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Energiankulutuksen jakauma 
pienessä ammattikeittiössä

Maaseudulla toimiva ruokapalveluyritys voi vaikuttaa 
merkittävästi toiminnallaan energiankulutukseensa. 

Tämä opas keskittyy ruokapalvelujen energiansäästöön. 
Maaseutumajoittajan energiaoppaassa taas on esi-
telty huoneiden, aittojen, vuokramökkien ja –huviloi-
den energiansäästökeinoja. Majoittajan oppaassa kerro-
taan myös sähkön kilpailutuksesta.

Usein maaseudulla toimivat yritykset ovat pieniä ja toi-
mivat melko kodinomaisissa tiloissa. Maaseutumatkailu-
kohteissa ruoka tyypillisesti tehdään melko pieninä eri-
nä ja energiankulutus annosta kohti on suuri. Kuljetuk-
sen aiheuttama energiankulutus voi vaihdella runsaasti 
riippuen siitä, missä elintarvikkeet tuotetaan ja mistä ne 
kuljetetaan. 

Rahansäästöä tärkeämpi tavoite energiankulutuksen vä-
hentämisessä on ilmastonmuutoksen torjuminen. Mat-
kailu maaseudulla pohjaa luonnonarvoihin. Matkailijat 
tulevat maaseudulle nauttimaan kauniista luonnonmai-
semasta metsineen ja järvineen. 

Kestävä matkailu edellyttääkin matkailuyrittäjältä eko-
logisten tekijöiden huomioon ottamista. Nostamalla 
energiansäästön tarkastelun alle ja tiedottamalla asi-
akkailleen asiasta yrittäjä voi kasvattaa myönteistä yri-
tysmielikuvaa vastuullisena toimijana. Yhdistettynä 
laadukkaaseen palveluun tämä kasvattaa asiakkaiden 
määrää, lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa markki-
nointimahdollisuuksia.

ENERGIANSÄÄSTÖLLÄ EUROJA

Nosta energiansäästö 
tarkastelun alle ja tiedota 
asiakkaillesi asiasta, näin 
voit kasvattaa myönteistä 
yritysmielikuvaa vastuullisena 
toimijana. 

MAASEUDUN RUOKAPALVELUYRITTÄJÄN ENERGIAOPAS ENERGIANSÄÄSTÖN KEINOT

 Miten kulutus jakautuu?

Ravintolan keittiössä, jossa tehdään 85 annosta vuoro-
kaudessa, sähkönkulutus on keskimäärin 130 kWh. Täl-
löin yhteen annokseen kuluu energiaa 1,5 kWh. 

Vanha viisaus on, että mitä voi mitata, sitä voi paran-
taa. Mittaaminen motivoi energiansäästöön, kun vai-
kutuksen voi konkreettisesti laskea. Harvassa ammatti-
keittiössä laitteita kuitenkaan on mittaroitu. 

Kotitalouskäyttöön soveltuva parinkympin energian-
kulutusmittari, jossa on laitteen käyntiajan rekiste-
röinti, sopii myös lämpöhauteiden ja muiden vain osan 
päivää käytössä olevien laitteiden kulutuslukemien ke-
räämiseen. 

 Ruokapalveluissa voidaan säästää 
    energiaa

  vähentämällä ruoan hävikkiä varastoinnissa, 
     valmistuksessa, tarjoilussa ja lautasella.
  vähentämällä keittiöissä energian, veden ja 
     kemikaalien kulutusta sekä jätteiden syntyä ja 
     kuljetuksia.
  käyttämällä raaka-aineita, joiden ympäristö-
     vaikutukset ovat vähäiset.

 Kouluta henkilöstö

Keskeistä energian säästämisessä on tietoisuus kei-
noista. On tärkeää varmistaa henkilökunnan ympä-
ristöosaaminen. Laitteiden oikeilla käyttötavoilla voi-
daan merkittävästi vaikuttaa energiankulutukseen. 

