukselle vie vajaat kaksi tuntia riippuen tilanteesta, eli 

jäänhoitajille riittää, kun he kaksi tuntia ennen peliä laittavat manuaalisesti jään 
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tehostusasetukselle. Yöasetukselta vastaava muutos peliasetukselle vie noin kolme tuntia, 

kun käytössä ovat yllä mainitut lämpötilat asetuksille. 

Jään laadussa ei elokuun aikana havaittu heikentymistä aiempiin vuosiin verrattuna, joten 

lämpötilan ohjearvoihin ei tarvinnut tehdä elokuussa muutosta takaisin aiempiin arvoihin. 

Yöasetuksen nostamista rajoitti fakta, jossa jäänhoitoveden jäätyminen kestää 

huomattavasti kauemmin lämpimämmällä jäällä, mikä vaikeuttaa jäänhoitoa. Jään 

pehmenemisen vuoksi syyskuussa jään lämpötila-asetuksia taas laskettiin arvoihin −6 °C, 

−6,5 °C ja −7 °C, jotta saataisiin selville auttaako lämpötilojen laskeminen 

pehmenemisongelmaan. Tämä osoittaa, kuinka jäälle riittävien lämpötila-asetusten 

etsiminen on jatkuvaa työtä, eivätkä yhdet arvot välttämättä riitä ympäri vuoden jään 

laadun tasaisena pitämiseen. Jään lämpötilojen asetusarvojen laskeminen johtaa 

lisääntyneeseen sähköenergian kulutukseen jäähallin kylmäkoneistolta, mikä oli 

huomattavissa myös Mäntän jäähallilla sen jälkeen, kun jään lämpötiloja jouduttiin 

syyskuussa laskemaan alaspäin. 

Aikaohjelmassa tiedettiin olevan edelleen parantamista, koska sitä on mahdollista 

tarkentaa jäänhoitajien aktiivisuuden ja tarkemman aikaohjelman avulla. Esimerkkinä 

jäähallilla on arkipäiviä, jolloin ensimmäinen jäävuoro alkaa vasta klo 15.00, ja tällöin ei 

ole järkevää ajaa koko aikaa aamukuudesta lähtien jäätä kylmemmällä 

lämpötilapyynnillä, vaan säästöä voidaan saada pidentämällä yöasetuksen toiminta-aikaa. 

Elokuun ja syyskuun vaihteessa Mäntän jäähallille luotiin yhteistyössä 

liikuntapaikkaesimiehen ja jäänhoitajien kanssa aikaohjelma jääkaudelle 2020–2021, 

joka näyttää seuraavan kuvan mukaiselta.  
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Kuva 19: Jään lämpötilan aikaohjelma 

 

Kuvan 19 mukainen viikkokalenteripohja aikaohjelmalle luotiin Mäntän jäähallin 

jäävuorolistan pohjalta, jossa arkipäivinä ensimmäinen jäävuoro alkaa normaalisti kello 

15.00. Jääkompressorit siis lähtevät kylmentämään jäätä yöasetukselta kaksi tuntia ennen 

jäävuorojen alkamista. Jääkompressorit siirtyvät yöasetukselle 21.30 lukuun ottamatta 

maanantaita, jolloin viimeinen jäävuoro loppuu jo yhdeksältä. Siirtyminen yöasetukselle 

puoli tuntia ennen jäävuorojen loppumista on mahdollista, koska jään lämpötila nousee 

viiveellä, eikä välittömästi, kun jääkompressorit pienentävät tehoaan. Aikaohjelmaa on 

mahdollista muuttaa nopeasti tarvittaessa, ja lisätä useampia asetuksia päivän sisällä, kuin 

nyt käytetyt kaksi asetusta. 

Optimaalinen aikaohjelma on hallikohtainen ongelma, eikä siihen ole yhtä pysyvää 

ratkaisua. Lämpötiloja tulee tutkia myös eri käyttäjien tarpeitten mukaan, 

yleisöluistelussa lämpimämpi jää voi riittää, kun edustusjoukkueille jään on oltava 

kovempi, jotta se kestää. Aikaohjelma on vain perusrunko jäänhoidolle, mutta hyvin 

asiaan koulutetut jäänhoitajat voivat manuaalisesti jään lämpötilaan tehdyillä muutoksilla 

aikaansaada merkittäviä säästöjä jäähallin sähkönkulutuksessa. Esimerkkinä Mäntän 

jäähallilla on myös jääkauden aikana päiviä, jolloin jäällä ei ole päivän aikana yhtään 
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jäävuoroa. Näinä päivinä jäänhoitaja voi manuaalisesti laittaa jään yöasetukselle, ja 

palauttaa asetuksen aikaohjelmalle, kun hallilla palataan normaaliin rytmiin. 

Jääradan ilman lämpötilan ohjausta muutettiin Suomen Tekojää Oy:n avustuksella niin, 

että automaatio pyrkii jatkossa pitämään jääradan ilman lämpötilan 5 °C:ssa, eikä 

automaatio laske ohjaavaa arvoa katsomon ja jääradan ilman lämpötilojen keskiarvosta, 

vaan ohjaukseen käytetään pelkästään jääradan ilman lämpötilamittausta. Vastaavalla 

tavalla katsomon lämpötilatavoite on nyt eriytetty omaksi osiokseen automaatio-

ohjauksessa.  

Jääradan ilman lämpötilan kehitystä seurattiin, tärkeimpänä seurattavana arvona tälle 

tutkimukselle pidettiin jääradan suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden kehitystä halli-

ilmassa. Elokuun alussa 2020 ulkolämpötila oli useana päivänä jopa 25 °C:n tuntumassa, 

ja tämä johti myös kosteudenhallinnan ongelmiin jäähallissa. Suhteellisen kosteuden 

noustessa 80 %:n yli alkoivat jääradan pleksit huurtua, ja niihin alkoi joissain paikoissa 

kondensoitua vettä. Tässä tilanteessa ilmanvaihdon tulopuhallin kävi sen maksimiteholla, 

ja halli-ilmasta siis myös kondensoitiin vettä mahdollisimman paljon. Suhteellinen 

kosteus asettui kuumien päivien jälkeen tavoitetason alapuolelle, kun kosteuden yläraja 

asetettiin 72 %:n suhteelliseen kosteuteen. Näin vältytään kosteusongelmilta, joita 

aiheutuisi liian korkeasta suhteellisen kosteuden tavoitearvosta. Tavoitearvoa on 

mahdollista muuttaa nopeasti ja helposti, jos se koetaan käyttökauden aikana 

tarpeelliseksi. Ilmanvaihto säätää jatkossa puhaltimen tehoa ja kierrätettävän halli-ilman 

tilavuusvirtaa kosteus-, lämmitys- ja kondensointitilanteen mukaan.  

Osana automaatiomuutoksia ja muita toimenpiteitä jäähallilla tarkastettiin ja uusittiin 

viallisia mittareita. Esimerkiksi TK1:n hallin tuloilman lämpötilaa ja kosteutta mittaava 

mittari todettiin vialliseksi, ja se uusittiin syksyllä 2020. Lisäksi muista 

ilmanvaihtojärjestelmistä vaihdettiin painemittareita uusiin. Mittarien toimintaa ja 

oikeellisuutta on syytä seurata ja tarvittaessa uusia mittareita, varsinkin jos ne ovat 

jäähallin prosesseja ohjaavia mittareita. Muussakin tapauksessa vialliset mittarit 

aiheuttavat epävarmuutta prosessin toiminnasta ja vaikeuttavat sen seurantaa. 
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4.1.2 Kompressorien ohjaus 

Kylmäkompressorit ovat vastuussa jään lämpötilan säätelystä ja niiden järkevällä 

ohjauksella saadaan pidettyä jään lämpötila lähellä haluttua arvoa kaikissa tilanteissa. 

Mäntän jäähallissa on kaksi kylmäkompressoria, jotka ovat invertteriohjattuja. 

Kompressorien perustoimintaperiaate on Mäntän jäähallilla seuraava; toinen 

kompressoreista käy aina, vähintään sille asetetulla minimipyörimistasolla, joka on tällä 

hetkellä 25 Hz eli noin 43 % kompressorin nimellispyörimisnopeudesta 3500 rpm/58 Hz. 

