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1 JOHDANTO 

Energiatehokas ammattikeittiö -opas on tarkoitettu ammattikeittiöissä hankinnoista päättäville, 
esimiehille ja henkilöstölle sekä laitetoimittajille ja suunnittelijoille. Oppaassa esitellään ilman-
vaihtoa ja keskeisiä laiteryhmiä, joiden hankinnoissa energiatehokkuus kannattaa ottaa hankin-
takriteeriksi aina kun se on mahdollista ja kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta. Oppaassa 
annetaan myös vinkkejä, kuinka energiatehokasta laitetta tai palvelua käytetään ja ylläpidetään 
suunnitelmallisesti. Kiinnitämme huomiota myös elinkaariajattelun tärkeyteen tehtäessä laite-
hankintoja ja investointeja. 

Ammattikeittiön suunnittelulla ja hankinnoissa tehtävillä valinnoilla on merkittävä vaiku-
tus useiden tuotteiden ja palvelujen elinaikanaan käyttämän energian määrään ja hiilidioksidi-
päästöihin ja siten myös energiakustannuksiin.  

Energiatehokkuuden edistäminen ja sen huomioon ottaminen hankinnoissa on erittäin tär-
keää. Energiatehokkuus sopii hyvin hankintakriteeriksi hinnan ja muiden perusteiden rinnalle. 

 

1.1 Energiatehokkuustoimien tausta ja tavoite 

Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteiden lähtökohtana on direktiivi (2006/32/EY) energi-
an loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (eli ”energiapalveludirektiivi”), joka asettaa 
jäsenvaltioille 9 %:n kansallisen ohjeellisen energiansäästön kokonaistavoitteen vuoteen 2016 
mennessä. Direktiivi (2005/32/EY) energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
(Ecodesign-direktiivi) luo puitteet energiaa käyttävien tuotteiden suunnitteluun ja tuotekehityk-
seen. Direktiivi (2002/91/EY) rakennusten energiatehokkuudesta (eli ”rakennusten energiate-
hokkuusdirektiivi”) luo puitteen rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle ja määrittele-
miselle unionin jäsenmaissa. 

Suomessa energiapalveludirektiiviä toteutetaan vapaaehtoistoimin vuosina 2009–2016. 
Lähtökohtana on yksityisellä sektorilla työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeinoelämän keskus-
liiton välinen puitesopimus, johon toimialaliitot liittyvät omilla toimenpideohjelmillaan. Kunnil-
la ja kuntayhtymillä on vastaava sopimus TEM:n kanssa ja omat toimenpideohjelmat. 

Sopimusjärjestelmään liittynyt yritys, kunta tai kuntayhtymä voi saada TEM:ltä energia-
katselmustukea ja/tai tukea katselmuksen tai muun luotettavan selvityksen perusteella tehtävän 
energiatehokkuutta parantavan investoinnin toteuttamiseen. 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:llä on oma toimenpideohjelmansa ja MaRa on 
tehnyt aloitteen tämän oppaan aikaansaamiseksi.  
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2  AMMATTIKEITTIÖT SUOMESSA  

Vuonna 2007 tehdyssä ammattikeittiöiden tulevaisuus skenaarioissa asiantuntijat arvioivat am-
mattikeittiöiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Yhtenä menestystekijänä asiantuntijat arvioivat 
teknologian ja prosessien hallitsemisen. Yksi merkittävä tekijä edellä mainitun menestystekijän 
vaikutuksista johtuu energiakustannuksista. Energian hinnan noustessa sen merkitys ja osuus 
kustannuksista kasvaa ja siihen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.  

Kodin ulkopuolella valmistettavien aterioiden määrä oli vuonna 2008 noin 811 miljoonaa 
annosta vuodessa. Ammattikeittiöitä oli yhteensä noin 22 000 kpl, joista jakelukeittiöitä noin 
4600 kpl. Voidaan arvioida, että tällä hetkellä ammattikeittiöiden aterioiden valmistuksen, kyl-
mäsäilytyksen ja astianpesun kokonaissähkönkulutus on noin 641 GWh eli noin 65 miljoonaa 
euroa vuodessa perustuen Työtehoseuran mittauksiin (TTS:n julkaisuja 362, 1998). Ammatti-
keittiöiden tuotantotilojen lämmitysenergiankulutuksen arvioidaan olevan nykyisin yhteensä 
noin 1600 GWh ja keittiön tulo- ja poistoilmanvaihdon pyörittämiseen tarvittava puhallinener-
gian kulutus noin 150 GWh. Tästä puuttuvat tuotantotilan valaistuksen kulutusosuudet. 

Seuraavassa esitettyjen ammattikeittiöiden kulutus- ja havainnointitulokset perustuvat jat-
kuvan mittauksen ja havainnoinnin jaksoon, joka oli yksi viikko.  

 

2.1 Sairaalakeittiöt 

Kokopäivähoitolaitoksiin kuuluvat sairaaloiden, terveyskeskusten, hoivalaitosten, vankiloiden ja 
varuskuntien keittiöt. Ne toimivat vuoden jokaisena päivänä ja niissä tarjotaan päivän kaikki 
ateriat: aamupala, lounas, välipala/kahvi, päivällinen ja iltapala. Osa näistä aterioista toimitetaan 
elintarvikkeina, kuten päiväkahvit tai iltapala hoivaosastoille. Varuskunnissa taas ateriat syö-
dään ruokasalissa tai toimitetaan ateriat maastoon joko valmiina ruokana tai elintarvikkeina. 

Esimerkkinä kokopäivähoitolaitoksista oli tässä tutkimuksessa sairaalan keittiö, jossa oli 
keskitetty jakelu. Keittiössä valmistettiin noin 1800 ateriaa päivässä sisältäen aamupalan, lou-
naan, kahvin, päivällisen ja iltapalan (toimitettiin elintarvikkeina osastoille). 

 

 

Kuva 1.Keittiölaitteiden kokonaissähkönkulutuksen ( 636 kWh/vrk) jakauma 
sairaalakeittiössä 

Keittiö toimi valmistus/keskuskeittiönä, sillä keittiöstä toimitettiin myös päiväkoteihin ate-
rioita. Sähkönkulutukseksi mitattiin keskimäärin 636 kWh/vrk eli 0,53 kWh/annos, mikä oli vä-
hemmän kuin keittiöiden keskimääräinen kulutus. Kypsennyksen osuus kokonaissähkönkulu-
tuksesta oli 32 % (204 kWh/vrk). Kypsennyslaitteina oli pääasiassa yhdistelmäuunit ja sekoitta-
vat padat. Kypsennyksen energiataloudellisuutta olisi voitu parantaa pienemmillä padoilla, sillä 
monista ruokalajeista johtuen kypsennettävät määrät olivat pienempiä kuin patojen kapasiteetti.  

Kylmäsäilytyksen osuus oli 21 % (134 kWh/vrk). Kylmälaitekeskuksen keskitehoksi mi-
tattiin 5,2 kW/h. Kylmiöt sijaitsivat kellarikerroksessa ja olivat vanhassa sairaalarakennuksessa 
suhteellisen suuret. 

Astianpesun osuus sähkönkulutuksesta oli 47 % (299 kWh/vrk). Koska sairaalassa oli kes-
kitetty jakelu, niin kaikki potilasastiat pestiin myös keittiössä. Kone oli tappimattokone ja astiat 
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lajiteltiin koreihin ennen koneeseen laittoa. Vain lautaset ja tarjottimet laitettiin suoraan tappi-
matolle. Astioiden pesua oli rationalisoitu siten, että päivällisastiat pestiin seuraavana aamuna ja 
laitettiin likoamaan altaisiin illalla. Koneen käyttöaika oli vuorokaudessa noin 9 h. Annoskoh-
taiseksi vedenkulutukseksi laskettiin noin 6,5 l. Kylmää vettä kului 7 100–10 400 l/vrk ja läm-
mintä 2 700–3 500 l/vrk. Erilliseen käsin tehtävään esipesuun käytettiin sekä lämmintä että 
kylmää vettä ja sitä valui hukkaan tyhjäjuoksutuksena. Patapesukone kulutti noin 50 l kylmää 
vettä/pesukerta. Nykyiset astianpesukoneet kuluttavat paljon vähemmän vettä kuin tutkimus-
keittiön koneet kuluttivat. 

Kokopäivähoivalaitoksen keittiöissä on tyypillisesti patoja ja uuneja kypsennyslaitteina. 
Joissakin on lisäksi paistinpannuja. Laitemitoitus perustuu usein lounasvahvuuteen, jolloin lait-
teet ovat liian suuria muiden aterioiden valmistukseen. Tärkeätä olisi laitteita hankittaessa las-
kea eri aterioille valmistettavat ruokamäärät sekä vaihtoehtoiset ruokalajit ja hankkia näiden 
laskelmien perusteella erikokoisia kypsennyslaitteita. Lisäksi hoivapuolen keittiöissä on erityis-
ruokavalioita ja rakennemuutettuja ruokia, joiden valmistukseen tarvitaan perusruoanvalmistuk-
sesta erilliset laitteet. 

Käyttöhavaintojen perusteella päivällisen valmistus aloitetaan liian aikaisin ja ruokaa läm-
pösäilytetään pitkään, jolloin myös ruoan ravitsemuksellinen ja rakenteellinen laatu kärsivät. 

 

2.2 Kouluravintolat 

Kouluravintolat toimivat noin 190 päivää vuodessa. Jos ruokaa valmistetaan vain oman koulun 
ruokasaliin, niin ruoanvalmistus keskittyy aamupäivään ja iltapäivän aluksi pestään astioita. 
Laitteiden käyttöaste jää alhaiseksi sekä päivän toiminnan että vuodessa olevien toimintapäivien 
vuoksi.  

Kouluravintoloihin pyritäänkin keskittämään sekä useamman koulun että päiväkodin ruo-
anvalmistusta, jotta kustannuksia /suorite voitaisiin pienentää. Keskittäminen tehostaa myös 
energiankulutusta, sillä usean valmistusyksikön sijaan ruoka valmistetaan yhdessä keittiössä.  

Ala-asteen kouluissa on paljon erityisruokavaliota, jotka johtuvat erityisesti ruoka-
aineallergioista. Nämä yksittäiset annokset valmistetaan usein liedellä. Niiden valmistuksen 
keskittäminen keskuskeittiöön mahdollistaisi useamman annoksen samanaikaisen valmistuksen 
esimerkiksi pienessä yhdistelmäuunissa. 