 Valitse oikeankokoinen laite

Laitteiden koko ratkaisee paljon. Laite on energiate-
hokas, kun sitä käytetään täydellä kapasiteetilla. Vältä 
ylimitoitusta ja valitse laitteet käytön mukaan. Ener-
giatehokkain laite on sellainen, joka toimii tarkoituk-
sessaan hyvin. Kotitalouskoneen ja ammattikäyttöön 
tarkoitetun koneen energiankulutusta ei välttämättä 
kannata verrata. Oleellisempaa on, että laite suoriutuu 
tehtävästään. Esimerkiksi kupuastianpesukone on ko-
titalouskäyttöön tarkoitettua astianpesukonetta yli-
vertaisesti nopeampi.

Uudet laitteet ovat energiatehokkaita. Useimmiten 
ei kuitenkaan kannata vaihtaa vanhaa laitetta uuteen 
pelkästään energiasyistä, jos laite toimii ja täyttää teh-
tävänsä. Tällöin on tehokkaampaa kiinnittää huomio-
ta laitteen käyttötapoihin.

Energiatehokkain laite
 on sellainen, joka toimii 
tarkoituksessaan hyvin.

LÄMMITYS-
ENERGIA
1600 GWh

VALMISTUS
KYLMÄSÄILYTYS
ASTIANPESU
641 GWh

IV-PUHALTIMET 150 GWh

VALAISTUS 40 GWh

3

VO

VO



HANKINNAT

ESIMERKKI

Pikatukusta vai lähimarketista

Ruokapalveluyrittäjä ajaa kaksi kertaa viikossa kaupunkiin ostamaan elintarvikkeita. Matka kau-
pungin tukkuun on 45 km pidempi kuin lähikauppaan. Keskimäärin ostosten hinta on 500 euroa/
kerta ja lähikaupan hintataso 10 % tukkua kalliimpi. Auton käyttökulut ovat 0,4 euroa/km.

Kauppareissun hinta kaupunkiin on 500 € + 2 x 45 km x 0,40 euroa = 536 €
Kauppareissun hinta lähikauppaan on 500 € x 10 % = 550 €

Kauppareissu lähikauppaan on 14 euroa kalliimpi. Jos yrittäjä laskee kaupunkireissulla kuluneen 
puolitoista tuntia ajomatkaan, hänen ei kannata ajaa 14 euron takia kaupunkiin asti. Ympäristön 
kannalta merkitystä on vähentyneellä polttoaineen kulutuksella. Myös alueen työllisyyden, pal-
velujen ja asumistyytyväisyyden takia lähikaupan suosiminen kannattaa. Hyvinvoivalla seudulla 
viihtyvät myös asiakkaat.

Huolehdi kylmäketjusta

Varmista aina kylmäketjun katkeamattomuus. 
Käytä kylmälaukkuja ja –pusseja kylmässä ja pa-
kasteena säilytettävien elintarvikkeiden kulje-
tuksessa. Siirrä elintarvikkeet heti kylmävaras-
toihin. Siten varmistat ruokatarvikkeiden säily-
misen mahdollisimman pitkään tuoreina.

 Suunnitellen säästöjä liikkumiseen

Tarpeelliset matkat kannattaa ketjuttaa muihin samalle 
suunnalle tehtäviin matkoihin. Suunnittele viikon han-
kinnat tarkoin, ettet joudu hakemaan tavaraa jatkuvas-
ti. Huomioi hankintoihin kuluva työaika ja auton käyttö-
kustannukset. Laske, onko edullisempaa hankkia tavarat 
lähikaupasta vai kauempaa tukkuliikkeestä.

Vinkki: Punnitse roskiin heitettävä ruoka kuukauden ajan.
                 Saat selville todellisen hukkaruoan määrän.