Tällä varmistetaan jatkuva lauhdelämmön tuotanto, jota voidaan käyttää halli-ilman ja 

routasuojan lämmitykseen. Jään alla sijaitsevan laatan lämpötilaa mitataan kahdesta 

kohtaa kenttää, ja kun toinen näistä mittauksista putoaa 0,1 °C tavoitearvoa 

lämpimämmäksi, alkaa automaatio nostaa ensimmäisen kompressorin pyörimisnopeutta, 

esimerkiksi 0,3 % sekunnissa, riippuen kompressorille asetetusta säätönopeudesta. 

Vastaavasti, jos jään lämpötila laskee tavoitearvoa 0,1 °C kylmemmäksi, alkaa 

automaatio laskea kompressorin pyörimisnopeutta kohti sen miniminopeutta. 

Toinen kompressori kytkeytyy ensimmäisen tueksi, kun jään lämpötilamittaus nousee 

asetetun arvon verran lämpimämmäksi, kuin tavoitearvo. Mäntän jäähallilla tämä arvo on 

tällä hetkellä 0,5 °C. Aiemmin, ennen syksyä 2019, tämä arvo oli 1 °C. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että jos jään tavoitelämpötila on −6 °C, niin toinen kompressori kytkeytyy 

päälle, kun jään lämpötilamittaus näyttää arvoa −5,5 °C tai tätä lämpimämpää arvoa. 

Lisäksi järjestelmässä on hystereesiaika, joten käynnistys ei tapahdu välittömästi 

mittauksen osoittaessa ensimmäistä kertaa käynnistyksen vaatimaa arvoa. Toinen 

kompressori käynnistyy 15 pyörimisnopeudelle, ja säätyy vastaavalla tavalla kuin 

ensimmäinen kompressori, kohti asetettua maksimipyörimisnopeutta, Mäntän jäähallin 

tapauksessa 3075 rpm:ää. Toinen kompressori kytkeytyy pois päältä, kun jään 

lämpötilamittaus menee kylmemmäksi kuin sen tavoitearvo. 

Käyttökaudella syksystä 2019 kevääseen 2020 jäänhoitajat ilmoittivat, että jään lämpötila 

heitteli paljon tavoitearvosta, ja kompressorien toiminta ei ollut säännöllistä. Esimerkkinä 

kompressorien nopeussäätö oli hyvin hidasta, ja tämän takia jää saattoi olla 

kylmimmillään aamuyöllä, ja lämpimimmillään aamupäivällä, kun tilanteen pitäisi 

optimaalisessa tilanteessa olla juuri toisinpäin. Vastaavasti pelipäivinä jään lämpötila 
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pääsi usein lämpenemään liikaa kompressorien hitaan vasteajan takia, ja lämmin jää 

aiheutti ongelmia turnauksien ja pelin läpiviemisessä. 

Ongelmaa alettiin selvittää tämän työn yhteydessä syksyllä 2020, ja Suomen Tekojää 

päivitti Mäntän jäähallin rakennusautomaatiojärjestelmän Fidelixin elokuussa 2020, 

jonka jälkeen myös kompressorit alkoivat toimia siten, kuten tämän kappaleen alussa on 

kuvattu. Ongelma kompressorien säädössä johtui Fidelixin vanhentuneesta versiosta. 

Kompressorien säätöongelmat käyttökaudella 2019–2020 vaikeuttivat kylmäkoneiston 

todellisen sähköenergiantarpeen arviointia, koska kylmäkoneisto ei ollut todellisuudessa 

pystynyt pitämään jään lämpötilaa tavoitellussa arvossa oikeina ajankohtina. Tämän 

vuoksi ongelman korjaamisen ei voitu suoraan arvioida johtavan pienentyneeseen 

sähköenergian kulutukseen kylmäkoneistolta, koska aiemmin jään lämpötila oli usein 

päivällä lämpimämpi, kuin mitä kylmäkoneistolta pyydettiin. Tärkeimpänä muutoksena 

voidaankin pitää sitä, että korjaustoimenpiteen jälkeen jään lämpötila seuraa tarkasti sille 

asetettua tavoitearvoa, mikä johti sekä parantuneeseen käyttökokemukseen 

jäänkäyttäjiltä ja jäänhoitajilta, että järjestelmän parempaan seurattavuuteen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty, kuinka jään lämpötila käyttäytyy, kun kompressorien 

ohjausongelma saatiin korjattua. Kuva on elokuun 24. päivältä, ja jään ohjauksessa oli 

käytössä yksinkertainen aikaohjelma, jossa 06.00–21.00 jään tavoitearvo on −6 °C ja 

välillä 21.00–06.00 −5 °C. Jäänhoitokertoja päivän aikana oli 6 kappaletta, joista 

ensimmäinen klo. 7.30 ja loput 5 välillä klo. 16–21. Ensimmäinen jäävuoro alkoi klo 15 

ja viimeinen jäävuoro loppui klo 22.  
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Kuva 20: Jään lämpötilan vaihtelu, 24.8.2020 

 

Kuvasta 20 nähdään jään lämpötilan muutos päivän aikana, kahden eri mittauspisteen 

avulla. Välillä 22–06 jään lämpötila pysyttelee lähellä tavoitearvoa −5 °C. Säätävänä 

mittauksena kompressoreille toimii aina kahdesta kentän lämpötilamittauksesta se, joka 

on lämpimämpi, eli kuvan 20 tapauksessa lähes koko päivän ajan kentän lämpötila 1. 

Suurimmat muutokset kentän lämpötilassa tapahtuvat aamukuuden ja iltakymmenen 

aikaan, kun aikaohjelma muuttaa jään lämpötilan tavoitearvoa. Aamulla jään 

lämpötilamittaukset saavuttavat lämpötilat −6.4 °C ja −6.7 °C. Yöllä jään lämpötila käy 

lämpimimmillään noin −4.8 °C:ssa. Kuvasta voi havaita, kuinka noin kello 16, 

jäävuorojen alettua jää alkaa lämmetä siihen kohdistuvan lämpökuorman kasvaessa. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kylmäkompressorien toiminta vastaavalla aikavälillä. 
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Kuva 21: Kylmäkompressorien pyörimisnopeus, 24.8.2020 

 

Kuvassa 21 violetti viiva vastaa ensimmäisen, jatkuvasti käyvän kompressorin 

pyörimisnopeutta, ja vaaleansininen viiva toisen kompressorin pyörimisnopeutta. Toisen 

kompressorin automaation piirtämästä mittausdatasta havaittiin, että kuvassa 21 välillä 

klo. 00–06 kompressorin mittausdata näyttää kompressorin pyörimisnopeudeksi 1500 

rpm, vaikka todellisuudessa se ei käynyt tällä aikaa. Vastaava ilmiö toistui väleillä 7.30–

19.00 ja 21–02, jotka voidaan kuvasta havaita. Todellisuudessa toinen kompressori kävi 

24.8 siis vain kaksi kertaa, käynnistyen aamulla kello kuudelta aikaohjelman muuttuessa 

ja klo 19 jään lämpötilan noustessa yli −5.5 °C:een, eli molemmissa toinen kompressori 

käynnistyi, kun jään mittausarvon ja tavoitelämpötilan välille syntyi yli 0.5 °C:n 

lämpötilaero. Jään taas saavuttaessa tavoitearvonsa, automaatio sammutti toisen 

kompressorin. Muuna aikana jään lämpötilakontrollista pystyi vastaamaan ensimmäinen 

kompressori. Kuvasta 21 nähdään, että yöaikana kompressori säätyi tiheämpään tahtiin, 

koska se pystyy pitämään jään tavoitearvossa −5 °C käymättä jatkuvasti täydellä 

tehollaan. Noin välillä 09-21 kompressori kävi täydellä teholla, ja tämä sijoittuu aikaan, 

jolloin jään tavoitelämpötila oli päiväasetuksella −6 °C. 
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Kompressorien optimaaliseen ohjaukseen on syytä kiinnittää huomiota, koska 

esimerkkinä Mäntän jäähallin tapauksessa yksittäinen kompressori vie pyörimisnopeuden 

säätövälillään noin 25–55 kW. Kompressorien ottama hetkellinen sähköteho voi siis 

vaihdella päivän sisällä välillä 25–110 kW. Jatkossa olisi mahdollista tutkia esimerkiksi 

kompressorien ohjausta sähkönhinnan vaihtelun mukaan. Käytännössä kaksi 

kompressoria käyvät täydellä teholla Mäntän jäähallin tapauksessa iltaisin ja 

viikonloppuisin, kun jäällä on eniten lämpökuormaa, eli paljon jäävuoroja, 

jäänhoitokertoja sekä pelejä, jolloin jään tavoitearvo on kylmimmillään. 

Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde on jäähallin huipputehon rajoittaminen 

kylmäkompressorien älykkään ohjauksen avulla. Vuoden 2019 huippusähkötehosta 

181 kW noin 110 kW eli 61 % oli lähtöisin kahdesta kylmäkompressorista. Näiden 

kompressorien pyörimisnopeutta eli myös tehoa on mahdollista rajoittaa, mutta se 

tarkoittaa myös sitä, että vasteaika jään lämpötilan muutoksille pitenee. Pyörimisnopeutta 

rajoittaessa on myös varmistuttava siitä, että rajoitetuilla pyörimisnopeuksilla voidaan 

edelleen saavuttaa jään kylmimmätkin tavoitelämpötilat, eli käytännössä peleille asetetut 

jään lämpötilat. 

4.2 Toiminta käyttökauden ulkopuolella 

Mäntän Jääareenalla jäätä aletaan tekemään normaalina vuonna heinäkuun lopulla tai 

elokuun alussa. Jääkausi jatkuu huhtikuun puoleenväliin. Tämä tarkoittaa, että touko-, 

kesä- ja heinäkuu ovat jääkauden ulkopuolista aikaa, jolloin lauhdelämpöä 

kylmäprosessista ei ole saatavilla. Sähkönkulutuksen kannalta jääkauden ulkopuolisten 

kuukausien osuus koko vuoden sähkönkulutuksesta on pieni, kuten aiemmin voitiin 

todeta. Kesäkauden toiminnassa on kuitenkin käytännön kokemusten ja havaintojen 

perusteella parannettavaa, niin ilmastoinnin kuin lämmitysjärjestelmän osalta. Jääkauden 

ulkopuoliselle ajalle pyrittiinkin löytämään yksinkertaiset ohjeet ja asetukset, joiden 

pohjalta hallia voitaisiin operoida jatkossa jääkauden loppuessa. 

Kesän 2020 aikana toteutettiin muutoksia jääkauden ulkopuolisiin asetuksiin niin 

ilmanvaihdon kuin lämmitysjärjestelmän osalta, ja näillä muutoksilla saatiin esimerkiksi 

kesäkuun sähkönkulutus pudotettua noin 5,7 MWh:iin. Heinäkuussa päiväkulutus asettui 

noin 160 kWh:n paikkeille ennen jäänteon aloitusta, joten kuukausikulutuksen tasona 



82 

 

voidaan jatkossa jääkauden ulkopuolella pitää noin 5–6 MWh:a. Esimerkkinä vuonna 

2019 kesäkuun sähkönkulutus oli Mäntän jäähallilla 11 MWh, ja vuonna 2018 kesäkuun 

sähkönkulutus oli 16,5 MWh. 

Suurin osa kesäkauden sähkönkulutuksesta oli muuta kulutusta, eli erilaisia laitteistojen 

tyhjäkäyntihäviöitä. Maalämmön sähkönkulutus oli hyvin vähäistä, käytännössä sen 

sähkönkulutus koostui sen tyhjäkäyntihäviöistä sekä lämpimän käyttöveden säiliön 

lämpimänä pitämisestä, säiliön lämpöhäviöistä ja lämpimän käyttöveden kierron 

lämpöhäviöistä johtuen. Lämpimän käyttöveden käyttö kesällä oli hyvin vähäistä, mutta 

käyttövesisäiliö on silti pidettävä lämpimänä kaikkina aikoina, viranomaismääräysten 

mukaisesti. 

4.2.1 Ilmanvaihto 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 uusille rakennuksille suositellaan käytön 

ulkopuoliseksi ulkoilmavirran vastaavuudeksi vähintään ilmanvaihtokerrointa 0,2 1/h 

(Laitinen 2010, 63). Hallitilavuudelle 20 000 m3 tämä tarkoittaa 1,1 m3/s ja 40 000 m3:lle 

tämä tarkoittaa 2,2 m3/s. Mäntän jäähallille bruttotilavuus on 34 100 m3, eli tätä vastaava 

ilmamäärä olisi yhteensä 1,9 m3/s. Käyttökauden ulkopuolella hallitilan tuloilmapuhallin 

siirtää mittausten mukaan noin 1 m3/s pyörimistaajuudella 10 Hz, eli 20 % nimellisestä 

pyörimistaajuudesta. Lisäksi hallissa on kaksi muuta ilmanvaihtojärjestelmää, yksi 

sosiaalitiloille (puku- ja kuivaushuoneet ym.) ja toinen kahvila-, VIP-tiloille ja 

toimitsijahuoneille. Näiden kahden muun ilmanvaihtojärjestelmän vaihtama ilmamäärä 

on yhteensä noin 1,5 m3/s kesäkaudella. Kaikkiaan hallilla siis vaihtuu myös 

käyttökauden ulkopuolella riittävästi ilmaa.  

Pudottamalla tuloilmapuhaltimen ja ulkoilmakierrossa myös poistoilmapuhaltimen 

pyörimistaajuutta käyttökauden ulkopuolella käyttökauden pyörimisnopeuden 

perustasosta 25 Hz:stä 10 Hz:iin, putoaa hallitilan ilmanvaihdon ottama sähköteho 

4,1 kW:sta noin 0,4 kW:iin. Jos käyttökauden ulkopuolinen aika on esimerkiksi 100 

päivää, niin sähköä säästyy tällä optimoinnilla noin 8,9 MWh. 

Ilmanvaihtojärjestelmä toimii myös kesällä hiilidioksidimittauksen ohjaamana, eli jos 

hiilidioksidipitoisuus halli-ilmassa nousee yli 900 ppm:n, alkaa automaatio nostaa 

puhaltimien pyörimisnopeutta. Näin varmistetaan riittävä ilmanvaihto myös niissä 
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poikkeustapauksissa, kun hallilla on paljon käyttäjiä kesällä. Kesällä 2020 tulopuhaltimen 

nopeus pudotettiin edellä mainittuun 10 Hz:iin ja tämän jälkeen seurattiin halli-ilman 

laadun kehitystä. Ilman hiilidioksidipitoisuus ei missään vaiheessa kesää noussut yli 900 

ppm:n, joten tämä puhallinasetus koettiin riittäväksi myös jatkossa käyttökauden 

ulkopuolella. 

Kesäajalle ilmanvaihdon automaatioon Suomen Tekojää toteutti lisäyksen, jossa 

kesäaikaan voidaan siirtyä painamalla kesäaikapainiketta. Kesäajalle automaatioon 

tehtiin myös lisäys, jossa normaalisti ilmanvaihto toimii ulkoilmakierrolla, jotta hallin 

lämpötila seuraa ulkolämpötilojen muutosta. Kuitenkin, jos ulkoilman lämpötila laskee 

kylminä öinä alle 5 °C:n, automaatio kääntää ilmanvaihdon sisäilmakierrolle. Lisäksi 

kesäaikasäädöissä on mahdollisuus nostaa puhaltimen perustason asetetusta 20 %:sta, jos 

tähän koetaan tarvetta. Järjestelmästä haluttiin tehdä mahdollisimman helppo 

käytettäväksi, joten käytännössä siirtyminen jääkaudesta kesäkauteen vaatii jatkossa vain 

yhden napin painallusta, kun jää on saatu hallista sulatettua. 

4.2.2 Muut järjestelmät 

Kesäkaudella Mäntän Jääareenalla tapahtuva toiminta on normaaliviikkona hyvin 

minimaalista, käytännössä hallilla järjestetään muutama rullakiekkovuoro, ja halli toimii 

myös jalkapalloilijoiden pukutilana. Muuta tapahtumaa ei ole. Tämä tarkoittaa, että hallin 

osalta on varmistuttava siitä, että käytössä ovat vain hallin kunnon kannalta tärkeät, 

ylläpitävät toiminnot. Näistä ei ole syytä tinkiä energiankulutuksen minimoimiseksi, 

esimerkiksi ilmanvaihdon puhaltimia ei tulisi kokonaan sammuttaa kesäajaksi, 

ilmanvaihtokanavien homeongelmien välttämiseksi. Lisäksi esimerkiksi kylmäkoneiston 

laitteissa on kesällä päällä taukoasetus, jossa ne käyvät aina välillä pienen ajan, 

laitteistojen toimintavarmuuden turvaamiseksi. 

