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Ammattikeittiölaitteiden hankinta - Astianpesukoneet ja 

kylmälaitteet 

Hankkijan opas ympäristökriteereihin 

 

 

 

 

 

Astianpesukoneet kattavat viisi eri laitetyyppiä: pöydänalus-, kupu-, tunneli- ja raepesukoneet sekä 

esipesukoneet. 

Kylmälaitteet kattavat sekä ns. pystykylmän, eli kylmäkaapit ja pakastekaapit, että ns. vaakakylmän, 

mukaan lukien kylmätyöpöydät ja -vetolaatikostot. 

 

1. Astianpesukoneet   

Astianpesuun kuluu noin 80 % keittiössä käytettävästä vedestä ja noin 40 % sähköstä, joten 

astianpesukoneen hankintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, kun halutaan saada aikaan säästöjä 

energian- ja vedenkulutuksessa.  

Astianpesukoneen kokonaiskustannuksista 40 % muodostuu hankintahinnasta ja 60 % käytönaikaisesta 

energian- ja vedenkulutuksesta, mutta tämä on optimaalinen tilanne ja vaihtelee paljon käyttötavan 

mukaan.  Laitteiden ominaisuuksien hyödyntämisellä ja laitteen oikealla sekä energiatehokkaalla 

käyttötavalla on tässä suuri merkitys. Hankinnan yhteydessä kannattaakin huolehtia myös siitä, että 

henkilöstö saa riittävän koulutuksen uusien laitteiden käyttöön ja puhdistukseen. 

1.1 Rajaus 

Astianpesukoneet kattavat viisi erilaista laitetyyppiä: Pöydänalus-, kupu-, tunneli-, ja raepesukoneet sekä 

esipesukoneet. 

Markkinoilla on erilaisia laitemalleja, joiden nimet voivat poiketa yllä olevasta jaottelusta. Jaottelu kattaa 

kuitenkin yleisimmät ammattikeittiön astianpesukonemallit. 

 

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä 

säästävämpiä ammattikeittiölaitteita. Opas sisältää hankintaohjeistusta ja ympäristökriteereitä 

yleisimmille ammattikeittiöiden astianpesukonetyypeille ja kylmälaitteille.  
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1.2 Astianpesukoneiden ympäristöominaisuudet 

Astiapesukoneen hankinnassa on tärkeää huomioida: 

 

Vedenkulutuksen- ja lämpötilanseuranta antaa konkreettista kulutustietoa 

säästötavoitteiden seurantaan. Kun halutaan saavuttaa säästöjä energian- ja 

vedenkulutuksessa, on kulutuslukuja seurattava aktiivisesti ja pidemmän jakson aikana. 

Näin saadaan luotettavia mittauslukuja.  Laitteiden hankintatilanteessa kannattaa 

varmistaa, että laitteeseen voidaan liittää ulkoinen mittari, jos laitteessa ei ole veden-

/lämpötilanseurantaa valmiina.  

Lämmön talteenotto pienentää keittiön energiankulutusta, mutta vähentää myös 

astianpesualueen lämpökuormaa.   

 

Puhdistusautomatiikka: astianpesukoneen puhdistusautomatiikka auttaa säästämään 

vettä ja energiaa, kun se toimii oikein, ja kun keittiöhenkilöstö noudattaa laitteen 

puhdistusohjeita. Laitteessa tulisi olla hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa jos 

vedenkulutus, pesuaineen syöttö, vedenkierto tai lämpötila eivät toimi normaalisti. 

Huollettavuus ja varaosien saatavuus on hyvä huomioida jo hankintavaiheessa. Huolto 

ja varaosat pidentävät laitteen käyttöikää. Huollolla ja varaosien saatavuudella myös 

pienennetään ympäristökuormaa, joka aiheutuu uusien laitteiden valmistuksesta. 

Varasosien saatavuuteen voi laittaa ehdoksi esim. 10 vuotta laitteen valmistuksen 

loppumisesta. Selvitä jo hankinnan suunnitteluvaiheessa millaisia erilaisia 

huoltoratkaisuja on saatavilla.  