 Vähennä hävikkiä

Ruokajäte maksaa yrittäjälle. Erityisen hyödytöntä on 
heittää pois ruokaa, joka on valmistettu paikan pääl-
lä maaseutumatkailuyrityksessä. Siihen on sitoutunut 
runsaasti työvoimakustannuksia. Hukkaan heitetty 
ruoka on myös taakka ympäristölle. Ilmaston kannalta 
biojätteen vähentämisellä olisi sama vaikutus kuin jos 
yksityisautoilua saataisiin vähennettyä.

Hyvä suunnittelu on keskeistä, kun halutaan vähentää 
energiankulutusta hankinnoissa. Pienissä ruoanval-
mistusyksiköissä ruokahävikki on helposti suhteessa 
suuri. Ruokajätteen määrän mittaaminen on havaittu 
tehokkaaksi keinoksi vähentää ruokajätteen määrää 
ammattikeittiöissä. Mittaaminen auttaa konkretisoi-
maan hukkaan menevän ruoan.

 Asiakas arvostaa lähellä tuotettua 

On hyvä käyttää lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja 
pyrkiä vähän jalostettuihin tuotteisiin ruokatarjon-
nassa. Kaikkein vähiten energiaa kuluttavia ja usein 
edullisiakin ruokatuotteita ovat avomaalla kasvatetut 
kasvikset: perunat, juurekset ja kaalit. 

Kerää sienet, marjat ja yrtit luonnosta, niin pääset 
vielä pienemmillä kustannuksilla. Tai suosi paikalli-
sia luonnontuotteiden kerääjiä. Käytä luonnonvesi-
en kalaa. Näin toimien säästät myös energiaa, kun vä-
hennät pakattujen ja kauppaan kuljetettujen ruokien 
käyttöä. Suosi kausituotteita.

 Kerro mistä ruoka tulee!

Lähiruokaa arvostaa myös asiakkaasi. Hyödynnä 
markkinoinnissa kiinnostus lähellä tuotettuihin elin-
tarvikkeisiin ja ruokiin. Nosta esille valmistajien nimiä 
ja paikkakuntia. Kerro tarina.

 Laatu korvaa määrän

Asiakkaalle tarjoilun ehtymättömyys ei aina ole itses-
tään selvästi myönteinen asia. Yltäkylläisyyteen tottu-
neille nykyihmisille tarkkaan harkittu, laadukas tarjoi-
lu on todennäköisesti mieluisampi kuin runsas, mutta 
ei niin mietitty kokonaisuus.  Asiakas osaa myös teh-
dä havaintoja sekä ruoan ympäristövaikutuksista että 
mahdollisesta ruoan hukkaan joutumisesta. Hän valit-
see ehkä mieluummin sen yrityksen tarjoilun, joka ot-
taa ympäristön huomioon valinnoissaan.

Lähiruokaa arvostaa myös asiakkaasi. Hyödyn-
nä markkinoinnissa kiinnostus lähellä tuotettui-
hin elintarvikkeisiin ja ruokiin. Nosta esille val-
mistajien nimiä ja paikkakuntia. Kerro tarina.
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ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS
Kylmälaitteet kuluttavat keittiön sähkölaitteista eniten energiaa. Kyl-
mäsäilytyslaitteiden tarve kasvaa toiminnan laajetessa. Yksi ratkaisu 
on ammattimaisen kylmähuoneen rakentaminen, jos tila antaa myö-
ten. Usein kuitenkin tilanpuutteessa hankitaan uusia kotitalouslaittei-
ta täydentämään tarvetta ja vanhat laitteet jätetään käyttöön.  Ne siir-
retään varasto- tai eteistiloihin ja yrityksen käytössä saattaa olla useita 
vanhoja kylmälaitteita. 

Tämä voi olla ihan suositeltava ratkaisu. Useat laitteet mahdollistavat 
vaihtelevan tarpeen mukaisen käytön. Esimerkiksi kesällä et välttämät-
tä tarvitse isoa pakastetilaa. Kun kylmäsäilytyksen tarve on vähäinen, 
virta katkaistaan ja laitteet puhdistetaan odottamaan käyttöönottoa.