Mäntän jäähallin kesäkulutusta tutkittiin keväällä ja kesällä 2020. Hallin keskiarvoinen 

tehonkulutus oli noin 10–15 kW ennen tehtyä tarkastelua, ja löydettyjen säästökohteiden 

jälkeen noin 5–7 kW. Käytännössä hallista löytyi esimerkkinä ilmanvaihtokontista 

mittaroimaton 5 kW:n lämmityspuhallin, joka oli unohtunut käsikäytöllä 

lämmitysasetukselle, ja tästä syystä ilmanvaihtokonttia lämmitettiin kuumaksi aivan 
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turhaan. Tämä esimerkki osoittaa, että kesäajan kulutus voi monesta pienestä syystä olla 

turhan korkea, eikä sen alentaminen vaadi isoja toimenpiteitä. 

4.3 Lämmitysjärjestelmän toimenpiteet 

Mäntän Jääareenan lämmitysjärjestelmän kohdalla oli jo ennen tätä diplomityötä, sekä 

sen aikana useita ongelmia, joita selvitettiin muun työn ohella. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty Mäntän jäähallin kiinteistöautomaatiojärjestelmästä otettu periaatekuva jäähallin 

lämmitysjärjestelmästä, johon ovat liitettyinä priimaava lämpöpumppu, 

maalämpöpumppu sekä sähkökattila.  

 

Kuva 22: Periaatekuva Mäntän jäähallin lämmitysjärjestelmästä ennen kesällä 2020 tehtyä 

putkimuutosta 

 

Kuvassa 22 priimaavan lämpöpumpun tuottama lämmitetty vesi tulee järjestelmään 

kuvan vasemmasta ylälaidasta, pitkin punaista linjaa. Ensimmäinen haarauma linjasta on 

uimahallille menevä lämmitysputki. Tämän putken vieressä sijaitsee uimahallilta tuleva 

paluuputki, josta vesi palaa lämpöpumpulle pitkin ruskeaa linjaa, sekoittuen priimaavan 

lämpöpumpun lämmöntalteenottosäiliöiltä palaavaan lämmitysveteen. Kolmitieventtiili 

TV48 on vastuussa uimahallille siirretyn lämmön säätelystä. Kuvan 22 tilanteessa 
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kolmitieventtiili oli täysin kiinni uimahallille päin, koska myynti uimahallille oli 

pysäytettynä. 

Jäähallin lämmönjakojärjestelmässä 1000 litran käyttövesisäiliö on vastuussa lämpimän 

käyttöveden ja jäänhoitoveden jaosta. Tätä säiliötä voidaan lämmittää sekä 

maalämpöpumpulla, että priimaavalla lämpöpumpulla. Lisäksi käyttövesisäiliö on 

kytketty kuvan 22 mukaisesti toiseen isoista lämmöntalteenottosäiliöistä, jonka tilavuus 

on 6000 litraa. Jos tämä säiliö on asetettua arvoa suuremmassa lämpötilassa, säiliöiden 

välinen venttiili avautuu, ja näin pienemmän käyttövesisäiliön lämpöä saadaan pidettyä 

yllä isompaan säiliöön varautuneen lämmön avulla. Tämä kytkentä on hyödyllinen, koska 

jäänhoitokone voi ottaa kerralla yli 500 litraa lämmintä käyttövettä säiliöstä, jolloin 

isomman säiliön tuki auttaa pitämään käyttövesisäiliön lämpimänä kaikissa tilanteissa. 

Jäähallin lämmönjakojärjestelmästä löydettiin keväällä 2020 putkistoon syntynyt 

bakteerikanta. Tämä bakteeri oli luultavasti päätynyt järjestelmään rakennusaikana tai 

väärin tehdyn suodattimenvaihdon takia. Suodatinta väärän ohjeistuksen mukaan 

vaihtaessa lämmitysjärjestelmän muuten suljettuun vesipiiriin pääsi aina ilmaa, jonka 

happi lisäksi aiheutti järjestelmään huomattavan liuenneen raudan pitoisuuksien nousun. 

Vedestä tehdyt kemialliset analyysit osoittivat veden olleen hyvin sakkaista ja likaista, ja 

lisäksi liuennut rauta heikentää lämmitysputkien pinnalta tapahtuvaa lämmönsiirtoa. 

Koko lämmitysjärjestelmä huuhdottiin ja putsattiin bakteereista ja likaisesta menovedestä 

kesällä 2020, joten tämäkin korjaustoimenpide parantaa jatkossa lämmitysjärjestelmän 

toimintaa. 

Kuvan 22 mukaiseen lämmitysjärjestelmään tehtiin muutos kesällä 2020, koska 

järjestelmän ongelmien todettiin johtuneen osittain maalämpö- ja priimaavan 

lämpöpumpun putkikytkennöistä. Maalämpöpumpulla on omat vaihtoventtiilinsä, joita se 

itse säätelee joko käyttöveden tai lämmitysverkoston veden lämmitykseen. Vanhassa 

putkikytkennässä maalämpöpumppu on joutunut vikatilaan jopa useita kertoja päivässä, 

kun kiinteistöautomaation venttiilit ovat sulkeneet maalämmön virtausreitin, koska 

maalämpöpumppu ei ole ollut osana kiinteistöautomaatiota. Uudessa putkikytkennässä 

maalämpöpumpun lämmitysverkostoon menevä haara siirrettiin kulkemaan kuvan 22 

lämmöntalteenottovaraajaan 2, ja tämän muutoksen jälkeen maalämpöpumppu on 

erillinen osa lämmitysjärjestelmää, koska sen kaksi lämmityspiiriä eivät ole kytkettynä 
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priimaavan lämpöpumpun virtausreitteihin. Jatkossa maalämpöpumppu lämmittää 

tarpeen mukaan joko käyttövesisäiliötä, tai lämmöntalteenottovaraajaa 2, jos sen 

lämpötila putoaa maalämpöpumpun säädöistä asetetun lämpötilakäyrän alle. 

Maalämmön suurimmaksi ongelmaksi putkikytkentöjen lisäksi todettiin se, että 

maalämpöä ei ollut liitetty osaksi jäähallin muuta kiinteistöautomaatiota. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että maalämpö toimi omien mittaustensa ja oman automatiikkansa 

ohjaamana, eikä se ottanut mitenkään huomioon sitä, että oliko sen käynnille oikeaa 

tarvetta. Mäntän jäähallin tapaisessa lämmitysratkaisussa maalämpö on 

tukilämmitysjärjestelmä, jonka pitäisi käynnistyä vasta, kun priimaavan lämpöpumpun 

lämpö ei riitä lämpimän käyttöveden, jäänhoitoveden ja hallin lämmitysverkostojen 

lämmittämiseen. Mäntän jäähallilla maalämmöllä on oma ulkolämpötila-anturinsa, jonka 

mukaan maalämpöpumppu on pyrkinyt aiemmin toimimaan. Tämä on aiheuttanut 

tilanteita, jossa maalämpöpumppu on ottanut päälämmittäjän roolin jäähallilla, vaikka 

priimaava lämpöpumppu olisi myös pystynyt tuottamaan saman lämmön paremmalla 

hyötysuhteella. Lisäksi maalämmön oma ulkolämpötila-anturi oli sijoitettu jäähallin 

länsiseinälle, kun taas kiinteistöautomaation ulkolämpötila-anturi sijaitsee 

pohjoisseinällä. Tämä saattoi aurinkoisena päivänä johtaa jopa yli kymmenen asteen 

hetkelliseen lämpötilaeroon mittareiden näyttämien lukemien välillä. 