Astianpesukoneen melutaso ei saa ylittää 70 dB. Kupukoneiden kohdalla melutaso on 

suoraan verrannollisia eristyspaksuuteen, joten melutason alhaisuus kertoo myös 

laitteen energiatehokkuudesta. 
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1.3 Laitetyyppien erityispiirteitä  

Pöydänalus- ja kupukoneet soveltuvat pienille astiamäärille ja pieneen tilaan, kuten päiväkotien ja muiden 

pienten kohteiden tarpeisiin. 

Hankinnassa huomioitavaa: 

 kone tulee olla varustettuna puhdistusautomatiikalla. Tällä varmistetaan parempi 

hygieniataso sekä puhtaammat astiat, joka taas vaikuttaa veden- ja 

energiankulutukseen.  

 Laitteen ääni- ja lämpöeritys, joka pienentää laitteen lämpöhävikkiä  

 vian ilmoitusnäyttö, joka helpottaa mm. mahdollisten tiivistevuotojen havaitsemista  

 lämmöntalteenotto 

 

Tunnelikoneet, korikuljetin- ja tappimattokoneet soveltuvat isojen astiamäärien pesuun. Tunnelikoneet 

soveltuvat keittiöihin, joissa ruokailijoita on paljon ja ruokailu jaksottuu pidemmälle aikavälille. 

Hankinnassa huomioitavaa: 

 pesuajan säätömahdollisuus  vähemmän likaisia astioita voidaan pestä 

lyhyemmällä pesuohjelmalla, jolloin säästyy aikaa, vettä ja energiaa 

 käytönohjausjärjestelmä, joka pysäyttää koneen, mikäli pesulohkossa ei ole koreja  

vähentää veden-, sähkön- ja pesuaineenkulutusta, ei hukkakäyntiä 

 lämmöntalteenotto  säästää sähköä 

 aikaohjattu astioiden palautusyksikön huuhtelu korikuljetinkoneissa 

 esipesukoneeseen koneen kierrätettyä vettä korikuljetinkoneissa 

  

Esipesukone soveltuu liitettäväksi tunnelikoneisiin. Esipesukone säästää vettä ja energiaa, kun erillistä käsin 

tapahtuvaa huuhtelua ei tarvita. Koneen vedenkulutus on pienenpää kuin juoksevan veden alla tapahtuva, 

käsin tehtävä huuhtelu.  

 

Raepesukone soveltuu keittiöihin, joissa käytetään paljon ruoanvalmistusastioita. Käsinpesuun verrattuna 

raepesukone säästää sekä vettä että aikaa, koska esipesua ei tarvita ja irtolika vain kaavitaan astioista pois. 

Hankinnassa huomioitavaa: 

 kapasiteetti lasketaan pestävien astioiden (1/1 GN-astia) perusteella 

 Käyttökustannukset: 

- pesukerrat 

- veden ja sähkön kulutus 

- pesuaineen kulutus 
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1.4 Elinkaarikustannuslaskenta 

Elinkaarikustannustenlaskentaa kannattaa hyödyntää hankinnassa, ja siinä voidaan käyttää esimerkiksi 

seuraavia mittareita:  

 tilaajan määrittämä oletettu käyttöikä, normaalisti 10-12 vuotta 

 käyntiaika/vrk 

 toimintapäivät/vuosi 

 kontaktiaika (aika astiankastumisesta tuorevesihuuhteluun, DIN 10510-normin 120 

sekuntia täyttää sairaala-astianpesun hygieniatason tunnelikoneilla)  

 pestävien korien lukumäärä/vrk (tai metrimäärä/vrk) 

 sähkön hinta €/kWh 

 kylmän- ja kuumanveden sekä jäteveden hinta €/m3  

 Pesu- ja huuhteluaineiden hinta €/kg tai €/l sekä annostelu (g/l tai ml/l) 

 

 

1.5 Lisätietoa 

Ekosuunnitteluvaatimuksia ammattikäyttöön tarkoitetuille astianpesukoneille ei ole, eivätkä ne ole 

mukana vielä seuraavassa Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelun ohjelmassa. 
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2. Kylmälaitteet 

 

Kylmälaitteet ovat hyvin energiaintensiivisiä laitteita, koska ne ovat päällä koko ajan. Laitteiden 

energiatehokkuus on kuitenkin parantunut kehittyneempien eristeiden ja energiatehokkaampien 

koneistojen myötä.  

