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Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keravan Jäähalli
Metsolantie 3
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Antti Salonen, rakennus- ja sisäilmatekninen asiantuntija (DI), RTA

1.2

Työn tarkoitus ja taustat

Osana rakennuksen kuntotutkimusta suoritettiin ilmanvaihdon kuntotutkimus, jossa tarkastettiin ilmanvaihdon toimivuus, selvitettiin ilmanvaihdon kuitulähteet, tarkastettiin iv-koneiden suodattimien
ohivirtaukset sekä mitattiin ilmamääriä ilmanvaihtokoneiden palvelualueilta.
▪

Jäähalli on rakennettu 1980-luvulla. Tuloilmakoneet 1-3 ovat rakennusvuodelta. Toimisto-osalle on
lisätty uudemman mallinen lämmöntalteenotolla varustettu tulopoistokone. Talon koillisen puoleiseen päätyyn on tehty laajennus missä on tilakohtaiset tulopoistokoneet.
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Tuloilmakone 1-2 Halli sekä katsomo
Tuloilmakone 3 Sosiaaliosa
Tulopoistokone 4 Toimistot
Tulopoistokone 5-8 Uudet pukuhuoneet 1-4

Kuva 1 jäähallin IV koneiden palvelualueet

1.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin talon pohja- ja ilmanvaihtopiirustukset.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Kaikki jäähallin ilmanvaihtokoneet on käyty läpi aistinvaraisesti. Koneiden kuntoon ja puhtauteen on
kiinnitetty huomioita. Lisäksi ilmanvaihtokanavien äänenvaimennuskammioita on tutkittu tarkastusluukkujen kautta.
Eri tilojen ilmanvaihtoa on mitattu pistokoemaisesti. Ilmamäärämittaukset on suoritettu joko TSI
Airflow PVM610 -mikromanometrillä tai Trotec TA300 -kuumalanka-anemometrillä suoraan tuloilmakanavasta.
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3 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
3.1

Ilmanvaihtokoneet ja niiden toiminta

Rakennuksessa on koneelliset tulo-poistoilmanvaihtokoneet. Osa ilmanvaihtokoneista on rakennusaikaisia eli vuodelta 1988. IV-koneet ovat paikalla tehtyjä Ilmateollisuus Oy:n koneita. Toimisto osalle
on vaihdettu uudempi Enerventin tulo/poistokone sekä uusia pukuhuoneita palvelee Deekax Oy:n
tilakohtaiset tulo/poistokoneet. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ovat seuraavat:
•

TK 1-2 Halli sekä katsomo

•

TK 3 Sosiaaliosa

•

TP 4 Toimistot

•

TP 5-8 Uudet pukuhuoneet 1-4

Ilmanvaihtokoneet 1, 2, ja 3 ovat alkuperäisiä tuloilmakoneita, jotka eivät hyödynnä lämmöntalteenottoa. Lisälämmitykset toimivat vesikiertoisilla pattereilla. Poistot menevät huippuimureiden kautta.
Toimistotilohin on oma tulo/poistoilmakone TP 4 jossa on LTO kiekolla varustettu lämmöntalteenotto.
Uusien pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneissa TP 5-8 on ristivirtauslämmöntalteenotto (LTO-kenno).
Tuloilmakoneet 1-3 on varustettu G4 luokan karkeasuodattimilla, TP 4 on varustettu F7 Luokan pussisuodattimilla ja koneet TP 5-8 G3 luokan karkea sekä F7 luokan hienosuodattimilla.

3.2

Tuloilmakone 1 halliosa

•

Ilmateollisuus Oy:n paikalla tehty tuloilmakone

•

koneessa vain G4 luokan karkeasuodatus (sama koneissa 1-3)

•

suodatinkammiot ovat pienet ja suodattimet hyvin lyhyet, suodatusluokkaa ei voida järkevästi
parantaa

•

koneesta löytyi kahdenlaista äänenvaimennusta polyesteri äänenvaimennus moottoritilasta
sekä varsinaisessa äänen vaimentimesta suojaamatonta villaa reikäpellin alta.