Maalämpöpumppua ja sen liittämistä hallin automaatioon tutkittiin elokuussa 2020, ja 

tutkimuksessa selvisi, että kyseisen maalämpöpumpun ohjausvaihtoehdot 

kiinteistöautomaatiolla ovat hyvin rajatut. Käytännössä kiinteistöautomaatiolla voidaan 

kieltää tai sallia maalämpöpumpun toiminta, mutta esimerkiksi sitä ei voida ulkoisesti 

ohjata tuottamaan pelkkää käyttövettä. Tämän takia maalämmön osalta päädyttiin 

ratkaisuun, jossa maalämpöä on tarpeen mukaan ohjattava myös sen oman ohjauspaneelin 

asetuksia muuttamalla.  

Lämmönjakojärjestelmän eri käyttökaudet jaettiin yksinkertaisesti kolmeen eri 

vuodenaikaan: 1) kesäkauteen, jolloin jäähallin ainoa lämmitystarve on käyttövesisäiliö, 

lämpimää käyttövettä varten, 2) pienen lämmitystarpeen kevät- ja syyskauteen, jolloin 

priimaavan lämpöpumpun lämpö riittää kattamaan jäähallin lämmitystarpeet, sekä 3) 

kylmään talvikauteen, jolloin maalämpöpumppu ja sähkökattila tukevat priimaavaa 

lämpöpumppua lämpimän käyttöveden ja hallin lämmitysverkoston veden tuotannossa. 
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Jatkossa kesäkaudella käyttövesisäiliö saadaan pidettyä lämpimänä maalämpöpumpulla, 

ja tämä pystyttiin koeistamaan kesällä 2020. Käytännössä tämä vaatii vain 

maalämpöpumpun kesäkäyttöasetuksen lämpötilarajojen määrittämistä, jolloin 

kesäkäyttöasetuksella maalämpöpumppu havainnoi vain käyttövesisäiliön lämpötiloja, 

eikä pyri lämmittämään isompaa lämmöntalteenottosäiliötä. Maalämpöpumpun 

asetuksista asetettiin kesäkäytön lämpötilarajaksi 0 °C. Kun ulkolämpötila putoaa tämän 

lämpötilan alapuolelle, niin maalämpöpumppu siirtyy talviasetukselle, ja tämän 

lämpötilan yläpuolella maalämpö toimii kesäkäytössä. Syksyllä 2020 asetettuja 

lämpötilarajoja ja lämpötilakäyriä on mahdollista muuttaa tarvittaessa maalämpöpumpun 

käyttöjärjestelmästä, jos siihen todetaan tarvetta. 

Käyttökauden käynnistyessä myös priimaavalle lämpöpumpulle saadaan lauhdelämpöä, 

ja se voidaan käynnistää. Priimaava lämpöpumppu pystyy todistetusti pitämään 

käyttövesisäiliön ja lämmöntalteenottosäiliöt lämpiminä, kun ulkolämpötila ei putoa 

pysyvästi koville pakkaslukemille. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että maalämpöpumpun 

käyttöaste jää Mäntän jäähallilla priimaavan lämpöpumpun toimiessa normaalisti hyvin 

vähäiseksi. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun mietitään ja mitoitetaan uuden jäähallin 

lämmitysratkaisuja. Maalämpöpumpun käyttöikään ja tekniikkaan ei perehdytä 

syvällisemmin tässä työssä, mutta on hyvä varmistua etukäteen siitä, että miten pitkät ajat 

tyhjäkäynnillä vaikuttavat maalämpöpumpun käyttövarmuuteen. 

Kun priimaava lämpöpumppu ei pysty enää yksin lämmittämään jäähallia, niin 

maalämpöpumppu käynnistyy, ja alkaa lämmittämään tarpeen mukaan joko 

käyttövesisäiliötä tai 6000 litran toista lämmöntalteenottosäiliötä. Käyttövesisäiliön 

alaraja voidaan pitää maalämpöpumpulle vakiona ympäri vuoden, esimerkiksi 55 

asteessa, rakennusmääräysten mukaisesti. Mäntän jäähallin maalämpöpumpussa nämä 

käynnistysrajat ovat hieman poikkeavat, koska maalämpöpumppu mittaa 

käyttövesiasetuksella sekä käyttövesisäiliön lämpötilaa, että säiliön lämmönvaihtimesta 

palaavan veden lämpötilaa. Näiden molempien lämpötilojen on saavutettava käyttöveden 

asetettu ylälämpötila, jotta käyttöveden lämmitys lakkaa. Vastaavasti molempien 

lämpötilojen on pudottava alarajan alapuolelle, jotta maalämpöpumppu taas käynnistyy. 

Säiliön alaosassa olevan paluuputken lämpötila on aina huomattavasti pienempi, kuin 
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säiliön yläosasta otetun käyttöveden lämpötila, joka vaikuttaa asetettuihin 

käynnistysarvoihin. 

Kun maalämpöpumppu lämmittää isoa lämmöntalteenottosäiliötä, se toimii nykyisellä 

putkikytkennällä lämmitysverkkoasetuksellaan. Maalämpöpumpun aiemmin menoveden 

lämpötilaa mitannut lämpötilamittari siirrettiin putkimuutoksen jälkeen 

lämmöntalteenottosäiliön pintaan, jotta maalämpöpumppu toimii oikein. 

Maalämpöpumpun lämmitysverkon ulkolämpötilan mukaan muuttuva lämmityskäyrä 

asetettiin alustavasti 50 °C:een riippumatta ulkolämpötilasta, koska maalämpöpumppu 

lämmittää nyt lämmöntalteenottovaraajaa, eikä suoraan lämmityksen menovettä. 

Maalämpöpumppu siirtyy talvikäytölle vasta kun ulkolämpötila putoaa alle 0 °C:een, 

jolloin myös lämmitysverkon menoveden tavoitelämpötilat ovat lähellä 50 °C:tta. 

Toisaalta priimaava lämpöpumppu pystyy pitämään lämmöntalteenottosäiliön yli 

50 °C:eessa lukuun ottamatta kovimpia ja pitkäkestoisia kylmiä säitä, joten siksi 

maalämpöpumpun lämmityskäyrä on syytä asettaa hieman priimaavan lämpöpumpun 

tuottolämpötilan alapuolelle. Näin saadaan lämmitysjärjestelmä toimimaan halutusti, ja 

maalämpöpumppu käynnistyy vain, kun sille on todellista tarvetta jäähallin 

tukilämmitinjärjestelmänä. 

Sähkökattilan käyntitarve on Mäntän jäähallilla käytännössä ainoastaan silloin, kun 

priimaavassa lämpöpumpussa ja maalämpöpumpussa on pitkäkestoinen vikatilanne. 

Sähkökattila ei pysty lämmittämään hallin käyttövettä, vaan se sijaitsee viimeisenä 

lämmityslinjassa, juuri ennen lämmitysverkon menoveden siirtymistä lämmityspiireihin. 

Sähkökattilan osalta on tärkeintä, että se ei käy turhaan ja huomaamatta, kuten aiempina 

vuosina, vaan että se saadaan nopeasti kytkettyä lämmittämään jäähallia, jos tarve niin 

vaatii, eli käytännössä kun lämmitysverkoston menovesi ei saavuta tavoitearvoaan, ja 

sekä priimaava lämpöpumppu, että sähkökattila ovat jo käytössä tai kun näissä 

lämmitysjärjestelmissä on vikatilanne. 

Yleisesti lämmitysjärjestelmän automaatiosta voidaan Mäntän jäähallin kokemuksiin 

pohjautuen sanoa, että toimintavarmuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki 

lämmityslaitteistot ovat osana samaa automaatiota. Jos lämmitysjärjestelmään halutaan 

liittää esimerkiksi maalämpöpumppu tai mikä tahansa muu lämmityslaite, niin olisi 

mielekästä pyrkiä valitsemaan sellainen vaihtoehto, jota pystytään ohjelmoimaan 
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kiinteistöautomaatiolla mahdollisimman laajasti. Lisäksi lämmitysjärjestelmän 

rakentamisessa on erittäin tärkeää olla selvät toimintaselostukset, sekä näiden 

toimintaselostuksien toiminnan todistamiseksi tehdyt testaukset, joissa 

lämmitysjärjestelmää ajetaan kaikissa sen eri skenaarioissa.  