Kylmälaitteiden osuutta keittiön energiankulutuksesta on vaikea yleistää, koska kylmäsäilytyksen määrä on 

riippuvainen keittiön toiminnasta. Kylmäsäilytyksen määrä on erilainen valmistus-, keskus-, jakelu- ja 

kuumennuskeittiöissä. Motivan laatiman Energiatehokas ammattikeittiö -oppaan vertailussa laskettiin 

viiden eri ammattikeittiön kylmäsäilytyksen energiankulutukset. Vaihteluväli oli suuri; sähkön 

kokonaiskulutuksesta (kylmäsäilytys, ruoanvalmistus ja astianpesu) kylmäsäilytykseen kului 12 - 37 %.  

 

2.1 Rajaus 

Tämän oppaan ohjeistukset ja ympäristökriteerit kattavat ammattikeittiöihin tarkoitetut: 

 kylmäkaapit ja pakastekaapit (ns. pystykylmä), sekä  

 kylmätyöpöydät ja -vetolaatikostot (ns. vaakakylmä). 

Näille kylmälaitteille on astunut voimaan komission asetus ekosuunnitteluvaatimuksista. 

Ympäristökriteerit pohjautuvat suurimmaksi osaksi tähän asetukseen. 

Ympäristökriteerit eivät koske:  

 Kylmähuoneita: kylmähuoneille ei ole vielä standardia, jonka avulla laitteiden energiatehokkuutta 

voitaisiin vertailla. 

 Pikajäähdytys- ja pakastuslaitteiden osalta standardointityö on käynnistetty vuoden 2015 alussa ja 

se valmistuu aikaisintaan 2017. Standardointityön tavoitteena on vertailukelpoinen laskentamalli. 
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Lisäksi harkitse:  

 Kylmäaineet: HFC-vapaita kylmäaineita kannattaa suosia pisteytyksen avulla, niin että 

mitä pienempi kylmäaineen GWP-arvo on, sitä parempi pisteytys. 

Kylmälaitteissa käytetään kylmäaineita jotka ovat erittäin voimakkaita 

kasvihuonekaasuja. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta ilmaistaan GWP-arvolla 

2.2 Kylmä- ja pakastekaappien ympäristökriteerit  

Hankinnassa on hyvä huomioida ainakin seuraavat laitteen ominaisuudet: 

 

 Laitteen energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään __ tai parempi (määrittele). 

Energiamerkki on ulkoasultaan samantyyppinen kuin kodinkoneista tuttu A-G-luokitus. 

Lisäksi energiamerkki kertoo laitteen energiakulutuksen (kWh/vuosi), tilavuuden ja 

testausolosuhdeluokan. Energiamerkintä tulee olla kaikilla uutena myytävillä laitteilla 

1.7.2016 alkaen. 

 

 Testaus- ja käyttöympäristö, suositus: testausolosuhdeluokka vähintään 4, koska 

tässä luokassa koneistolle tulevan ilman lämpötilaksi on määritelty +30 C ja ilman 

suhteelliseksi kosteudeksi 55 %. Tämä vastaa ammattikeittiön olosuhteita Suomessa.  

 

 Digitaalinen lämpötilanäyttö ulkopuolella, jotta laitteen ulkopuolelta voidaan 

tarkkailla kylmälaitteen sisälämpötilaa. 

 

 Jos laitteeseen tarvitaan/valitaan sisävalo, tulee sen olla automaattinen, ettei valo pala 

turhaan ja aiheuta ylimääräistä energiankulutusta.  

 

 Automaattinen sulatus, joka parantaa laitteen käyttöluotettavuutta. 

 

 Huollettavuus ja varaosien saatavuus on hyvä huomioida jo hankintavaiheessa. Huolto 

ja varaosat pidentävät laitteen käyttöikää. Huollolla ja varaosien saatavuudella myös 

pienennetään ympäristökuormaa, joka aiheutuu uusien laitteiden hankinnasta. 