•

yhteinen raitisilmakammio TK 3:n kanssa

•

koneen maksimi-ilmavirta on 8m3/s
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Kuva 2. Yleiskuva ilmanvaihtokoneesta 1 TK 1

Kuva 3. Tuloilman G 4 luokan karkeasuodattimet

Kuva 4 Polyesteri-äänenvaimennusta moottorikammiossa, hihnassa ei havaittu puutteita.

Kuva 5. Äänenvaimentimissa avonaista villaa, reikäpellin
alta puuttuu suojakangas.

3.3

Tuloilmakone 2 katsomo

•

Ilmateollisuus Oy:n paikalla tehty tuloilmakone

•

raitisilmasäleikön lähellä lauhduttimiin sumutetaan jäähdytysvettä, joka aiheuttaa säleikön ruostumista ja kostean sekä lämpimän vesisumun kulkeutumista ilmanvaihtokoneisiin. Tämä on riskitekijä Legionella-bakteerin leviämiselle. Raitisilmakammiossa
on vaneriosia, joissa havaittiin kosteusjälkiä.

•

koneessa vain G 4 luokan karkeasuodatus

•

suodatinkammiot ovat pienet ja suodattimet hyvin lyhyet, suodatusluokkaa ei voida
järkevästi parantaa

•

suodattimien kiinnityksissä ohivuotoa

•

koneen maksimi-ilmavirta on 3,75m3/s
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Kuva 7. Raitis-ilmakammiossa irtoroskaa sekä kosteuden
aiheuttamia jälkiä vanerilevyssä.

Kuva 6. Yleiskuva TK 2

Kuva 9. Ruostumista raitisilmasäleikössä.
Kuva 8. Iv koneen raitisilmaseikköä lähellä olevia
lauhduttimia jäähdytettäänn vesisumulla.

3.4

Tuloilmakone 3 sosiaalitilat

•

Ilmateollisuus Oy:n paikalla tehty tuloilmakone

•

koneessa vain G 4 luokan karkeasuodatus

•

suodattimien kiinnityksissä ohivuotoa

•

suodatinkammiot ovat pienet ja suodattimet hyvin lyhyet, suodatusluokkaa ei voida
järkevästi parantaa
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•

palopellin/lämmityslamellin kammiossa pinnat ovat kärsineet ja hapettuneet kosteudesta.

•

koneeseen on laitettu polyesteri äänieristettä kammioihin mutta varsinaisen äänenvaimentimen reikäpellin alla on suojaamatonta villaa

•

lauhduttimien vesisumun aiheuttamia kosteusjälkiä raitisilmakammiossa

•

koneen maksimi-ilmavirta on 2,73m3/s

Kuva 11. Kosteuden aiheuttamia jälkiä sekä irtoroskaa
raitisilmakammiossa.

Kuva 10. Yleiskuva tuloilmakoneesta 3.

Kuva 13. Suodattimien kiinnityksissä ohivuotoa.

Kuva 12. Palopellin/lämmityslamellin kammiossa pinnat
ovat kärsineet ja hapettuneet kosteudesta.

3.5

Tulo-/poistokone 4 toimistotilat

Toimistoja palvelemaan on asennettu Enerventin tulo/poistoilmanvaihtokone (Ltr 3). Ilmanvaihtokone on varustettu regeneratiivisella lämmön talteenotolla (LTO-kiekolla). Ilmanvaihtokoneessa on
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lyhyet F7-luokan suodattimet, tuloilma suodattimet ovat lähiaikoina vaihdon tarpeessa. Ilmanvaihtokoneessa ei havaittu kuitulähteitä.

Kuva 15. Tuloilman suodattimet.

Kuva 14. Ilmanvaihtokoneen 6 yleiskuva.

3.6

Tulo-/poistokoneet 5-8 uudet pukuhuoneet

Uusia pukuhuoneita palvelemaan on asennettu tilakohtaiset Deekax Oy:n tulo/poistoilmakoneet
jotka palvelevat aina yhtä pukuhuonetta/suihkutilaa kerrallaan. Koneissa ei havaittu puutteita. Raitisilma ja jäteilma ovat lähellä toisiaan mutta nykyään on mahdollista yhdistelmätuotteilla pitää ilmavirrat erillään.

Kuva 16. Yleiskuva pukuhuone yhden tulo/poistokoneesta.