Lämmitysjärjestelmän vikojen korjaamista vaikeuttivat huomattavasti puutteelliset 

toimintaselostukset, sekä eri järjestelmien kommunikoimattomuus keskenään. Lisäksi 

lämmitysjärjestelmästä paljastui useita viallisia venttiilien kytkentöjä ja ajosuuntia, 

esimerkkinä patteriverkoston pääventtiilin huomattiin toimivan väärinpäin. Kun ohjelma 

kylmällä säällä pyrkii avaamaan patteriverkostoon menevän lämmitysveden venttiilin 

täysin auki, niin fyysisesti tämä venttiili meni silloin täysin kiinni, ja lämmitystarpeen 

ollessa minimissään, venttiili oli täysin auki. Tästä syystä jäähallilla lämmityspatterien 

on havainnoitu olleen kylminä edellisinä talvina. Vastaavanlaisia vääriä venttiilien 

ajosuuntia löydettiin lämmitysjärjestelmästä useita. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on eri 

järjestelmien testaus, eikä pelkkä luottaminen toimintaselostuksiin ja 

kiinteistöautomaation toimintaan. Laitteiston koeistamisella ja toimintaselostuksien 

toiminnan todentamisella näistä ongelmista olisi päästy nopeasti eroon jo huomattavasti 

aiemmin. 

4.4 Säästöpotentiaali tulevaisuudessa, jatkotutkimus 

Energiankulutuksen osalta suurinta säästöpotentiaalia Mäntän Jääareenalla, jo tehtyjen 

toimenpiteiden jälkeen, on edelleen jäähän kohdistuvien lämpökuormien osalta. Jääradan 

ilman lämpötilan radikaali pudottaminen 5 °C:sta ei ole realistista kosteudenhallinnan 

asettamien rajoitteiden takia, mutta yhdenkin asteen pudotuksella on merkittävä 

säästöpotentiaali. Tätä lämpötilaa voisi esimerkiksi pyrkiä pudottamaan kuivina 

talvikuukausina, kun halliin kohdistuva kosteuskuorma on pienempi.  

Jään lämpötiloissa ei ole Mäntän jäähallilla, ainakaan syyskaudella, merkittävää 

potentiaalia lämpötilojen nostoon, jäänhoitajilta ja käyttäjiltä saadun palautteen 

perusteella. Jään lämpötilojen liiallinen nostaminen johtaa pehmenevään jäähän. 

Yöasetuksen lämpötilaa nostettiin puoli astetta aiemmasta elokuussa, mutta syyskuun 

alussa todettiin, että tätä lämpötilaa ei pystytä enää ainakaan syyskaudella nostamaan jään 

laatua heikentämättä, koska jäänhoitoveden kuivuminen kestää lämpimämmällä jäällä 
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hyvin kauan ja lisäksi jää pehmenee. On huomioitava, että syksyllä 2020 Mäntän jäähallin 

kompressorien toimintaan saatiin merkittävää parannusta, joten nyt jään lämpötila seuraa 

hyvin sen tavoitearvoa, joka taas omalta osaltaan parantaa sekä jäänlaatua eri 

toimintatilanteissa, että järjestelmän seurattavuutta.  

Muista lämpökuormista on mahdollista tutkia esimerkiksi säteilylämmönsiirron 

lämpökuorman osuuden pienentämistä jäähän sekä jäänhoitoveden lämpökuorman 

vaikutusta sähkönkulutukseen. VTT:n simulointien pohjalta Mäntän kokoisessa 

jäähallissa jäähallin katon pinnan emissiviteetin pienentäminen 

matalaemissiviteettiratkaisulla voisi johtaa jopa noin 50–100 MWh:n vuosittaiseen 

sähkönkulutuksen pienentymiseen, säteilylämpökuorman pienentyessä merkittävästi 

(Hemmilä, K. & Laitinen A, 2018, 69). Asiaa tulisi kuitenkin luonnollisesti tutkia 

syvällisemmin ennen investointipäätöstä. 

Jäänhoitoveden osalta on mahdollista tutkia tarkemmin sitä, että mikä on riittävä 

jäänhoitoveden lämpötila ja jäänhoitoveden määrä per ajokerta Mäntän jäähallin 

tapauksessa. Jäänhoitoveden lämpötilalla ja käytetyllä määrällä per hoitokerta on suuri 

vaikutus jäähän kohdistuvaan lämpökuormaan ja siten kylmäkoneiston 

sähkönkulutukseen. Jään laadusta ei voi energiatehokkuuden nimissä tinkiä, mutta on 

mahdollista etsiä riittävä taso esimerkiksi jäänhoitoveden lämpötilalle, jolla jään laatu ei 

kärsi.  

Jatkossa eri vuosien energiankulutuksen, Mäntän jäähallin tapauksessa pääasiassa 

sähköenergiankulutuksen vertailun helpottamiseksi, olisi tärkeää seurata jään 

käyttöaikoja. Jäähallin ja erityisesti kylmäkoneiston sähkönkulutus riippuu merkittävästi 

siitä, että onko jäällä käyttäjiä, ja millä lämpötila-asetuksella jäätä ohjeistetaan. 

Esimerkiksi turnaukset ja pelit lisäävät jäähän kohdistuvaa lämpökuormaa ja siten hallin 

sähkönkulutusta, mutta tämä on täysin loogista. Tämän takia jäähallin kustannukset 

lasketaankin yleensä käyttäjälle suhteuttamalla jäähallin ylläpitokustannukset 

jäävuorojen määrään. Vertailu muihin halleihin ei ole yksi yhteen järkevää, jos toinen 

halli toimii esimerkiksi harjoitushallina ja toisessa järjestetään säännöllisesti turnauksia. 

Myös yksittäisen hallin vuosikohtainen vertailu helpottuu, jos hallilla voidaan verrata eri 

vuosien eroja jäävuorojen ja pelitapahtumien määrässä. 
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Lämmitysjärjestelmän osalta kiinnostavaksi ja potentiaaliseksi lämmitysvaihtoehdoksi 

Mäntän jäähallilla priimaavan lämpöpumpun tueksi nousi optio, jossa tutkittaisiin 

mahdollisuus hyödyntää uimahallille meneviä lämpöputkia myös toiseen suuntaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että uimahallin kaukolämpökytkentää voitaisiin hyödyntää 

jäähallilla niin, että kun lämpöä ei olisi saatavilla riittävästi jäähallin priimaavalta 

lämpöpumpulta, niin lämpöä voitaisiin saada kaukolämpönä uimahallin lämmitysputkien 

kautta myös jäähallille. Näin jäähallin ja uimahallin välisiä lämpöputkia voitaisiin käyttää 

kahdensuuntaiseen lämmönsiirtoon, eli oikein toimiessaan suurimman osan 

käyttökaudesta jäähallilla olisi ylimääräistä lauhdelämpöä myytäväksi uimahallille, mutta 

kylminä talvipäivinä olisi mahdollista hyödyntää lämmönsiirtoa myös toiseen suuntaan. 

Ratkaisuna tämä myös olisi huomattavasti yksinkertaisempi, kuin järjestelmä, jossa on 

priimaavan lämpöpumpun lisäksi maalämpöpumppu, sähkökattila ja useampi lämpimän 

veden varaaja. 

Tämä kytkentä mahdollistaisi myös käyttökauden ulkopuolella jäähallin käyttöveden 

lämmityksen kaukolämmöllä. Tätä mahdollisuutta olisi hyödyllistä tutkia niin Mäntän 

jäähallin tulevaisuuden kuin uusien jäähallien kohdalla, jotka aikovat myydä lämpöä 

myös esimerkiksi läheisille uimahalleille. Mäntän jäähallin maalämpöpumpun käyttöikä 

on luultavasti lyhyempi kuin jäähallin käyttöikä, joten tämän option tutkiminen olisi 

hallin tulevaisuudenkin kannalta järkevää. Uudessa jäähalliprojektissa priimaavan 

lämpöpumpun ja kahdensuuntaisen lämmönsiirron yhdistelmää voisi verrata 

investointina Mäntän jäähallin tapaiseen tapaukseen, jossa lämmöntuotosta vastaavat 

priimaava lämpöpumppu, maalämpöpumppu sekä sähkökattila. Toinen potentiaalinen 

vaihtoehto on toteuttaa suurin osa hallin lämmityksestä, kuten esimerkiksi Raaseporin 

jäähallin kohdalla, lattialämmityspiirissä kulkevalla matalalämpöisellä lauhdelämmöllä, 

jota ei tarvitse erikseen priimata. Tarvittava korkealämpöisempi vesi saataisiin 

kaukolämpöverkosta. 