Varasosien saatavuuteen voi laittaa ehdoksi esim. 10 vuotta laitteen valmistuksen 

loppumisesta. Selvitä jo hankinnan suunnitteluvaiheessa millaisia erilaisia 

huoltoratkaisuja on saatavilla. 
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(Global Warming Potential), joka tarkoittaa yhden kilogramman kaasumäärän 

lämmitysvaikutusta suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen. Kylmäaineina 

käytettävillä HFC-aineilla GWP-arvot vaihtelevat 4 - 4000 välillä. Haitallisimpien 

kylmäaineiden käyttöä tullaan rajoittamaan portaittain. Esimerkiksi erittäin 

voimakkaiden (GWP-arvoltaan vähintään 2500) F-kaasujen käyttöä rajoitetaan vuodesta 

2020 alkaen.  

 Eristeet ovat HFC -vapaita: Huomioi HFC-vapaus myös laitteen eristeiden osalta 

pisteytettävänä valintakriteerinä. 

 

 Lasiovi ei ole energiatehokkain valinta: Lasiovi syö laitteen energiatehokkuutta. Jos 

lasiovi on kuitenkin tarpeen, voit vertailla eri laitteiden energiatehokkuutta 

energianmerkinnän avulla. 

 

 Pakastekaappien energiankulutuksen testaus: 

Energiamerkinnän standardin mukaan laitteet testataan niin, että tuotteen sisälämpötila 

on -15 - -18. Suomen viranomaisvaatimukset ovat tätä tiukemmat, eli pakasteet tulee 

säilyttää -18 - -20 °C lämpötilassa. 

Pakastekaappien kohdalla suositellaankin, että toimittajaa pyydetään testaamaan laite 

energiamerkinnän standardin mukaisesti, mutta niin että lämpötila on -18 - -20 °C 

tuotteesta mitattuna. Testausmenetelmä on määritelty standardissa, joten tiedot ovat 

vertailukelpoisia.  

 

2.3 Lisätietoa ja säädöksiä 

Ekosuunnitteludirektiivi: Ekosuunnitteluvaatimuksia kylmälaitteille tulee voimaan neljässä vaiheessa 

1.7.2016 alkaen. Tarkempi aikataulu ja vaatimukset löytyvät asetuksen 2015/1095 artiklasta 3. 

Energiamerkintä tulee olla kaikilla uutena myytävillä laitteilla 1.7.2016 alkaen. Linkki asetukseen: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&from=FI 

Kylmälaitteiden kylmäaineet: 

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja 

sisältävien laitteiden huollosta 18.6.2009 / 452. Linkki asetukseen: 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090452?toc=1  

517/2014 EU säädös (annettu 2014, astuu asteittain voimaan) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&rid=1 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32015R1095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&from=FI
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090452?toc=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&rid=1
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Lisätietoa 

Ammattikeittiöiden luokittelu 

Ammattikeittiöt on luokiteltu uudessa RT-kortissa seuraavasti: 

 Keskuskeittiössä valmistetaan aterioita suurissa erissä, ja ne kuljetetaan tarjottaviksi keskuskeittiön 

ulkopuolella sijaitseviin palvelukeittiöihin ja muihin toimituspisteisiin.  

 Aluekeittiössä valmistetaan aterioita paikan päällä tarjottaviksi sekä kuljetettavaksi lähialueen 

palvelukeittiöihin ja toimituspisteisiin.            

 Valmistuskeittiössä valmistetaan aterioita, jotka tarjotaan paikan päällä. Valmistuskeittiössä 

voidaan myös valmistaa vähäisessä määrin aterioita tarjottavaksi lähialueen palvelukeittiöissä tai 

toimituspisteissä. 

 Palvelukeittiössä ei pääasiallisesti valmisteta aterioita, vaan keittiössä tarjoillaan keskus-, alue- tai 

valmistuskeittiöstä kuljetettuja aterioita. Palvelukeittiössä voidaan myös valmistaa vähäisessä 

määrin esimerkiksi salaatteja, välipaloja tai energialisäkkeitä. Palvelukeittiöt voidaan erotella 

jakelukeittiöiksi ja kuumennuskeittiöiksi riippuen siitä, toimitetaanko pääruoka kuumana vai 

kylmänä.  

 

 