Kuva 17. Yleiskuva raitisilmanotosta / jäteilman poistosta.
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Poistoilmapuhaltimet

Tuloilma koneiden 1-3 alueella poistoilmat on toteutettu katolla sijaitsevilla ikääntyneillä poistoilmapuhaltimilla. Myös toimisto-osan alapohjan tuuletusta on lisätty poistoilmapuhaltimilla, jotka sijaitsevat katolla. Vanhojen puhaltimien sähköjohdot ovat huonokuntoisia ja auringon hapertamia.

Kuva 18. Poistoilmapuhallin 3PP3 yleiskuva.

Kuva 19. Poistoilmapuhallin 3PP3:n johdon liitos on huonossa kunnossa.

Kuva 20. Yleiskuva toimisto-osan alapohjaan lisätystä
poistoilmanvaihdosta.

3.8

Ilmankuivain

Hallin päätyyn on asennettu absorptioilmankuivainlaite lukittuun häkkitilaan. Ilmankuivain on uusi ja
saatujen tietojen mukaan toiminut hyvin. Merkkejä kosteuden tiivistymisestä tilapinnoille ei havaittu.
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Kuva 22. Yleiskuva ilmankuivauslaitteesta

Kuva 21. Uusi ilmankuivauslaitteisto.

3.9

Kanaviston kunto ja pääte-elimet

Tuloilmanvaihtokanavien puhtautta tarkasteltiin pistokoemaisesti.

3.9.1 Halli ja katsomo TK 1-2
Hallin ja katsomon osalta ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustarve on ilmeinen, koska ilmanvaihtokoneiden suodattimien jälkeiset osat ovat likaantuneet. Ilmanvaihtokoneiden heikon suodatustason
vuoksi kanavistojen nuohousajankohdaksi on syytä harkita ilmanvaihdon saneerausajankohtaa.
Hallin ilmanvaihtokanavistossa ei ole äänenvaimentimia, eikä kanavistossa itsessään ole kuitulähteitä.

Kuva 23. Yleiskuva hallin tuloilmakanavista.

Kuva 24. Iv-koneessa on ollut merkittävää ohivuotoa ja
kammiot ovat likaantuneet mm. siitepölystä.
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3.9.2 Sosiaaliosa TK 3
•

sosiaaliosalla ei ollut kanava-äänenvaimentimia

•

tuloilmakanavat likaantuneet, TK3:n suodatus päästää hienon aineksen läpi

•

tuloilman mittaaminen/säätäminen ei ole kaikissa tuloilmaelimissä mahdollista

•

kokoushuoneen poistoilmaventtiileistä ainoastaan yksi oli auki
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Kuva 25. Kokoushuoneen poistoilmaventtiileistä osa oli
suljettu kokonaan.

Kuva 26. Yleiskuva tuloilman pääte-elimestä. Ritilöitä

Kuva 27. Lepohuoneen tuloilmakanava on likaantunut
hienoaineksesta.

Kuva 28. Kokoushuoneen tuloilmakanava on likaantunut
hienoaineksesta.

joka suunnalla ilman mittayhteitä. Elintyyppiä ei voida mitata tai säätää.

3.9.3 Toimistot TP 4
•

alueella ei ollut kanava-äänenvaimentimia

•

kanaviston puhtaudessa ei mitään huomautettavaa
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Kuva 29. Yleiskuva TLC/TLB typpisestä tuloilman pääteelimestä.

Kuva 30. Yleiskuva URH-125 tyyppisestä poistoilman
pääte-elimestä.

3.9.4 Uudet pukuhuoneet TP 5-8
•

kanavien puhtaudessa ei huomautettavaa

•

kanavien äänenvaimentimissa ei havaittu kuitulähteitä

Kuva 31. poistoilman pääte-elin sekä äänenvaimennin

Kuva 32. Yleiskuva tuloilman pääte-elimestä

- 13 -

IV-Tutkimusraportti | Keravan jäähalli
Työnumero: 500248

5.9.2019

3.10 Ilmamäärämittaukset
Tilojen ilmamääriä mitattiin pistokoemaisista eri IV-koneiden alueilta. Alla olevissa taulukoissa on
mitatut ilmamäärät, suunnitteluarvot sekä henkilömäärät, joille mitattu tilavuus riittää Pohjakuvissa
mitatut tilat on merkitty sinisellä.
Taulukko 1. Ilmamäärämittaukset, niiden riittävyys ja suunnitteluarvot 1.kerroksen tiloissa. Vuoden 1978 D2:n mukaan
3 l/s riittää julkisissa tiloissa sekä toimistorakennuksissa henkilöä kohden, mutta taulukossa käytetyt suositukset ovat
FINVACin oppaasta ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa, ympäristöministeriön sisäilmasto ja
ilmanvaihtoasetuksen (2018) tueksi.