Esitettyä mahdollisuutta voi myös tutkia sähkönkulutuksen huipputehon rajoituksen 

kannalta. Kaukolämpöä hyödyntämällä kovimman lämmönkulutuksen aikaan ei 

jouduttaisi turvautumaan sähkökattilaan tai maalämpöpumppuun, ja tämä voisi 

mahdollistaa oikein suunniteltuna myös jäähallin huipputehon rajoittamisen, joka näkyisi 

suoraan sähkönsiirron tehomaksun pienenemisenä. 
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Kylmäkompressorien ohjaus jäi tässä työssä pintapuoliseksi tarkasteluksi, mutta sen 

tutkiminen syvällisemmin, niin jään laadun ja jään tavoitearvossa pysymisen sekä 

jäähallin kustannuksien osalta antaa aihetta myös syvällisemmälle tutkimukselle. 

Kompressorien ohjausta voi tutkia esimerkiksi sähkön tuntipohjaisen hintavaihtelun 

mukaan. Toinen tutkimuskohde kohdistuu sähkönkulutuksen huipputehon rajoittamiseen 

sähkön siirtomaksun pienentämiseksi. Kompressorien pyörimisnopeutta on mahdollista 

rajoittaa, mutta se on tehtävä hallitusti ja niin että varmistutaan kompressorien ohjauksella 

siitä, että jään laatu ei tästä kärsi.  

Priimatun lämmön myynnin testaaminen ja tarkastelu käytännössä jäi tämän työn 

ulkopuolelle, mutta Mäntän Jääareenalla on aikomusta tarkastella ja koestaa 

lämmönmyynnin toteutusta uimahallille, kunhan tämän työn ohessa jäähallille tehtyjen 

muutosten toteutus on vakiintunut ja tuloksia voidaan verrata tilanteeseen, jossa lämpöä 

myydään uimahallille. Tässäkin työssä esitetyt parannusehdotukset ja ongelmakohdat 

lämmönmyynnissä ovat tiedossa jäähallilla, ja näiden kohtien parantaminen on 

jäähalliyhtiön agendalla. 

Jäähallille rakennetusta energiataseesta selvisi, että vuonna 2019 Mäntän jäähallin 

sähkönkulutuksesta jopa 108 MWh oli lähtöisin alamittaroimattomista kohteista. Tämän 

kulutuksen lähteitä tiedetään osittain, mutta niiden suuruuksien arvioiminen ilman 

alamittarointia on vaikeaa. Tämä tekee myös tämän kulutusosion säästöpotentiaalin 

arvioinnista hankalaa. Jos tämän osion tiedettyjä kulutuskohteita alamittaroidaan 

jatkossa, niin se helpottaa myös hallin kulutuksen seurantaa. Näin voitaisiin myös sanoa, 

että mikä kulutus johtuu jään ja ilmanvaihdon ylläpidosta ja mikä on lähtöisin hallin 

sosiaalitilojen kulutuksesta. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tavoitteena oli perehtyä Mäntän Jääareenan toimintaan, sen teknisiin 

järjestelmiin ja niiden säästöpotentiaaleihin. Mäntän jäähallille rakennettiin 

kiinteistöautomaatiosta saatujen tietojen pohjalta yksinkertainen energiatase, jolla 

voidaan arvioida eri järjestelmien vaikutusta jäähallin energiankulutuksessa. Työn ohessa 

Mäntän jäähallilla tehtiin paljon käytännön toimenpiteitä hallin toiminnan 

optimoimiseksi. Työn kirjallisuusosiossa selvitettiin yleisesti jäähallien toimintaa, niiden 

teknisiä ratkaisuja sekä halleille tyypillisiä energiankulutustasoja. Suomen Tekojäältä 

saaduilla vertailutiedoilla pystyttiin tutkimaan jäähallien kylmäkoneistojen tyypillisiä 

kuukausittaisia sähkönkulutuslukemia. 

Jäähallin energiankulutuksen optimoinnissa on aina lähdettävä liikkeelle jäästä ja 

hallitilan olosuhteista. Jääradan käyttömukavuudesta ei voi tinkiä energiatehokkuuden 

nimissä, ja käytännössä jään laatu ja jääradan ilman olosuhteet asettavat hyvin toimivassa 

jäähallissa rajat energiankulutuksen minimitasolle. Tärkeää jäähallin automaatiossa on 

se, että jääradan olosuhteiden ja esimerkiksi jään lämpötilan ohjaus toteutetaan aina 

kulloisenkin tarpeen mukaan, eikä jäätä pidetä turhaan liian kylmänä, jos käyttöä ei ole.  

Kirjallisuustutkimus ja vertailudata osoittivat, että tyypillisen jäähallin 

energiankulutuksessa suurin sähkönkulutus syntyy jään kylmänä pitämisestä, ja tästä on 

vastuussa jäähallin kylmäkoneisto. Mäntän Jääareenalla kylmäkoneiston osuus hallin 

sähkönkulutuksesta on ollut vuositasolla noin 50 %. Jään ja sen yläpuolisen ilman 

lämpötilaero aiheuttaa myös suuren lämmitystarpeen hallitilalle, joka pystytään kuitenkin 

energiatehokkaassa jäähallissa kattamaan kylmäkoneiston lauhdelämmöllä. Suurin 

kylmäkoneiston sähkönkulutukseen vaikuttava tekijä on kylmäkoneiston tekniikan ja 

tästä seurauksena kylmäkoneiston COP-kertoimen ohella jääradan jäähdytystehontarve. 

Tässä työssä keskityttiin niihin tekijöihin, joilla jään jäähdytystehontarvetta voidaan 

pienentää. 

Kylmäkoneiston jäähdytystehontarve koostuu jäähän kohdistuvista lämpökuormista, ja 

lisäksi kylmäkoneiston omista häviöistä. Tyypillisessä jäähallissa merkittävimmät jäähän 

ja siten kylmäkoneistoon kohdistuva lämpökuormat ovat jääradan ilman ja jään välinen 

konvektiolämpövirta, sekä jäähallin katosta jäähän kohdistuva säteilylämpövirta. Näitä 
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lämpövirtoja on mahdollista pienentää esimerkiksi laskemalla jään yläpuolisen ilman 

lämpötilaa, tai jään katon emissiviteettiä pienentävillä pinnoitusratkaisuilla. Konvektion 

ja säteilyn lämpövirtaa pyrittiin Mäntän jäähallilla pienentämään luomalla Mäntän 

jäähallin jään lämpötilaohjaukseen aikaohjelma, jonka avulla jään lämpötilaa voidaan 

ohjata jään käyttötilanteen ja -tarpeen perusteella. Lisäksi jääradan ilman lämpötilaa 

laskettiin, jolla on suora vähentävä vaikutus konvektiolämpövirran suuruuteen. 

Energiatehokkaassa jäähallissa hyödynnetään kylmäkoneiston toiminnassa syntyvää 

lauhdelämpöä hallin omiin lämmityskohteisiin ja mahdollisesti myös jäähallin 

ulkopuolella. Lisäksi energiatehokkaassa jäähallissa hallin eri osajärjestelmät ovat 

automaation ja viisaan suunnittelun avulla yhdistetty niin, että ne toimivat saumattomasti 

yhdessä. Yksittäisen järjestelmän toiminta-arvojen muuttuminen vaikuttaa jäähallissa 

usein myös muihin osajärjestelmiin, joka tekee jäähallin hallinnoinnista ja optimoinnista 

kokonaisvaltaisen ongelman.  

Laajan, monesta eri osajärjestelmästä koostuvan kokonaisuuden vuoksi tässä työssä 

pystyttiin tutkimaan jäähallin eri osa-alueita vain yleisellä tasolla. Kirjallisuuslähteet ja 

aiheesta tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että näissä osajärjestelmissä riittää 

paljon tarkempaakin tutkimuspotentiaalia. Esimerkiksi Mäntän jäähallin kohdalla on 

kuitenkin huomattava, että ennen tarkempia tutkimuksia on hyvä tehdä tämän työn 

kaltainen yleiskatsaus jäähallin tilanteeseen, jos selvää kuvaa hallin toiminnasta ei jo 

ennestään ole. 