Tutkimuksen esimerkkikeittiönä oli koulukeittiö, joka toimi myös kaupungin keskuskeit-
tiönä. Keittiössä valmistettiin 1400 annosta/vrk. Tuotantotapana oli cook and chill eli osa ruois-
ta jäähdytettiin ja kuljetettiin kylminä jakelukeittiöihin kuumennettavaksi. Cook and chill -
toimintavaihtoehto eroaa perinteisestä menetelmästä siten, että kypsennys ja jakelu ovat ajalli-
sesti ja usein myös paikallisesti erotettu toisistaan. Kypsennysprosessit on tasoitettu työpäivän 
eri ajankohtiin ja ruoka jäähdytetään heti kypsennyksen jälkeen. Menetelmä vaatii tehokkaat 
jäähdytyslaiteet. Tässä keittiössä kypsennysprosesseja ei oltu tasoitettu eri ajankohtiin vaan ne 
sijoittuivat aamupäivään. Omassa koulussa tarjottavat ruoat valmistettiin ja tarjoiltiin heti kuu-
mana. Ruokasalissa ruokaili noin 600 oppilasta.  

Keittiön mitoituksen perustana oli 500 ruokailijaa. Kun keittiö muutettiin cook and chill -
tuotantojärjestelmällä toimivaksi, nousi ruokailijamäärä 1400 annokseen. Tiloja ei muutettu, 
mutta keittiölle hankittiin kaksi pikajäähdytyslaitetta sekä uusi yhdistelmäuuni. Tila ei ollut riit-
tävä suuremmalle kapasiteetille. Pakaste- ja varastotilaa ei ollut riittävästi. Noin 800 annosta 
jäähdytettiin kypsennyksen jälkeen ja kuljetettiin seuraavana päivänä neljän koulun kuumen-
nuskeittiöön. 
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Kuva 2. Keittiölaitteiden kokonaissähkönkulutuksen ( 258 kWh/vrk) jakauma 
kouluravintolassa 

Keittiölaitteiden kokonaissähkönkulutukseksi mitattiin keskimäärin 258 kWh/vrk eli 0,31 
kWh/annos, mikä oli selkeästi vähemmän kuin muissa keittiöissä. Ilmanvaihdon lämmitysener-
giankulutus oli 0,23 kWh/annos ja keittiön lattiapinta-alaa kohti 890 kWh/m2 /vuosi. 

Kypsennyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli 37 % (95 kWh/vrk). Kypsennyslait-
teina oli pääasiassa yhdistelmäuunit ja padat. Yhdistelmäuunilla oli korvattu paistinpannu ja 
painekeittokaappi. Laitteita käytettiin optimikapasiteetilla ja käyttö oli energiataloudellista.  

Kylmäsäilytyksen osuus oli 33 % (85 kWh/vrk). Kylmälaitekeskuksen lisäksi oli tehokkai-
ta jäähdytyskaappeja, mikä lisäsi kylmäsäilytykseen kulutetun sähkön osuutta. 

Astianpesun osuus sähkönkulutuksesta oli 30 % (77 kWh/vrk). Kone oli tunnelikone ja op-
pilaat itse lajittelivat likaiset astiat koreihin. Käyttöaika vuorokaudessa oli noin 4 h. Kone laitet-
tiin tuntia ennen päälle, jolloin hukkakulutus oli 10–15 kWh/vrk eli noin 20 % kokonaissähkön-
kulutuksesta. Sähkönkulutus/kori vaihteli päivittäin 0,6–2,05 kWh päivärytmistä johtuen. As-
tianpesukoneessa oli erillinen esipesuyksikkö ja astianpesukone pysähtyi automaattisesti, kun 
hihnalle ei tullut koreja. 

 

2.3  Opiskelijaravintolat 

Isot opiskelijaravintolat muistuttavat henkilöstöravintoloita, sillä niissä myydään aamuisin ja il-
tapäivisin kahvia sekä suolaisia ja makeita leivonnaisia. Lounaalla on tarjolla useampia ruokala-
jivaihtoehtoja, joiden menekkiä on haasteellista arvioida. Usein valmistusmenetelmät ovat hyvin 
ravintolamaiset. 

Näihin keittiöihin valitaankin usein kapasiteetiltaan liian suuria laitteita, vaikka eri lajeja 
tulisi valmistaa nopeasti menekin mukaan. Lisäksi hauteet ja astianpesukone laitetaan usein heti 
aamusta päälle, vaikka niiden käyttö ajoittuukin lounasaikaan.  

Tutkimuksen opiskelijaravintolassa valmistettiin 725 annosta/vrk. Keittiö toimi valmistus-
keittiönä viisi päivää viikossa ja 11 tuntia päivässä. Aterioita tarjottiin kahdessa ravintolassa: 
yliopiston oppilasravintolassa ja henkilökunnan ravintolassa. Henkilökunnalla oli ravintola-alan 
koulutus. Keittiön mitoituksen perusteena oli 200 ruokailijaa. Työskentelyolosuhteet olivat vai-
keat. Laitteet olivat lähellä toisiaan, kylmävarastointitilaa vähän ja eri toiminnoille ei oltu suun-
niteltu omia selkeitä työpisteitä. Raaka-aineet tulivat esikäsiteltyinä. Ruokalistalla oli neljä vaih-
toehtoista ruokalajia + tilauslounaat a´la carte -annoksia. Suurin osa ruoista paistettiin paistin-
pannulla ja haudutettiin toisessa laitteessa. Keittiöllä leivottiin päivittäin.  
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Kuva 3.Keittiölaitteiden kokonaissähkönkulutuksen ( 400 kWh/vrk) jakauma 
opiskelijaravintolassa 

Keittiölaitteiden sähkönkulutukseksi mitattiin keskimäärin 400 kWh/vrk eli 0,84 
kWh/annos. Ilmanvaihdon lämmitysenergiankulutus oli noin 0,27 kWh/annos ja keittiön lattia-
pinta-alaa kohti 590 kWh/m2 /vuosi.  

Kypsennyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli suuri, 49 % (196 kWh/vrk). Uunit 
olivat kiertoilmauuneja. Keittokaappi ja paistinpannu olivat suurimman osan päivästä päällä. 
Keittokaapin hukkakulutus oli 14 % (6 kWh) ja paistinpannujen 32 %. Paistinpannua käytettiin 
paljon.  

Annoskohtainen energiankulutus oli suuri, mutta sitä voitaisiin pienentää kehittämällä toi-
mintaa. Lähes kaikki ruoka voitaisiin kypsentää uunissa tai padassa, jotta säästettäisiin energiaa, 
työaikaa ja ruuan ravintoarvo säilyisi parempana. Ruokia lämpösäilytettiin pitkään. Uunien ovia 
auottiin paljon yksittäisten vuokien ottamiseksi ja siirtämiseksi lämpökaappiin. Uunien ajasti-
mien ja jälkilämmön käyttö vähentäisi energiankulutusta. Energiataloudellisuutta parannettai-
siin, jos laiteita käytettäisiin täydellä kapasiteetilla, käytettäisiin kansia padoissa ja seurattaisiin 
kypsennyslämpötiloja ja -aikoja sekä valmistusta jaksottamalla voitaisiin välttää turhaa läm-
pösäilytystä ja laitteiden joutokäyntiä.  

Astianpesun osuus sähkönkulutuksesta oli 39 % (156 kWh/vrk). Kone oli tunnelikone. As-
tiat joutuivat odottamaan pesua. Liottamiset ja esipesut olivat päällekkäisiä toimintoja, joita voi-
taisiin vähentää ja siirtää koneen tehtäväksi. Yksittäisiä koreja ei pesty. Korien täyttöaste oli hy-
vä. Astianpesukone oli valmiustilassa koko päivän, vaikka pesuja ei tapahtunutkaan. Iltatiskit 
olisi parempi tehdä aamulla, jolloin vältettäisiin turhaa energiankulutusta. Sähkönkulutus koria 
kohti oli noin 0,4 kWh.  

Kylmäsäilytyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli 12 % (48 kWh/vrk). Kylmäsäily-
tyslaitteita oli annosmääriin verrattuna suhteellisen vähän.  

 

2.4 Henkilöstöravintolat 

Toinen tutkimuksessa olleista henkilöstöravintoloista oli pieni ravintola, jossa valmistettiin noin 
240 ateriaa/vrk, pääasiassa lounaita. Keittiö toimi valmistus-kuumennuskeittiönä. Keittiö oli 
toiminnassa viisi päivää viikossa ja 8 tuntia päivässä. Lounasvaihtoehtoina oli kolme lämmintä 
ateriaa ja kaksi kylmää. Keittiöllä leivottiin viikoittain ja lisäksi käytettiin paistamista vaille 
valmiita bake off -tuotteita. 

 

 

Kuva 4. Keittiölaitteiden kokonaissähkönkulutuksen ( 179 kWh/vrk) jakauma 
henkilöstöravintolassa. 
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Keittiölaitteiden sähkönkulutukseksi mitattiin keskimäärin 179 kWh/vrk eli 0,61 
kWh/annos. Annoskohtainen energiankulutus oli kohtuullinen ja erityisesti astianpesussa sääs-
tettiin sekä vettä että sähköä, koska tunnelikone oli varustettu käytönohjauslaitteella. Ilman-
vaihdon lämmitysenergiankulutus oli noin 0,77 kWh/annos ja keittiön lattiapinta-alaa kohti 480 
kWh/ m2/vuosi.  

Kypsennyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli 33 % (59 kWh/vrk). Yleisimmät 
kypsennyslaiteet olivat yhdistelmäuuni, kiertoilmauuni, keittokaappi ja keittopata. Laitteiden 
joutokäyttöä ei esiintynyt, mutta kiertoilmauunissa paistettiin leivonnaisia vajaalla kapasiteetilla 
ja ruokien kuumennuksessa ei ollut tarkkoja kuumennusaikoja tai lämpötiloja. Paistolämpömit-
taria ei käytetty ja yhdistelmäuunissa käytettiin liian korkeita lämpötiloja. Laitteiden puhdistuk-
sessa käytettiin runsaasti vettä.  