Tila

1. Toimisto
2. Toimisto
3. Toimisto
4. Toimisto
5. Tuomarit
6. Kokous
7. Lepohuone
8. Kuntosali
9. Puk.P4

Ilmamäärät
yhteensä (l/s)
+19/-9
+21/-11
+20/-9
+18/-8
+30/-33
+110/-45
+40/-13
+503/-X
+48/-43

Suunnitteluarvot
(m3/h -> l/s)
+X/-10
+X/-10
+X/-12
+24/-24
+24/-33
+200/-200
+60/-60
+360/-360
+X/-X

1

2

Poikkeama
suunnittelusta
(%)
-10
+10
-25
-66
0
-78
-78
+40
+/-0

3

4

Ilmamääräsuosituksen
perusteella tilaan soveltuva käyttäjämäärä
3,2 hlö (6 l/s)
3,5 hlö (6 l/s
3,3 hlö (6 l/s)
3 hlö (6 l/s)
10 hlö (3 l/s)
18,3 hlö (6 l/s)
6,7 hlö (6 l/s)
20,1 hlö (25 l/s)
16 (3 l/s)

6

5

7

9

8

Kuva 33. Ilmamäärien mittauspisteet

Hallitilan osalta on mahdollista saada 11,75 m3/s ilmavirta, mikä vastaa nykyisten suunnittelusuositusten ilmamäärää 1958 hengelle. Katsomossa on n. 1500 istumapaikkaa sekä n. 500 seisomapaikkaa.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
4.1

Ilmanvaihtokoneet

Tuloilmakoneet 1-3 ovat alkuperäisiä v 1988 ja niissä esiintyvät ongelmat ovat kaikissa samoja,
sekä niiden tekninen käyttö ikä alkaa olla tiensä päässä. Uudemmissa tulo-/poistokoneissa 4-8 tai
kosteudenpoistokoneessa ei havaittu mitään huomautettavaa.
-

raitisilmasäleikön lähellä lauhduttimiin sumutetaan jäähdytysvettä, joka aiheuttaa säleikön
ruostumista, kammiossa olevien vaneriosien kostumista sekä mahdollista mikrobivaurioitumista, sekä riskitekijöitä Legionella-bakteerin leviämiselle (koneet 1-3)

-

ilmanvaihtokoneiden suodatinkammioissa havaittiin ohivuotoa (koneet 1-3)

-

IV koneen äänenvaimennusmateriaalina on suojaamatonta reikäpellin alla olevaa villaa.
(koneet 1-3)

-

Vanhojen koneiden linjoissa ei ollut kanavaäänen vaimentimia, uusituissa kanavissa äänen
vaimentimissa ei havaittu kuitulähteitä

-

koneissa 1-3 on suodatuksena vain G 4 luokan karkeasuodatus, joka ei ole nykypäivän suositusten mukaan riittävä

-

raitisilman ottoaukot säleiköt pääasiassa puhtaat (koneiden 1-3 ruostuneet) pistemäinen ilman nopeus ylittyi muutamassa kohtaa suositellun 2 m/s n. kymmenellä prosentilla, mutta
ylitys niin vähäinen että ei aiheuta toimenpiteitä

-

vanhoissa poistoilmapuhaltimissa sähköjohdot jo hapertuneet ja saattavat aiheuttaa riskitekijän

-

uudempien tulopoistokoneiden 4-8 toiminnassa ei havaittu puutteita

4.2

Ilmamäärämittaukset

Ilmamäärä mittauksien yhteydessä kuvattiin myös kanavien puhtautta, sekä etsittiin mahdollisia kanavien äänenvaimentimissa esiintyviä kuitulähteitä.
-

ilmamäärät mitatuissa tiloissa vastasivat tilojen käytön asettamaa tarvetta

-

Sosiaaliosalla kokoushuoneessa poistoilmaventtiileistä 4/5 oli täysin kiinni, mistä johtuen
poistoilma on tuloilmaan nähden yli puolet pienempi