Hyvin toimivassa jäähallissa ei voi vähätellä jäänhoitajien ja muiden hallin päivittäisestä 

toiminnasta vastuussa olevien työntekijöiden merkitystä. Jään käyttöaste ja jäävuorojen 

määrä vaihtelevat jatkuvasti, ja ne eivät aina seuraa oletettua ohjelmaa. Tästä syystä hyvin 

koulutetut jäänhoitajat pystyvät omalla toiminnallaan tekemään merkittävää säästöä 

jäähallin kulutuksessa, esimerkiksi jään lämpötilaa ohjaamalla poikkeustilanteissa. 

Selvillä ohjeilla ja toimintaselostuksilla myös esimerkiksi lämmitysjärjestelmän 

ongelmat saadaan selvitettyä tarvittaessa nopeasti, kun viat on helppo paikallistaa. 

Mäntän Jääareenalle luodun energiataseen ja sähkönkulutuksen jaottelun perusteella 

suurin yksittäinen jäähallin toimintaa määrittelevä tekijä on kylmäkoneisto. Sen 

kulutustaso määrittää pitkälti niin jäähallin vuosittaisen ostosähköenergian tarpeen, kuin 
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määrittää myös saatavilla olevan lauhdelämmön määrän, jota on mahdollista käyttää 

hallin omissa lämmityskohteissa, mutta hyödyntää myös jäähallin ulkopuolella. Mäntän 

jäähallilla vuonna 2019 kylmäkoneisto kulutti noin 360 MWh sähköenergiaa, hallin 

kokonaissähkönkulutuksen ollessa 728 MWh. Muista järjestelmistä merkittävimpiä 

sähkönkuluttajia olivat jääradan ilmanvaihtojärjestelmä, hallin lämmityksestä vastaava 

priimaava lämpöpumppu sekä hallin oheisjärjestelmät. 

Tämän työn kirjoituksen ohessa Mäntän jäähallilla tehtiin optimointitoimenpiteitä 

useisiin järjestelmiin, ja niiden toimivuudesta saatiin viitteitä niin käyttökauden 

ulkopuolella kesällä 2020 ja käyttökauden alussa, elo- ja syyskuussa. Elokuussa sähköä 

ostettiin Mäntän jäähallilla noin 68 MWh, mikä on noin 13 MWh vähemmän kuin 

elokuussa 2019 ja noin 37 MWh vähemmän kuin elokuussa 2018. Kesäkauden 

sähkönkulutus putosi noin 5–6 MWh:n kuukausikulutustasolle, mikä on sekin selvä 

parannus edellisvuosiin nähden.  Lisäksi on huomioitava, että tehdyillä toimenpiteillä 

saatiin parannettua huomattavasti myös esimerkiksi jään kylmäkompressorien 

automaatio-ohjausta ja siten jään laatua, mikä oli ollut ongelmana aiempina vuosina. 

Työn ohessa tehdyt parannukset ja korjaukset hallin lämmitys-, ilmanvaihto- ja 

automaatiojärjestelmiin parantavat hallin käyttäjien käyttömukavuutta ja järjestelmien 

ylläpitoa, mikä on myös erittäin tärkeää energiansäästön ohella. 

Tehtyjen muutosten kokonaisvaikutus nähdään todellisuudessa kuitenkin vasta 

seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Kaikki tehdyt muutokset eivät välttämättä 

osaltaan johda pienempään energiankulutukseen, koska kaikki Mäntän Jääareenan 

järjestelmät eivät ennen tätä selvitystä toimineet niille suunnitellulla tavalla. Kun 

järjestelmät toimivat systemaattisesti ja ilman jatkuvia ongelmia, on myös 

kokonaisjärjestelmän energiankulutuksen seuraaminen ja ymmärtäminen helpompaa. 

Kaikki tehdyt toimenpiteet olivat, lämmitysjärjestelmän putkikytkentämuutosta lukuun 

ottamatta, jo olemassa olevien järjestelmien optimoimista, eivätkä ne vaatineet 

lisäinvestointeja. Tämä osoittaa, että jäähalleissa on potentiaalia merkittäville säästöille 

pelkästään nykyisiä järjestelmiä hyväksikäyttäen, erilaisten uusien teknisten ratkaisujen 

ja investointien ohella. Tärkeintä on jokaisen hallin kohdalla ensin selvittää hallin 

yleistilanne, missä sijaitsevat suurimmat säästöpotentiaalit ja ongelmakohdat, ennen kuin 

toimenpiteitä aletaan tehdä. 



 

LÄHDELUETTELO 

Airaksinen, M., Laitinen, A. & Rämä, M. 2016. Jäähdytyksen teknologiset ratkaisut. 

VTT Oy. Raportti. 

CanmetENERGY. 2005. Energy Efficiency Project Analysis for Supermarkets and 

Arenas. Kurssimateriaali kurssilla “RETScreen Clean energy project analysis course”. 

Kanada. 

Hemmilä, K. & Laitinen A. 2018. Tavoitteena nollaenergialiikuntarakennukset. VTT 

Oy. Raportti.   

IIHF International Ice Hockey Federation. 2016. Ice rink guide. [Viitattu 26.5.2020]. 

Verkkodokumentti. Saatavilla: https://www.iihf.com/en/static/5890/iihf-ice-rink-guide.  

Karampour, M. 2011. Measurement and modelling of ice rink heat loads. Diplomityö. 

Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu. Tukholma. 

Kianta, K., Aittomäki, A., Kapanen, M., Indola, G., Jyrinki, M., Kaappola, E., 

Kukkonen, J., Mansikkaviita T., Kovesjärvi, P., Nissinen, T., Penttinen, J., Puroviita, T., 

Puputti, T., Silván, Jari., Suokorte, Jori., Vettenranta, J. & Viikilä, H. 2019. Välilliset 

jäähdytysjärjestelmät. Suomen Kylmäyhdistys ry. Verkkodokumentti. [Viitattu 

19.5.2020]. Saatavilla: http://www.skll.fi/www/att.php?type=2&id=331.  

Laitinen, A., Nykänen, V., & Paiho, S. 2010. Jäähallin kylmäkoneiden hankintaopas. 

Raportti. VTT. VTT-tietokanta.   

Leppä, L. 2016. Jäähallien olosuhteiden, teknisten järjestelmien ja energiatehokkuuden 

seuranta. Diplomityö. Aalto-yliopisto. Espoo. 

Lindroos, L. 2019. Waste heat utilization and smart energy system of combined ice and 

swimming halls. Diplomityö. Aalto-yliopisto. Espoo. 



 

Mynewsdesk. 2015. Jäähallien energiankulutus mahdollista puolittaa. Verkkojulkaisu. 

[Viitattu 7.7.2020]. Saatavilla: 

http://www.mynewsdesk.com/fi/energiakolmio/pressreleases/jaeaehallien-

energiankulutus-mahdollista-puolittaa-1119658 

Nichols, L. 2009. Improving efficiency in ice hockey arenas. ASHRAE Journal, vol. 51, 

n. 6, sivut 16–20. 

Sport Venue Oy & Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2020. Jäähalliportaali. Online-

tietokanta. [Viitattu 13.7.2020] Saatavilla: 

https://jaahalliportaali.fi/IceStadiums/Comparison 

Suomen Jääkiekkoliitto. 1999. Jäähallit ja tekojääkentät. Opetusministeriö. 

Liikuntapaikkajulkaisu 71. Tampere. 

Tenhunen, J. 2020. Jäähalliasiamies. Sähköpostiviesti 26.8.2020. Suomen 

Jääkiekkoliitto. 

YLE = Yleisradio Oy: Kiina lyö ison vaihteen silmään: 1500 uutta jäähallia ja 300 

miljoonaa talviurheilun harrastajaa. Verkkodokumentti. Julkaisuaika: 17.2.2016. 

Saatavissa: https://yle.fi/urheilu/3-8678841 

YM, Suomen RakMK D3 Rakennusten energiatehokkuus, Määräykset ja ohjeet 2007. 

19.6.2007. [Viitattu 13.7.2020]. Saatavilla:  

http://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/d3.pdf 

 

 