Astianpesun osuus sähkönkulutuksesta oli 47 % (84 kWh/vrk). Astianpesukoneita oli kak-
si: tunnelikone ja patapesukone. Yksittäisiä koreja ei pesty. Astianpesukone pysähtyi automaat-
tisesti, kun hihnalle ei tullut koreja. Automatiikan ansiosta sähköä säästyi noin 40 % ja vettä 
noin 70 %. Automatiikkaa käytettäessä vedenkulutus oli noin 650 l/vrk ja ilman sitä noin 2150 
l/vrk.  

Kylmäsäilytyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli 20 % (36 kWh/vrk). Kylmäsäily-
tykseen oli kylmäkeskus ja erillisiä kaappeja.  

 

2.5 Ravintolat  

Ruoka- ja seurusteluravintoloissa ruoanvalmistus poikkeaa muista ammattikeittiöistä siinä, että 
ruoka valmistetaan välittömästi asiakaskohtaisen tilauksen perusteella. Ravintolakeittiöissä pi-
detään tiettyjä laitteita, kuten rasvakeitintä, liettä tai parilaa jatkuvasti päällä, jotta asiakkaiden 
tilaukset saadaan mahdollisimman nopeasti valmistettua. Yhdistelmäuuneista pienimmätkin 
koot ovat yksittäisille annoksille liian suuria.  

Ravintoloissa induktiotekniikkaan perustuvat laitteet soveltuvat erinomaisesti ravintola-
ruoanvalmistukseen, jolloin energiankulutus pienenee noin 70 % verrattuna perinteiseen valu-
rautalieteen. Lisäksi induktioliettä käytettäessä työympäristö ei kuumene, mikä vähentää ilmas-
toinnin tarvetta. Myös mikroaaltotekniikan yhdistäminen muuhun teknologiaan nopeuttaa ateri-
an valmistumista eikä vaadi laitteelta jatkuvaa lämpimänä pitämistä.  

Koska ravintolan keittiö on saliin verrattuna näennäisesti tuottamaton alue, suunnitellaan 
keittiö usein niin pieneksi kuin mahdollista. Tämä aiheuttaa sen, että kylmä- ja kuumalaitteet 
joudutaan sijoittamaan vierekkäin, mikä lisää kylmälaitteiden energiankulutusta noin 25 %.  

Esimerkkiravintolakeittiössä valmistettiin noin 85 annosta/vrk. Keittiö toimi kuumen-
nus/valmistuskeittiönä, sillä osa annoksen komponenteista oli valmistettu puolivalmiiksi toises-
sa keittiössä. Ruoat kuumennettiin ja viimeisteltiin keittiöllä, esimerkiksi pihvit käänneltiin no-
peasti paistotasolla kuumiksi ja samalla saatiin paistopinta tuotteisiin. Lisäkkeet kypsennettiin 
joko rasvakeittimessä tai liedellä. 

 

 

Kuva 5.Keittiölaitteiden kokonaissähkönkulutuksen ( 130 kWh/vrk) jakauma ravintolassa. 

Sähkönkulutukseksi mitattiin keskimäärin 130 kWh/vrk eli 1,49 kWh/annos. Annoskohtai-
nen energiankulutus voi olla jopa kolminkertainen Fine Dining - ravintoloissa. Laitteet olivat 
koko ajan päällä ravintolan aukioloaikoina, jolloin käyttöajat olivat 12–14 tuntia/vrk.  
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Kypsennyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli suuri, 49 % (64 kWh/vrk). Annokset 
kuumennettiin pizzauunissa ja mikroaaltouunissa. Eniten käytetyimpiä kypsennyslaitteita olivat 
liesi/uuni, paistotaso sekä rasvankeitin.  

Kylmäsäilytyksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli 37 % (48 kWh/vrk). Keittiössä ja 
salin puolella oli lasiovellisia kylmäkaappeja, joissa ovien aukaisut kolminkertaistivat sähkön-
kulutuksen. 

Astianpesun osuus sähkönkulutuksesta oli 14 % (18 kWh/vrk). Astianpesukoneita oli kak-
si, pöydänaluskone laseille salin puolella ja kupukone keittiössä. Keittiössä astianpesukoneen 
sähkönkulutus vaihteli 0,5-1,1 kWh/kori. Ruuanvalmistusastioita pestiin vähän, noin 30 koria, 
13 tunnin aikana. Hukkakulutuksen osuus oli 80 %. Kone vuoti viallisten tiivisteiden vuoksi. 
Myös salin kone oli koko päivän päällä.  
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3 ENERGIATEHOKKUUTEEN PANOSTAMINEN 

3.1 Laitteiden energiataloudellisuus 

Keittiöillä on tehokkaita laitteita. Niiden liitäntätehot ovat suuria, mutta suurinta tehoa käytetään 
vain laitteen ja ruoan kuumentamisessa. Kun tietty lämpötila saavutetaan, teho putoaa automaat-
tisesti esimerkiksi puoliteholle. Lisäksi uusien laitteiden hyötysuhde on parantunut, kuten  

 sekoittavilla padoilla entisiin patoihin verrattuna 
 yhdistelmäuuneilla, joissa on automaattiset kosteuden säätöjärjestelmät 
 induktioliesillä, joissa lämpöä siirretään suoraan energialähteestä astian kautta ruokaan 

eikä ympäristöön.  
Edellä mainitut ominaisuudet ovat vähentäneet myös työvoiman tarvetta, sillä työntekijä 

vapautuu tekemään jotain muuta sillä aikaa, kun laite tekee valitut toiminnot. 
Energiatehokkuutta parantavia ominaisuuksia on jo hyvin toteutettu laitteiden tuotekehi-

tyksessä ja ne näkyvät myös keittiöiden hankinnoissa 
 vanhat padat korvataan sekoittavilla padoilla, joissa on lämpötilan säätö tehon säädön 

sijasta 
 on otettu käyttöön nykyaikaisemmat ruoanvalmistusmenetelmät, ei ruokien paistamista, 

vaihdetaan valurautaliesien tilalle induktio- tai halogeeniliedet 
 on otettu käyttöön ajastimet ja paistolämpömittarit kaikkiin kypsennyslaitteisiin, jolloin 

päästään eroon liian pitkistä kypsennysajoista  
 vanhat kiertoilmauunit korvataan lämpötila- ja kosteusautomatiikalla varustetuilla yh-

distelmäuuneilla  
 uusiin kylmäsäilytyshuoneisiin halutaan itsestään sulkeutuvat ovet 
 myös kaappimalliset kylmäsäilytyslaitteet suunnitellaan keskuskoneistolle, jotta melu ja 

liiallinen lämpö saadaan johdettua pois keittiöstä  
 tarkalla toiminnallisella suunnittelulla estetään kylmäsäilytyslaitteiden sijoittaminen 

kuumien laitteiden viereen 
 käyttökoulutusta arvostetaan ja osataan vaatia uusien laitteiden ominaisuuksien ja ener-

giataloudellisuuden hyödyntämisessä 
 uusien tuotantomenetelmien energiataloudellinen hyödyntäminen vaatii prosessien uu-

delleen suunnittelua ja kuljetusten minimointia 
 karsitaan turhia laitteita 
 halutaan käyttää laitteiden puhdistus- ja kunnossapitoautomatiikka. 

 

3.2 Energiatehokkuuden edistäminen edellyttää kulutusmitta-
uksia  

Jotta energiansäästötavoitteet voidaan asettaa, on keittiön energiankulutuslukuja pystyttävä seu-
raamaan ja analysoimaan laitekohtaisesti. Energiatehokkuuden edistäminen vaatii välittömästi 
seuraavia panostuksia: 
Keittiöiden varustaminen sähkö- ja vesimittareilla 

 energiansäästötavoitteiden asettaminen 
 energiankulutuksen seuranta 
 energiansäästö markkinointikeinoksi 
 energiatehokkuuden parantaminen osaksi henkilökunnan kannustus- ja palkitsemisjär-

jestelmää 
 hukkakulutuksen vähentäminen saa aikaan paremmat työolosuhteet 
 tarvitaan työyhteisöön henkilöstön etujoukko, joka jalkauttaa arjen toimintoina energia-

taloudelliset käyttötavat ja motivoi työyhteisön tavoitteelliseen energiansäästöön 
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Teknologian hyödyntäminen 

 tietojärjestelmät ohjaamaan energiankulutusta, tuotantoprosesseja ja hoitamaan laadun-
valvontaa 

 laitteet automaattisesti opastamaan tarkoituksenmukaiseen tulokseen sekä suoritusky-
vyn että energiataloudellisuuden suhteen 

 
Laitteiden energiataloudellinen kehittäminen 

 laitteisiin energiamerkintä ominaiskulutuksesta  
 laitteisiin energiataloudellinen äly 

 

3.3 Ammattikeittiön johtaminen 

Jos keittiötä ei johdeta ja eikä tuloksia seurata, ei voida myöskään asettaa tavoitteita energian-
säästölle. Esimiehen rooli keittiön tuottavuuden kehittämisessä on merkittävä. Työntekijöitä tu-
lee opastaa oikeissa työmenetelmissä ja työjohdon tulee tehdä selkeä tuotannonsuunnittelu ja 
valvoa sen noudattamista. Uudelle työntekijälle tulee suunnitella perehdytysohjelma, johon kuu-
luu myös energiataloudellisten työtapojen opastaminen sekä kaikkien laitteiden käyttökoulutus. 
Perehdytyksen merkitystä ei saa aliarvioida, sillä tutkimuksen mukaan käyttäjien vaikutus lait-
teiden energiankulutukseen vaihtelee 10 %:sta jopa 60 %:iin.  

Ennen energiansäästötavoitteiden asettamista tulisi keittiöön suorittaa energiankatselmus. 
Energiakatselmus on aina kokonaisvaltainen energian ja veden käytön tarkastelu, jonka perus-
teella tuodaan esiin kannattavat säästötoimenpiteet. Esimies saa energiakatselmuksesta neuvoja 
siihen, miten keittiön sähkön- ja vedenkulutuksia voidaan vähentää. Työtehoseuran tutkimusten 
ja kenttähavaintojen mukaan prosessisuunnittelulla saadaan suurimmat energiansäästöt, yli 60 
%. 