-

Toimistotiloihin 1-3 ei ollut saatavilla tuloilmalle suunnitteluarvoa, pukuhuoneiden laajennusosaan ei olut saatavilla mitään suunnitteluarvoja,

-

TK 1-3: n alueella ei ollut kanavissa äänenvaimentimia eikä mahdollisia kuitulähteitä (muutoin kuin IV konehuoneen kammioäänenvaimentimissa)

-

TK 1-3: alueella kanavistot kaikki likaantuneet hienoaineksesta, johtuen koneiden suodatustasosta

-

kuntosali osalta poistoilmamääriä ei päästy mittaamaan pääte-elimen sijainnin/tyypin vuoksi
(turbulentti virtaus)

-

TP 4:n alueella ei havaittu kuitulähteittä eikä kanavien puhtaudessa ollut huomautettavaa

-

TP 5-8:n alueella kanavien puhtaudessa ei ollut huomauttavaa eikä alueen äänenvaimentimissa ollut kuitulähteitä
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5 JATKOTOIMENPITEET
Ilmanvaihtokoneet 1-3 ovat ikääntyneet ja jo ohittaneet laskennallisen teknisen käyttöikänsä. Koneiden puhallinmoottorit ja muut tekniikka on alkuperäistä. Pelkkä puhallinmoottorien uusiminen ei
ole järkevää koneiden huonon suodatustason, kammioiden kunnon sekä lämmön talteenoton puuttumisen vuoksi. Suodatinkammioiden koko ei mahdollista suodatintason nostoa järkevällä tavalla.
Uusittaessa koneet, on järkevintä valita tilalle tulo-poisto-iv-koneet ja luopua vanhojen ja huonokuntoisten poistoilmapuhaltimien käytöstä. Näin saadaan myös säästöä lämmityskuluissa.
Ilmamäärät ovat nykyisellään tilojen käyttö huomioiden riittävät. Ilmamäärissä havaittiin epätasapainoa ja painesuhteissa havaittiin myös sisäilmatutkimuksen yhteydessä poikkeamia. Vanhojen
ilmanvaihtokoneiden sekä vanhojen poistopuhaltimien keskinäinen toiminta voi aiheuttaa poikkeamia rakennuksen painesuhteisiin. Suuret iv-koneet aiheuttava myös siirtoilman kautta poikkeamia tilojen painesuhteisiin. Samassa yhteydessä, kun koneita uusitaan, on järkevää nuohota ivkanavat ja tasapainottaa ilmavirrat.
Ilmanvaihtokoneiden 1-3 raitisilmanotto sijaitsee vesisumulla toimivien lauhduttimien vieressä. Raitisilmakammioon kulkeutuu lämmintä vesisumua, mitä pidetään legionella-bakteeririskinä. Ilmanvaihtokoneen raitisilmanottokohtaa on järkevää muuttaa samassa yhteydessä, kun iv-konehuoneessa sijaitsevia koneita uusitaan. Ilmanvaihtokonehuoneen tilamuutoksiin on myös tarpeen varautua koneiden uusimisen yhteydessä. Lyhyen tähtäimen toimenpiteenä voidaan vesikatolle asentaa kanavat, jotka johdattavat ilman nykyiseen raitisilmakammioon kauempaa lauhduttimista.
Vanhojen iv-koneiden 1-3 kammioissa on mineraalivillaeristykset. Kanavaäänenvaimentimissa ei
havaittu kuitulähteitä. Sisäilmatutkimuksessa ei havaittu kuitulaskeumanäytteissä raja-arvon ylityksiä mittaustuloksissa. Vanhojen iv-koneiden kuitulähteiden poistoa ei ole kustannustehokasta tai
näytetulosten perusteella tarpeen toteuttaa, vaan riski poistuu koneet uusittaessa.
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01300 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

_________________________
Sami Isberg
rakennustekninen asiantuntija
sami.isberg@rkmgroup.fi

_________________________
Antti Salonen
Tutkimusinsinööri (DI)
Rakennusterveysasiantuntija
antti.salonen@rkmgroup.fi

Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.
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