 

3.4 Elinkaarikustannukset hankintahinnan sijasta 

Käyttökustannukset tulee asettaa hankintahinnan ohella hankintakriteeriksi. Käyttö-
kustannukset ovat merkittävät esimerkiksi astianpesujärjestelmiä hankittaessa. Käyttökustan-
nuksiltaan edulliset sähkölaitteet ja -tarvikkeet valitaan siten, että niiden muodostaman kokonai-
suuden elinkaarikustannukset on todennettu laskelmilla edullisiksi muihin vastaaviin vaihtoeh-
toihin verrattuna.  

Laskelmissa esitetään tilaajan hyväksymä elinkaarikustannusten laskentatapa, jossa tilaaja 
määrittelee esimerkiksi astianpesukoneen osalta käyttöiän, käyntiajan /vrk, toimintapäivät vuo-
dessa, kontaktiajan, allastäyttöjen määrän vrk, pestävien korien lukumäärän vuorokaudessa sekä 
kustannukset sähkölle €/kWh, kylmälle ja kuumalle vedelle €/m3, pesuaineelle ja huuhteluai-
neelle €/kg tai l sekä niiden annostelun g tai ml/litra. Kontaktiaika on se ajanjakso, kun astia 
kastuu koneessa ja tulee huuhdeltua tuorevesihuuhtelussa. DIN 10510 normin mukaan se 120 s, 
joka on käytössä sairaala-astianpesussa määrätyn hygieniatason varmistamiseksi tunnelikoneil-
la. 

Esimerkiksi vanhat tunnelikoneet pitäisi vaihtaa uusiin, koska niiden käyttökustannukset 
ovat niin suuret. Nykyaikaisella teknologialla saadaan säästöjä koko elinkaaren ajalta.  

Jos tarkastelemme astianpesukonetta henkilöstöravintolassa, jossa on 250 työpäivää vuo-
dessa ja päivittäin pestään 200 koria. Keittiöön hankitaan korikuljetinkone uudella teknologial-
la tai kone, joka on hankintahinnaltaan edullinen. Hintaero on 6000 € ja hankintahinnan ero on 
jaettu tasapoistoiksi 5:lle vuodelle. Ero käyttökustannuksissa vuodessa on noin 1200 € uuden 
teknologian eduksi ja koko elinkaaren ajalta esimerkiksi 10 vuoden aikana 12 000 €. Hankinta-
hinnan ero on maksettu 6 vuodessa takaisin.  
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3.5  Suunnittelussa otettava huomioon energiataloudellisuus-
tekijät  

Keittiösuunnittelun vaikutus keittiön energiankulutukseen on merkittävä. Ammattikeittiötä 
suunniteltaessa on materiaalivirtaukset saatava etenemään niin, että raaka-aine jalostuu aina sitä 
liikutettaessa. Kylmävarastojen mitoituksessa käytetään lähtökohtana todellisia vastaanotettavia 
elintarvikemääriä ja kuljetusaikatauluja. Kun prosessit ovat selkeät, säästetään keittiöneliöissä, 
mikä näkyy myös keittiön sähkölaskussa.  

Tuotannon suunnittelu sekä ruokalistan mukainen laitteiden järkevä ja kriittinen valinta 
luovat pohjan keittiön energiataloudelliselle toiminnalle ja huipputehon tasaamiselle. Kypsen-
nyslaitteet mitoitetaan erävalmistuksen perusteella. On parempi valita useampi pieni kuin muu-
tama suuri laite. Suuria laitteita käytetään kenttähavaintojen mukaan usein vain osittain täytet-
tynä. 

Kylmä- ja kuumalaitteet sijoitetaan mahdollisimman kauaksi toisistaan. Ainoastaan dieet-
tikeittiössä joudutaan kylmä- ja kuumalaitteita sijoittamaan toistensa läheisyyteen, koska tila on 
pieni ja erityistuotteita täytyy säilyttää omissa kylmäsäilytyslaitteissa. 

Kypsennyslaitteiden lauhdevedet ja kylmälaitteiden lauhdelämmöt pitäisi pystyä paremmin 
hyödyntämään. Samoin astianpesukoneesta viemäriin johdettu likainen vesi, joka on lämmintä. 
Patojen jäähdytysvedet voitaisiin kierrättää takaisin esimerkiksi wc-istuinten huuhteluvedeksi.  

Likaisten astioiden palautuksen koripalautusyksikössä vesi huuhtelee altaiden pohjaa, jotta 
astioista valuva lika ei kuivu altaiden pohjaan. Kenttähavainnoinneissa on todettu, että astianpa-
lautusyksikön vesi laitetaan valumaan samanaikaisesti, kun astianpesukone laitetaan päälle.  

Esimerkiksi jos allashuuhtelu on päällä aamusta iltaan, on veden kulutus noin8 l/ min, työ-
päivän aikana yli 400 l, vuodessa 80 000 l (200 työpäivää). Jos hinta 2, 50 €/m3, on kustannus 
turhasta valutuksesta vuodessa noin 2000 €. 

 Suunnittelijan tulisi valita astianpalautusyksikkö, jossa on ajastettu huuhtelu eli tietyin vä-
lein tapahtuva allashuuhtelu. Samoin automaattisen esipesuyksikön tulee olla pumpullinen, jolla 
voidaan kierrättää osittain pesukoneen käyttämää vettä.  

Keittiösuunnittelijan tulee suunnittelukokouksissa kertoa vaihtoehtoja eri energiansäästö-
mahdollisuuksista. Erikoissuunnittelijat laskevat lähtötietojen perusteella, kuinka paljon esim. 
lauhdelämpöä muodostuu ja mihin sitä voidaan hyödyntää. Keittiöhankkeelle suunnitellaan 
myös laatutaso eli mitä laatua esimerkiksi ilmanvaihdossa tavoitellaan. Nämä maksavat inves-
tointivaiheessa, mutta maksavat melko nopeasti itsensä käyttökustannuksissa takaisin. Uusissa 
keittiöissä voidaan esimerkiksi suunnitella lämmöntalteenotto poistoilmasta, patojen jäähdytys-
vesistä, astianpesukoneen poistovesistä, keskuskoneellisten kylmävarastojen lauhdelämmöistä 
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4  VALINTAKRITEEREJÄ LAITTEIDEN 
ENERGIATEHOKKUUTEEN 

Seuraavaan on koottu eri laiteryhmien hankinnassa käytettäviä energiatehokkuutta edistäviä kri-
teerejä.  

 

4.1 Yhdistelmäuunit 

Valittavia  
ominaisuuksia 

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Käyttötarkoitus  Uusissa yhdistelmäuuneissa on yhdistetty erilaisia tekniikoita 
kuten mikroaaltokuumennus, jolloin pakastettuja tuotteita voi-
daan nopeasti saada käyttövalmiiksi. 

 Kiertoilmauunit eivät sovellu ruoan kypsennykseen, vain lei-
vonnaisten paistoon. 

 Älä siirrä vanhoja kiertoilmauuneja uuteen keittiöön. 
 korvaa paistinpannun, keittokaapin ja pienissä keittiöissä padan  
 Erilaiset pellit/tarvikkeet mahdollistavat monipuolisen käytön 

kuten kananmunien paistamisen.  
 Yhdistelmäuuni on energiatehokas laite, kun sitä käytetään oi-

kein ja aina täydellä kapasiteetilla, jolloin kWh/kg jää pieneksi  
Esimerkiksi 240 pihvin paisto: 
 yhdistelmäuunissa 12 min 
 paistinpannulla 96 min 
 paistinpannulla 12 min/30 kpl 

Hinta   Hankintahinnaltaan halvin ei välttämättä ole energiatehokkain. 
 Mukaan otettava myös elinkaaren mukaiset käyttökustannukset. 

Uunin kapasiteetti  Suurissa keittiöissä tarvitaan erikokoisia uuneja 
 Jos tarjolla useita ruokalajivaihtoehtoja, niin tarvitaan pienempiä 

uuneja. 
 Jos käytetään erävalmistusta, tarvitaan pienempiä uuneja  
 Valitse johdevälitys valmistettavien ruokien mukaan. 
 Täyden uunin energiankulutus kiloa kohti on pienempi kuin käy-

tettäessä uunia vajaalla kapasiteetilla 
 

Esimerkiksi makaronilaatikon valmistus  
 energian-kulutus kiloa kohti on uunin vajaalla kapasiteetilla vä-

hintään 2… 3-kertainen verrattuna täyteen kapasiteettiin. 

Automaattiset 
pesuohjelmat 
 

 Pesuohjelmat auttavat hallitsemaan veden- ja pesuaineiden kulu-
tusta sekä puhtaustulosta. 

 Säästö näkyy myös työajassa  
 Vedenkulutus on tällöin standardikulutus/ohjelman mukainen 

vakiokulutus eikä siihen vaikuta käyttäjien erilaiset käyttötavat.  
Automaattinen 
kalkinpoisto  
 

 Boilerin vastukset puhdistuvat joka kerta, jolloin lämmönsiirto 
pysyy tehokkaana. 

 Uunin energiankulutus pysyy vakaana. 
Automaattinen 
muistutus huolto- 
ja puhdistus-
toimenpiteistä 

 Suorituskyky ja energiataloudellisuus pysyvät vakaana.  
 Säännölliset huoltotoimenpiteet pidentävät laitteen elinkaarta.  

Oven pintalämpö-
tila 
 

 Lämpötilavaatimus maksimissaan 55 °C. 
 Tällöin pieni lämpöhävikki. 
  Työturvallisuus paranee.  
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Muita ominai-
suuksia  

 Sitä paremmat ominaisuudet oltava uuneissa, mitä enemmän 
puutteita henkilöstön ammattitaidossa 

 Automaattiset kypsennysprosessit ottavat huomioon tuotteen 
lähtölämpötilan, loppulämpötilan halutun tuotelaadun mukaises-
ti valiten optimikosteuden – kypsennyslämpötilan ja puhallinno-
peuden  

 Valmiille ruoalle optimi- kuumennusohjelmat 
 Sisälämpömittari  
 Selkeät symbolit 
 Hyvä käyttöohje 
 Valmiit ohjelmaprosessit auttavat käyttäjää tekemään valinnat 

oikein ja energiataloudellisesti  
 
 

Toimenpidevaatimuksia yhdistelmäuunien energiataloudelliseen 
käyttöön 
Esimies:   

 Perehdy itse ensin laitteen ominaisuuksiin ja perehdytä sen jälkeen myös työnteki-
jät. 

 Varaa aikaa koulutukseen, jolloin kaikki osallistuvat ruoanvalmistukseen uudella 
laitteella. 

 Varaa myöhemmin jälkikoulutus, jolloin varmistetaan opitut asiat ja tuodaan esille 
käytännössä huomattuja haasteita. 

 Muuta vanhat reseptit uuden laitteen kypsennysprosessien mukaiseksi. 
 Sitoudu energiansäästön vaatimiin toimenpiteisiin ja vaadi niiden toteuttamista 

työntekijöiltä. 
 Tilaa ennakkohuolto.  

 
Ruoanvalmistaja:  

 Käytä paistolämpömittaria, varmistat laadukkaan lopputuloksen. 
 Vältä turhia oven avauksia. 
 Tallenna ruokalistalta kaikki tuotteet omiksi valmiiksi prosesseiksi tai ohjelmiksi, vältät 

ylikypsentämisen, kypsennyshävikki pienenee, aikaa jää muihin tehtäviin. 
 ”Lautashävikki” pienenee. 
 Valitse pesuohjelma uunin likaisuuden mukaan. 
 Astianpesuprosessi lyhenee, kun valmistusastioihin ei jää kiinnipalaneita reunoja. 
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4.2 Liedet 

Valittavia  
ominaisuuksia  

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Induktioliesi   Paras hyötysuhde, 90 %. 
 Nopea.  
 Ei jälkisäteilyä.  
 Ei siirrä lämpöä työympäristöön, säästää ilmanvaihdossa. 
 Ei lisää lähellä olevien kylmälaitteiden energiankulutusta. 
 Monipistelevyillä varustetut liedet soveltuvat erityisesti dieetti-

keittiöihin. 
 Käyttäjä ei voi saada aikaan hukkakulutusta. 
 Sähkönkulutus 80 % pienempi kuin valurautalieden. 

Infrapunaliesi  Myös energiatehokas valurautalieteen verrattuna käyttöajan kas-
vaessa. 

 Hyötysuhde 80 %. 
 Ei niin energiataloudellinen kuin induktio, mutta tehokkaampi 

kuin valurautaliesi. 
 Sähkönkulutus on 70 % vähemmän kuin tavallisella valurauta-

liedellä. 
Kaasuliesi   Hyvä ratkaisu ravintolakeittiöihin.  
Perinteinen valu-
rautaliesi 

 Ei kannata hankkia, koska siirtää lämpöä työympäristöön. 
 Huonoin hyötysuhde, noin 30 %. 

  
 
 

Toimenpidevaatimuksia liesien energiataloudelliseen käyttöön 
 

Esimies:  
 Tarkista kypsennysastioiden sopivuus induktiotekniikalle (kattilan Ø vähintään 12 cm).  
 Perehdytä työntekijät induktiotekniikan käyttäjiksi. 
 Muuta kypsennysohjeet induktioliedelle sopiviksi, nesteen määrää voidaan vähentää. 
 Muuta tuotannon suunnittelua uuden prosessin mukaiseksi. 

 
Käyttäjä: 

 Induktioliesi: 
 Varaa ensin raaka-aineet ennen kuin aloitat valmistuksen induktioliedellä, 

koska laite on erittäin nopea.  
 Laite ei tarvitse esilämmitystä. 
 Puhdista liesi heti käytön jälkeen. 

 Liesi ei ole lämpösäilytyslaite, vaan lämpösäilytykseen valitaan toinen laite. 
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4.3 Padat  

Valittavia  
ominaisuuksia  

 Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Sekoittava pata  Sekoitin tehostaa lämmön siirtymistä ruokaan ja tasoittaa läm-
pötiloja. Hyötysuhde on 85 % ja perinteisen padan ainoastaan 
60 %. Kypsennyshävikki pienenee. 

 Kannessa tulee olla tarpeeksi iso täyttöaukko, josta voidaan 
kypsennyksen aikana lisätä tuotteita. Tällöin ei tarvita avata ko-
ko kantta.  

 Laite korvaa osittain myös yleiskoneen. Tällöin tarvitaan vä-
hemmän laitteita. 

Verkostovedellä 
jäähdyttävä pata 

 Soveltuu jälkiruokien alkujäähdytykseen (noin 30 asteeseen). 

Suljetulla jäähdy-
tysjärjestelmällä 
varustettu pata 

 Kylmä verkostovesi korvattu tehokkaammilla lämmönsiirtojär-
jestelmillä  

 Soveltuu Cook and chill -jäähdytykseen. 
 Tulevaisuudessa lämmön talteenotto.  

Ulkovaipan eristys  Tulee olla kokonaan eristetty  
 Lämmönsiirto tehostuu ja hukkakulutus pienenee. 

Koko/kapasiteetti  Suunnitteluvaiheessa laskettava padassa valmistettavat tuotteet 
ja sen perusteella mitoitettava erikokoisia patoja tarpeen mu-
kaan. 

 Erävalmistuksella vältetään ylisuuret padat. 
 Otettava myös huomioon, että keittiöllä valmistetaan sekä keit-

toja että lisäkekastikkeita. 
Automaattinen 
lämmitystehon 
säätö/ lämpötilan 
säätö 

 Ohjaustekniikka säätää automaattisesti lämmitystehoa pienem-
mälle saavutettuaan tarvittavan lämpötilan ja suuremmalle esi-
merkiksi kylmää raaka-ainetta lisättäessä.  

 Kypsennysaika lyhenee noin 10–30 %. 
Ruoan lämpötilan 
näyttö 

 Kypsennystä ohjataan ruoan lämpötilan perusteella (ei kiinnipa-
lamista, ei ylikypsennystä).  

 Helpottaa padan pesua ja säästää pesuvettä.  
 

Toimenpidevaatimuksia patojen energiataloudelliseen käyttöön 
 
Esimies:  

 Perehdytä työntekijät sekoittavan padan käyttöön.  
 Muuta reseptit sekoittavalle padalle. 
 Vaadi sekoittimen käyttö ja seuraa sitä. 

 
Käyttäjä: 

 Säädä kypsennyslämpötila, saat laadukkaamman lopputuloksen ja helpotat pesua. 
 Hyödynnä ajastusohjelmia aamupuuron valmistuksessa.  
 Muuta keiton valmistusmenetelmä: kuumenna ensi tyhjä pata 120 asteeseen, kuullota 

kasvikset tilkassa öljyä ja lisää neste. Kun pata on kuuma, neste kuumenee nopeammin 
kuin kylmään pataan lisättynä. Kypsennysaika lyhenee 30–40 %. 

 Kun käytät sekoitinta ja lämpötilanohjausta, niin ruoka ei pala padan pintaan. Tämä pa-
rantaa myös lämmön siirtymistä padan vaipan sisäpinnasta ruokaan. 

 Kun jäähdytät padassa, käytä sekoitinta. 
 Padan pesu: laita jäähdytys hetkeksi päälle, jolloin padan sisäpinta jäähtyy ja ruoka irto-

aa helpommin pinnasta. Tarvitset vain 1/3 padan tilavuudesta vettä pesuun, sekoitus te-
hostaa lian irtoamista.  
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4.4  Kylmä- ja pakastehuoneet: 

Valittavia 
ominaisuuksia 

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Keskuskoneelliset 
laitteet  

 Keittiötilaan ei johdeta lämpöä lauhduttimista, työympäristö on 
hiljaisempi ja lämpötilaolot ovat hallittavissa. 

 Vähentää ilmanvaihdon tarvetta.  
Automaattinen 
lämpötilojen seu-
rantajärjestelmä 

 Hälyttää säädettyjen lämpötilojen ylittämisestä sekä keittiöllä et-
tä kiinteistönvalvonnassa.  

Kylmävarastojen 
mitoitus 

 Mitoitus on suunniteltava keittiöön tulevien tuotteiden kuljetus-
kertojen, raaka-aineiden jalostusasteen ja tuotevalikoiman mu-
kaan.  

 Yleensä maitotaloustuotteille, lihalle ja kasviksille varataan 
omat kylmäsäilytystilat. Eri tuotteita voidaan kuitenkin säilyttää 
samassa kylmiössä, jos ne ovat pakattuja ja niiden optimisäily-
tyslämpötila on sama.  

 Käytännössä liian pienet pakastehuoneet aiheuttavat energia-
hukkaa, kun tulevia pakasterullakoita tyhjennetään oviaukossa. 
Käytännössä kaksi pakastehuonetta on selkeämpi ratkaisu kuin 
yksi iso, sillä siten tuotteet saadaan parempaan järjestykseen ja 
ovat nopeammin löydettävissä.  

Ovet   Ei kynnyksiä, sillä kynnys pidentää oven aukioloaikaa. 
 Ovien tulee olla automaattisesti sulkeutuvat ja varustettu laahuk-

silla.  
Valaistus  Varustettava energiataloudellisilla automaattisesti syttyvillä va-

laisimilla.  
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4.5 Kylmä- ja pakastekaapit 

Valittavia  
ominaisuuksia 

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Ammattikäyttöön 
tarkoitettu 

 Takuu, kestävyys, elinkaari. 
 Kylmäsäilytyskaapit kuluttavat 1,8–2,3 kWh/vrk ja pakaste-

kaapit 7,2-8 kWh/vrk.  
Lasiovi vai um-
piovi 

 Lasiovellisen vakiokulutus on suurempi kuin umpiovellisen, 
mutta käyttötapa (ovi vähemmän aikaa auki) voi vaikuttaa ko-
konaisenergian kulutusta tasaavasti.  

Sisäinen ilman-
kierto 

 Tarkistettava, etteivät esimerkiksi hyllyt ulotu takaseinään asti. 
 Tuotteiden laatu säilyy paremmin ja energiankulutus on pie-

nempi. 
Eristyskyky  Tarkistettava. 
Ulkopuolinen digi-
taalinen lämpöti-
lanäyttö 

 Helpottaa lämpötilojen seurantaa ja vähentää hukkakulutusta.  

Automaattinen 
sisävalo  

 Vähentää sähkön hukkakulutusta. 

Automaattinen 
sulatus ja sulatus-
veden haihdutus 

 Lisää toimintavarmuutta. 
 Vähentää työtä. 

 
Toimenpidevaatimuksia laitteiden energiataloudelliseen 
käyttöön 
 
Esimies: 

 Seuraa säilytyslämpötiloja. 
 Seuraa tuotteiden kiertoa ja vältä turhaa varastointia. 
 Avaamattomat säilykepurkit eivät tarvitse kylmäkaappia. 
 Huolehdi, että ovien tiivisteet pidetään puhtaana. 

 
Käyttäjä: 

 Älä pidä kylmävarastojen ovia auki, kun purat elintarvikekuormia.  
 Peitä tuotteet kylmäsäilytyksessä, 

o jotta ruoista haihtuva kosteus ei keräänny höyrystimen pinnalle 
o jotta ruokien/raaka-aineiden sisältävät hapot (esimerkiksi etikkasäilykkeet) ei-

vät syövytä höyrystintä ja saranoita.  
 
Huolto: 

 Ohjelmoi kylmähuoneissa automaattiset sulatusajat käynnistymään yöaikaan. 
 Jääpalakoneet on ajastettava tuottamaan jääpalat/murska yöaikaan, kun ravintola on sul-

jettu.  
 Kylmälaitetta ei saa sijoittaa lämmönlähteen viereen. 
 Varmista esteetön ilmankierto laitteen ulkopuolella ja sisällä.  
 Puhdista tiivisteet ja vaihda rikkoutuneet. 
 Puhdista lauhduttimet säännöllisin väliajoin. 
 Tarkista kylmäaineen määrä. 
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4.6 Jäähdytyslaitteet 

 
Valittavia  
ominaisuuksia 

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Jäähdytys- tai pika-
jäähdytyslaite käyt-
tötarkoituksen mu-
kaan 

 Pakollinen valmistuskeittiössä 
 Jos jäähdytetään ns. tähderuokaa tai pieniä eriä ruokaa, niin 

riittää pöytätasolle sijoitettava jäähdytyslaite.  
 Pikajäähdytyslaitteet kuluttavat jäähdytysprosessin aikana 

noin 0,1 kWh/kg. 
 Jäähdytyskaappi ei ole kylmäsäilytyslaite vaan tuotteet siirre-

tään kylmäsäilytyslaitteeseen jäähdytysprosessin jälkeen heti, 
kun se on mahdollista. Laitteen energiankulutus kylmäsäily-
tystoiminnolla voi olla yli 10- kertainen kylmäsäilytyslaittee-
seen verrattuna  

Jäähdytyshuoneet   Cook and chill- tuotantotavassa 
Keskuskoneella   Aina kun mahdollista, keittiötilaan ei johdeta lämpöä lauhdut-

timista. Tällöin työympäristö on hiljaisempi ja lämpötilaolot 
ovat hallittavissa. 

 Lauhdelämmön hyötykäyttö esimerkiksi kiinteistön IV-koneen 
tuloilman esilämmitykseen. 

Jäähdytyskapasi-
teetti 

 Kapasiteetti ilmoitetaan kg/jäähdytysaika ja tietyllä kerrospak-
suudella (50 mm) GN 65 mm 1/1 vuoassa. 

 
Monipisteanturi  Tuoteturvallisuus, ei turhaa jäähdytystä. 
Tuotteen sisälämpö-
tilan näyttö  

 Vältetään ovien aukaisua. 

Automaattinen siir-
tyminen säilytys-
tilaan jäähdytyksen 
päätyttyä 

 Jos ei heti pääse ottamaan tuotteita pois jäähdytyskaapista 

 
Toimenpidevaatimuksia jäähdytyslaitteiden 
energiataloudelliseen käyttöön 
 
Esimies: 

 Perehdytä työntekijät hoitamaan prosessi oikein. 
 Seuraa laitteiden käyttöä. 

 
Käyttäjä: 

 Jäähdytys on prosessi, jolloin prosessin aikana ei voi lisätä tai poistaa tuotteita (ei non-
stop jäähdytystä). 

 Käytä oikeita astioita ja oikea täytöstä (kerrospaksuus maksimissaan 50 mm). 
 Kannen käyttö lisää 10 % jäähdytysaikaa. 
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4.7 Astianpesukoneet  

 
Astianpesuun ei valita vain konetta vaan suunnitellaan kokonainen pesujärjestelmä. Tämä vai-
kuttaa astianpesun toimivuuteen ja myös energiankulutukseen. 

Keittiössä käytetystä vedestä kulutetaan astianpesussa noin 80 % ja sähköstä noin 40 %. 
Käyttökustannukset ovat noin 80 % ja hankintahinta noin 20 % koneen elinkaarikustannuksista. 
Työvoimakustannukset ovat suurin erä. 

Astianpesukoneelta vaadittava kapasiteetti lasketaan astiamäärän ja käytettävän pesuajan 
mukaan. Hankintahinnan ohella tulee selvittää myös elinkaaren aikaiset käyttökustannukset.  

 
Valittavia 
ominaisuuksia  

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

KUPUKONE 
Puhdistusautoma-
tiikka 

 Auttaa pitämään koneen puhtaana. 
 Vaikutus hygieniatasoon ja käyttövarmuuteen. 
 Astiat tulevat kerralla puhtaiksi. 

Vian ilmoitusnäyttö  Käyttö- ja huoltovarmuus. 
 Mahdolliset tiivistevuodot tulevat ilmi. 

Äänieritys sekä dB-
mittaukset  

 Työturvallisuus paranee ja on usein samassa suhteessa läm-
möneristykseen. 

 Lämpöhävikki pienenee. 
TUNNELIKONE, KORIKULJETINKONE 
Pesuajan säätö-
mahdollisuus  

 Voidaan säätää kuljettimen nopeutta astioiden likaisuuden 
mukaan.  

 Säästö saatavissa tarpeen mukaisilla nopeuden säädöillä. 
Lämmön talteenot-
tojärjestelmä 

 Huuhteluvesi esilämmitetään höyrynpoistolauhduttimessa ja 
lämmön vaihtimessa. 

 Sähkönsäästö: tuleva kylmä vesi esilämpiää noin 40-50 astei-
seksi. 

Käytönohjaus-
järjestelmä 

 Kuljetin ei liiku silloin, kun koreja ei ole pesulohkossa. 
 Vähentää veden- sähkön- ja pesuaineenkulutusta. 

TUNNELIKONE, TAPPIMATTOKONE 
Pesuajan säätö-
mahdollisuus  

 Voidaan säätää kuljettimen nopeutta astioiden likaisuuden 
mukaan.  

 Säästö saatavissa tarpeen mukaisilla nopeuden säädöillä. 
Lämmön talteenot-
tojärjestelmä 

 Huuhteluvesi esilämmitetään höyrynpoistolauhduttimessa ja 
lämmön vaihtimessa. 

 Sähkönsäästö: tuleva kylmä vesi esilämpiää noin 40-50 astei-
seksi 

Vian ilmoitusnäyttö  Lisää toimintavarmuutta, nopeuttaa huoltoa ja vähentää huk-
kakulutusta. 

Kulutuksen seuran-
ta 

 Vedenkulutuksen ja lämpötilan seurannalla saadaan konkreet-
tista kulutustietoa säästötavoitteiden seurantaan.  

PATAPESUKONE  Tapahtuu raepesulla, mikä voidaan kytkeä myös pois. 
 Vaadittava kapasiteetti 1/1 GN-astiaa/pesukerta 
 Vaadittava vedenkulutus/pesukerta. 
 Käsin pesuun verrattuna säästää vettä ja työaikaa. 
 Ei tarvita astioiden esipesua, vain irtolika kaavitaan. 

Vian ilmoitusnäyttö 
(huoltodiagnostiik-
ka) 

 Käyttö- ja huoltovarmuus, vähentää hukkakulutusta. 
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Toimenpidevaatimuksia astianpesukoneiden 
energiataloudelliseen käyttöön 

 
Esimies: 

 Korikuljetin- ja tappimattokoneen mitoitus lasketaan likaisten ruokailuastioiden ja pe-
suun käytetyn ajan perusteella. 

 Hanki erillinen esipesuyksikkö, jolloin astioita ei tarvitse manuaalisesti huuhdella (työ-
ajansäästö). 

 Varusta kone pesuaineen ja huuhteluaineen sekä vedenkulutuksen mittareilla, seuraa ku-
lutusta. 

 Varaa aikaa työntekijöiden perehdytykseen (laitteen ominaisuudet) ja koulutukseen. 
 Seuraa työntekijän toimenpiteitä. 

 
Käyttäjä:  

 Korivalinta astiatyypin mukaan auttaa astioiden puhdistumista. Jos asiakkaat itse voivat 
nostaa astiakorin palautushihnalle, pane nähtäville kuvat oikeasta korivalinnasta. 

 Kytke virta pesukoneeseen vasta kun aloitat pesuprosessin (ei aamulla ensimmäisenä). 
 Pese vain täysiä koreja. 
 Älä anna likaisten astioiden kuivua.  
 Älä pese astioita etukäteen, anna koneen hoitaa työ, mutta kone ei ole jätemylly. 
 Käytä esipesusuihkua, ei juoksevaa vettä hanasta.  
 Käytä esipesussa kädenlämpöistä vettä. 
 Seuraa pesu- ja huuhtelulämpötiloja. 
 Vaihda vesi tarvittaessa, esim. aloita esipesualtaasta. 
 Huolehdi koneen peruspesusta ja muista pestä myös pesuverhot. 
 Patapesukoneissa luukut kiinni pesujen välissä.  
 Poista vain irtolika ennen raepesua. 
 Seuraa tiivisteiden kuntoa. 
 Seuraa pesu- ja huuhteluaineiden kulutusta. 
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4.8 Jakelulaiteet 

Valittavia  
ominaisuuksia  

Valintaperusteita energiatehokkuuteen 

Lautaslämmitin  Lautasten lämmitys tarpeellinen, kun halutaan varmistaa an-
noksen kuumana pysyminen. 

 Ei tarpeen silloin, kun aterian eri osat ovat samalla lautasella 
esim. kouluateriat.  

 Lämmitys vie 1,5 h ja sen sähkönkulutus on noin 1 kWh. 
Lämpöhaude  Automaattinen vedenotto. 

 Kylmällä vedellä täyttö kestää noin 50 min lämmetä (1 kWh) 
ja lämpimällä vedellä noin 30 min (0,6 kWh).  

Lasikko/ 
kylmäjakelukaluste 

 Varustettu energia-/yöverhoilla tai luukuilla. 
 Sähkönkulutus voi olla vuorokaudessa 17 kWh, energia-

/yöverho säästää noin 30 %. 
 Tyhjennä yön ajaksi, kylmenee uudestaan noin 15 min:ssa 

 
Toimenpidevaatimuksia jakelulaitteiden energiataloudelliseen 
käyttöön 

 
Esimies: 

 Valvo, ettei laitteita laiteta liian aikaisin päälle. 
 Perehdytä työntekijät energiaa säästäviin toimintatapoihin. 

Käyttäjä: 
 Kytke virta lämpöhauteisiin vasta noin 30–50 min ennen tarjoilun alkua. 
 Älä laita liikaa vettä lämpöhauteisiin (noin 4 cm riittää). 
 Säädä termostaatit (noin 70 oC) lautaslämmittimiin. 
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5 ENERGIATEHOKKAAN ILMANVAIHDON 
SUUNNITTELUNÄKÖKOHTIA 

Risto Kosonen  
Oy Halton Group Ltd 
 
Sisäilmastolla on keskeinen merkitys ihmisten viihtyisyyteen, suorituskykyyn ja terveyteen. Si-
säilmaston merkitys korostuu ammattikeittiössä, jossa työskentelyolosuhteet ovat erittäin haas-
tavat (kuva 6). Korkean lämpötilan lisäksi on usein ongelmana veto, liian suuri kosteus, laittei-
den lämpösäteily, melu ja huono ilman laatu. On huomattava, että hyvin toimivalla ilmanvaih-
dolla on voidaan vaikuttaa kaikkiin em. ongelmatekijöihin sekä edistää hyvien ja terveellisten 
työskentelyolosuhteiden aikaansaamista.  
 

Ammattikeittiöissä tarvitaan ilmanvaihtoa seuraavien syiden takia: 
1) poistamaan valmistusprosessin aikana syntyvät hajut ja rasvapartikkelit  
2) hygieniavaatimusten takia  
3) ruuan valmistuksen ja astianpesun yhteydessä syntyvän lämmön ja kosteuden poista-

miseksi 
4) viihtyisien, terveellisten ja tuottavien työskentelyolosuhteiden aikaansaamiseksi  
 
Edellä mainitut tekijät edellyttävät ilmanvaihtoa, jolla hajut ja epäpuhtaudet sekä lämpö 

voidaan tehokkaasti poistaa työskentelyalueelta. Lisäksi ilmanvaihdolla tulee estää epäpuhtauk-
sien leviämien ympäröiviin tiloihin pitämällä keittiö alipaineisena oheistiloihin nähden. Alipai-
ne toteutetaan käytännössä pitämällä poistoilmavirta n. 10 % suurempana kuin tilan tuloilmavir-
ta.  

 

Kuva 6. Ilmanvaihdon tehtävänä on taata viihtyisät ja terveelliset työskentelyolosuhteet 
sekä estää epäpuhtauksien ja hajujen leviäminen oheistiloihin. 

Kuuma työympäristö on fyysisesti rasittava ja vaikuttaa työn tuottavuuteen. Amerikkalais-
ten tutkimusten mukaan neljän asteen lämpötilan nousu ravintolakeittiössä laskee työn tuotta-
vuutta noin 25 %. Koska muut kustannukset pysyvät samoina, vaikuttaa tuottavuuden lasku suo-
raan ravintolan tulokseen (kuva 7). 
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Kuva 7. Tuottavuuden vaikutus ravintolan tulokseen. National Restaurant Association 
2003: Keittiön henkilökuntakustannukset on arvioitu 50 % koko ravintolan työvoimakus-
tannuksista  

Toimintaedellytyksien varmistus 
Hyvin suunnitellulla ilmanvaihtojärjestelmällä voidaan poistaa tehokkaasti ruuan valmistuksen 
yhteydessä syntynyt ylimääräinen lämpö, hajut ja käryt. Keskeisiä elementteja hyvin toimivassa 
järjestelmässä ovat riittävä poistoilmavirta sekä oikein sijoitetut kohdepoisto- ja tuloilmalaitteet. 
Lisäksi vastaanottovaiheessa tulo- ja poistoilmavirrat tulee mitata ja säätää tarpeen mukaisiksi.  

Poistoilmavirran mitoituksessa on käytössä erilaisia menetelmiä. Yksinkertaisimmillaan 
ilmavirta mitoitetaan ns. peukalosäännön avulla, jossa hyödynnetään vanhoista kohteista saatuja 
kokemuksia. Myös melko yleinen tapa on asettaa otsapintanopeus halutuksi poiston alla, jolla 
pyritään takaamaan hyvä epäpuhtauksien poistotehokkuus.  

Kummassakaan edellä mainitussa menetelmässä ei hyödynnetä sitä tietoa, mistä ja minkä 
tehoisesta valmistuslaitteesta on kysymys; useissa tapauksissa yksinkertaiset peukalosäännöt 
johtavat ilmavirran reippaaseen ylimitoitukseen. Mitoituksen tulisikin perustua tunnettuun laite-
tehoon ja laiteominaisuuksiin.  

 Poistoilmavirralla voidaan poistaa vain konvektiivinen osuus lämpökuormasta. Säteily-
kuormaa kohdepoistolla ei ole vaikutusta (kuva 8). Hyvien termisten sisäolosuhteiden takaami-
seksi tämän takia myös kesäaikana keittiötilat tulisi olla jäähdytetty. Ilman jäähdytystä kesäai-
kana lämpötila voi kohota yli 30 oC riippumatta poistoilmajärjestelmän tehokkuudesta. 
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Kuva 8. Keittiölaitteista lämpö siirtyy kahdella eri tavalla: 1) konvektiolla huoneilmaan ja 2) 
säteilemällä eri huonepinnoille. Kohdepoistolla voidaan poistaa vain konvektio-osuus. Sä-
teilykuorman poistaminen edellyttää tuloilman jäähdytystä. 

Laitteen tunnetun konvektiivisen lämpötehon avulla voidaan tarvittava poistoilmavirta las-
kea. On huomattava, että ilmavirran kasvattaminen yli konvektiotehoa vastaavan optimaallisen 
ilmavirran ei enää paranna tehokkuutta. Energiatalouden kannalta ilmavirtaa ei tule kasvattaa 
tarpeettomasti yli konvektiotehon perusteella lasketun optimi-ilmavirran (kuva 9) 

 

Kuva 9. Keittiölaitteesta nouseva ilmavirta voidaan laskea keittiölaitteen mittojen, huuvan 
etäisyyden ja laitteen konvektiotehon perusteella. Keittiölaitteen konvektioteho arvioi-
daan laittetyypin ja liitäntätehon perusteella. Ilmavirran kasvattaminen yli optimaallisesti 
laskettavan ilmavirran ei paranna tehokkuutta vaan lisää tarpeettomasti energiankulutus-
ta. 

Keittiötiloissa tulisi olla myös yleispoisto, jolla poistetaan katon rajassa niiden laitteiden 
ylilämpö, jotka eivät ole suoraan kohdepoistojen alla. Tyypillisesti 10 % kokonaisilmavirrasta 
tulisi poistaa yleispoiston kautta. 

Kohdepoistolaitteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että huuva on hieman leveäm-
pi kuin laiteryhmä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että huuvan tulee olla 30 cm leveämpi kuin 
laiteryhmä, jotta korkeussuunnassa levenevä konvektiovirtaus saadaan siepattua (kuva 10). 

2. Radiated
Heat

1. Convective
Heat
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Kuva 10. Poistoilmahuuvan tulee olla laiteryhmää leveämpi, jotta ylöspäin levenevä kon-
vektioilmavirtaa saadaan siepattua. Keittiössä voi lisäksi esiintyä painesuhteiden ja oviauk-
kojen seurauksena ristivirtauksia, jotka heikentävät liian pienen huuvan epäpuhtauksien 
poistotehokkuutta. 

Termiset konvektiovirtaukset ovat poistoilmavirran mitoituksen perusta. Oleellista on pois-
taa vain konvektiovirtausta vastaava ilmavirta. Ilmavirran kasvattaminen yli kyseisen arvon ei 
paranna järjestelmän hyötysuhdetta; liian suuri ilmavirta tosin lisää kustannuksia ja vetoriskiä 
tarpeettomasti.  

Tehokkaalla kohdepoistolla voidaan viedä epäpuhtaudet pois keittiötilasta, jolloin vain 
valmistuslaitteiden säteilylämpö jää huonetilaan. Mikäli epäpuhtauksien poistotehokkuus on 
huono jää myös osa konvektiotehosta huonetilaan. Ilmavirrat tulee aina varmentaa todellista 
toimintaa vastaavaksi (kuva 11). 

 

pm

[Pa]
pm

[Pa]

 

Kuva 11. Poistoilmahuuvan ilmavirrat tulee varmentaa mittauksilla ja säätää todellista 
toimintaa vastaavaksi. 

YHTEENVETO PERUSASIOISTA, JOILLA LUODAAN ILMANVAIHDLLE TOIMINTA-
EDELLYTYKSET:  

 Poistoilmavirta mitoitetaan laitteen todellisen lämpökuorman perusteella 
 Riittävän kokonainen huuva laiteryhmän yläpuolelle 
 Keittiö pidetään alipaineisena oheistiloihin verrattuna 
 Vastaanottovaiheessa ilmavirrat mitataan ja säädetään todellisen toiminnan mukai-

seksi 
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Suunnitteluratkaisujen merkitys käyttökustannuksiin 
Suunnitteluvaiheen aikana tehdyillä ratkaisulla, joilla mitoitusilmavirtaan voidaan pienentää, on 
suora vaikutus sekä investointi- että käyttökustannuksiin. Järkevä ilmavirtojen mitoitus pienen-
tään kanavistojen, puhaltimien, tuloilmakoneiden sekä edelleen näiden edellyttämiä lämmitys-ja 
jäähdytyslaitteiden investointikustannuksia. Pienemmät ilmavirrat vaikuttavat suoraan sähkö- ja 
lämmitysenergiakulutukseen. Lisäksi energiatariffissa määritettyjen huippu- ja liittymistehojen 
pienentyminen alentaa käyttökustannuksia. 

On huomattava, että keittiöön joudutaan tuomaan suhteellisen paljon korvausilmaa, mikä 
ei saa aiheuttaa vetoa eikä heikentää epäpuhtauksien poistotehokkuutta. Tuloilmalaitteiden si-
joittelussa tulee huolehtia, että tuloilma ei aiheuta voimakkaita virtauksia poistolaitteiden lähei-
syydessä. Ilmanvaihdon suunnittelussa tulisikin tarkastella tilaa yhtenä kokonaisuutena: pelkäs-
tään poistolaitteisiin keskittyvä suunnittelu saattaa johtaa huonosti toimivaan kokonaisjärjestel-
mään. Paras vaihtoehto on, mikäli keittiön tilan tarve sen sallii, käyttää syrjäystyilmanvaihtoa 
tai piennopeusilmanvaihtoa. Sekoittava ilmanjako vaatii 1,2-kertaisen poistoilmavirran syrjäy-
tysilmanvaihtoon verrattuna pyrittäessä samaan poistotehokkuuteen.  

 

 
 

Kuva 12. Tuloilman tuontitavalla on merkittävä vaikutus poistotehokkuuteen. Voimakkaat 
pyörteet poistohuuvan läheisyydessä heikentävät epäpuhtauksien poistotehokkuutta (ylä-
puoliset kuvat). Tuloilma tulisi tuoda pienellä nopeudella, jolloin tuloilma ei häiritse paikal-
lispoiston toimintaa (alapuoliset kuvat). 

Laitteiden sijoituksella on merkittävä vaikutus tarvittavaan ilmavirtaan. Keittiölaitteet tulisi 
sijoittaa toiminnan sen salliessa seinän viereen. Vertailun vuoksi pyrittäessä samaan poistote-
hokkuuteen: keskellä lattiaa sijoitetun laiteryhmän tarvitsema poistoilmavirta on 1,6- kertainen 
seinän viereen asennettuun laiteryhmään verrattuna. Syynä tähän korkeampan ilmavirtaa on 
keskellä lattiaa sijoitetun laiteryhmän suurempi vapaa poikkipinta-ala, josta lämmin ilmavirta 
pääsee nousemaan ylöspäin (kuva 13).  
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Kuva 13. Keittiölaiteryhmän sijoittaminen lähelle seinää (vasemmalla) pienentää tarvitta-
vaa poistoilmavirtaa merkittävästi keskelle lattiaa (oikealla) asennettuun laiteryhmään 
verrattuna.  

Sieppaussuihkulla voidaan parantaa huuvan hyötysuhdetta. Tehtyjen tutkimuksien mukaan 
perinteinen huuva ilman sieppaussuihkua tarvitsee 1,3-kertaisen poistoilmavirran päästäkseen 
samaan hyötysuhteeseen. 

 

 

Kuva 14.  Huuvan hyötysuhteella on merkitystä poistotehokkuuteen. Käytettäessä samaa 
ilmavirtaa korkean hyötysuhteen huuva (vasemmalla) pystyy sieppaamaan konvektiovir-
tauksen, kun osa konvektiovirtauksesta karkaa perinteisestä huuvasta (oikealla). Perintei-
sen huuvan poistotehokkuuden parantaminen edellyttää suurempaan poistoilmavirtaa, 
mikä edelleen merkitsee suurempaa energiankulutusta.  

Poistoilman lämmöntalteenotolla voidaan parantaa koko laitoksen energiataloudellisuutta. 
Tällöin vaihtoehtoisesti voidaan siirtää poistoilmasta lämpöä suoraan tuloilman lämmittämiseen 
tai lämpöpumpulla esimerkiksi käyttoveden lämmitykseen. Tyypillisellä poistoilman lämmön-
talteenottolaitteen 50 %:n hyötysuhteella voidaan puolittaa lämmitysenergiankulutus (kuva 
15). Vaihtoehtoisella lämpöpumppuratkaisulla lämpökerroin on tyypillisesti noin 3 eli yhtä yk-
sikköä sähkötehoa kohti saadaan kolme yksikköä lämpötehoa.  
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Kuva 15. Poistoilman lämmöntalteenottolaitteella siirretään poistoilmasta hukkalämpöä 
esimerkiksi tuloilman lämmitykseen. 

Lämmöntalteenoton häiriöttömän käytön kannalta hyvin toimiva mekaaninen rasvanerotin 
on riittävä kevyissä valmistusprosesseissa. Lämmöntalteenoton suunnittelun yhteydessä tulee 
selvittää keittiön poistoilman likaisuus ja tarvittaessa käyttää mekaanisia rasvanerottimia tehok-
kaampia suodatusratkaisuja (esim. UV- suodatus).  

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla, jossa poistoilmavirtaa säädetään laitteen todellisen 
käyttörytmin perusteella, on mahdollista saada huomattavat lämmitys- ja sähköenergian kulu-
tussäästöt. Säästö riippuu suoraan laitteiden todellisesta käyttörytmistä. Useissa tapauksissa lait-
teiden todellinen käyttöaika on alle 50 %, joilloin näissä tapauksissa voidaan tarpeenmukaisel-
la ilmanvaihdon ohjauksella puolittaa ilmanvaihdon tarvitsema lämmitysenergiankulutus 
(kuva 16).  

 

Kuva 16. Tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa huuvan ilmavirtaa säädetään prosessin kuor-
mituksen perusteella.  
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Taulukossa 1 esitetään eri suunnitteluratkaisujen vaikutuksia. Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että lämmitysenergian kulutus perinteisellä ei optimoidulla ratkaisulla voi olla jopa 10- ker-
tainen energiatehokkaaseen ratkaisuun verrattuna. 

Taulukko 1. Yhteenveto eri suunnitteluratkaisujen vaikutuksista lämmitys- ja sähkö-
energian kulutukseen sekä investointikustannuksiin. 

 
Toimenpide Kerroin 

ei optimaallinen 
ratkaisu 

Kerroin energiansäästö-
ratkaisu 

Vaikutus:
Investointi 

Vaikutus: 
Lämmitys 

Vaikutus:
Sähkö 

A) Laiteryhmän 
sijoitus 

1,6 
(keskellä) 

1
(seinän  
vieressä) 

X X X

B) Tuloilman tuonti 1,2 (sekoittava) 1 
(piennopeus) 

X X X

C) Huuvan hyötysuhde 1,3 
(perinteinen) 

1
(sieppaussuihku) 

X X X

D) Poistoilman lämmön-
talteenotto 

2 
(ei talteenottoa)

1
(talteenotto) 

1) X 2)

E) Ilmavirran tarpeen-
mukainen ohjaus 

2  
(ei ohjausta) 

1
(tarpeenmukaisuus) 

3) X 4)

Yhteensä max. lämmi-
tysenergiassa 
(AxBxCxDxE) 

10 1  

Selitys:  
1) Lämmöntalteenotto pienentää lämmitysjärjestelmän huipputehoa ja edelleen maksimitehon tarvetta (lisäinvestointi).
2) Poistoilman lämmöntalteenottolaite lisää sähköenergiankulutusta ja puhaltimen mitoitustehoa 
3) Ilmanvirran tarpeenmukainen ohjaus on lisäinvestointi perusjärjestelmään nähden. 
4) Puhaltimen tarpeenmukainen ohjaus pienentään merkittävästi sähköenergiankulutusta (teoreettisesti puhaltimen 

sähköteho on verrannollinen ilmavirran kolmanteen potenssiin). 
 
 

Case- esimerkki energiankulutuksesta 
Ohessa on eräs tyypillinen ravintolan laiteryhmä (kuva 17). Laiteryhmän tarvitsema mitoitusil-
mavirta riippuu: laiteryhmän sijoituksesta, tuloilman jakotavasta ja paikallispoistolaitteen te-
hokkuudesta. Esimerkkiravintolassa, jossa laitteiden samanaikaisuuskerroin on 1,0, tarvittava 
ilmavirta vaihtelee välillä 0,5–1,5 m3/s. (kuva 18).  

Mitoitusilmavirralla on suora vaikutus tavittavaan vuotuiseen lämmistyenergian kulutuk-
seen. Ravintolassa, jossa on 14 h:n vuorokautinen käyntiaika 7 pv:nä viikossa, vuotuinen läm-
mitysenergiankulutus vaihtelee 44,7–124,2 MWh/a. Lisäämällä järjestelmään poistoilman läm-
mön talteenottolaite voidaan kulutusta pienentää arvoon 22,0 MWh/a seinän vierässä olevalle 
laiteryhmälle ja 39,7 MWh/a keskellä lattiaa olevalle laiteryhmällä. Tarpeenmukaisella ilman-
vaihdolla voidaan kulutusta edelleen pienentää. Olettamalla 50 %:n laitteiden todellinen käyttö-
aikaa voidaan lämmityskulutusta laskea 11,0 MWh/a:iin, kun laiteryhmä lähellä seinää ja 19,9 
MWh/a keskellä olevassa laiteryhmässä (kuva 19). 

Suunnitteluratkaisuilla saadaan säästöjä myös sähköenergiankulutuksessa. Lämmitystar-
kastelussa käytetyssä case- ravintolassa, jossa puhaltimien (sisältää sekä tulo- että poistopuhal-
timen) ominaiskulutus on mitoitettu 1,5 kW/(m2/s), vaihtelee sähköenergian vuotuinen kulutus 
4,1–11,5 MWh/v (kuva 20). Poistoilman lämmöntalteenotto (LTO) lisää puhallinsähkön kulu-
tusta. Case- laskelmassa käyetty LTO- järjestelmän ominaiskulutus 1,7 kW/(m3/s) merkitsee 0,5 
MWh/v (laiteryhmä seinän vieressä) ja 1,0 MWh/v (laiteryhmä keskellä) kulutuslisäystä. Tar-
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peenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan merkittävästi pienentää (85 %) kulutusta. Laiteryhmän 
50 %:n käyttöajalla pienenee sähköenergian kulutus 0,7 MWh/v (laiteryhmä seinän vieressä) ja 
1,2 MWh/V (laiteryhmä keskellä).  

 

Kuva 17.  Case-tarkastelussa käytetty keittiölaiteryhmä. 

 

 

Kuva 18. Suunnitteluratkaisujen vaikutus tarvittavaa mitoitusilmavirtaan.  
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Kuva 19. Suunnitteluratkaisujen vaikutus vuotuiseen ilmanvaihdon lämmitysenergiankulu-
tukseen  

 

 

Kuva 20.  Suunnitteluratkaisujen vaikutus vuotuiseen puhallin sähköenergian kulutukseen  
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