 Todellista tietoa mittaamalla

Tarkista vanhojen laitteiden sähkönkulutus mittaamalla. Mittarin saat 
lainaan sähköyhtiöltä tai kirjastosta. Mittaamalla varmistut siitä, ettei-
vät vanhat laitteesi kuluta suhteettoman paljon energiaa. Esimerkik-
si uudet jääkaappipakastimet kuluttavat vain 160-350 kWh vuodessa, 
kun taas vanha laite voi kuluttaa kaksin- jopa kolminkertaisesti. 

Vanhat jääkaappipakastimet, 4 kpl, kuluttavat 3 000 kWh vuodessa. Ne korvataan uusilla kylmälaitteilla. 

Vaihtoehto 1  Kulutus           Tilavuus Hankintahinta    
2 korkeaa pakastinkaappia 572 kWh   1 624 €
2 korkeaa jääkaappia 228 kWh               714 l 1 250 €
 Yhteensä 800 kWh/v

Vaihtoehto 2
2 korkeaa pakastinkaappia 572 kWh   1 624 €
Kotikylmiö, 120 cm  293 kWh               899 l 1 812 €
 Yhteensä 865 kWh/v 

Verrattuna vanhoihin laitteisiin säästöä vuodessa tulee 
Vaihtoehto 1  Pakastinkaapit ja kaksi jääkaappia      (3 000 – 800) kWh = 2 200 kWh     220 €/v
Vaihtoehto 2  Pakastinkaapit ja kotikylmiö       (3 000 -  865) kWh = 2 135 kWh   213,50 €/v

Takaisinmaksuaika
Takaisinmaksuaika laitteille lasketaan jakamalla hankintahinta vuosisäästöllä.
Vaihtoehto 1  Jääkaapit 1250 € + pakastinkaapit 1624 €    säästö vuodessa 220 € = 13 vuotta
Vaihtoehto 2  Kotikylmiö 1812 € + pakastinkaapit 1624 €   säästö vuodessa 213,50 € = 16 vuotta

Huomataan, että takaisinmaksuaika laitteita uusittaessa on pitkä. Uudet laitteet kuluttavat vähemmän, 
mutta jos vanha laitteesi toimii vielä, sitä ei kannata vaihtaa uuteen.

ESIMERKKI

Kylmälaitteiden uusiminen

Tarkista vanhojen laitteiden 
sähkönkulutus mittaamalla.
Lainaa mittari sähköyhtiöltä
tai kirjastolta.

Energiatehokkaan kotitalouslaitteen tunnistat energia-
merkinnästä. Tehokkaimmat laitteet sijoittuvat luok-
kaan A, A+, A++ ja A+++. Kylmälaitteissa A+++-luokan 
laite kuluttaa 58 % vähemmän kuin A-luokan laite.

 Oikeat lämpötilat säästävät energiaa

Jääkaapin oikea lämpötila on + 5 ja pakastimen – 18 
astetta. Varmista aina, että kylmälaitteen takana ja 
yläpuolella on ilmankiertotilaa. Kylmälaitteiden taus-
ta pidetään pölyttömänä ilmankierron takaamiseksi 
ja paloriskin vähentämiseksi. Pidä huolta tiivisteiden 
kunnosta ja laitteiden puhtaudesta. Älä anna aurin-
gon paistaa suoraan kylmälaitteeseen äläkä sijoita 
kylmälaitetta lämmönlähteen viereen!

 Säilöntää energiatehokkaasti

Hyödynnä ilmaista kylmää! Sulata pakasteet jääkaa-
pissa. Pakasta ruoka litteisiin rasioihin tai pusseihin. 
Pakaste jäähtyy ja sulaa tällöin nopeammin. Litteästä 
pakasteesta voi taittaa helposti sopivan määrän tar-
vittavaa tuotetta.

Hilloaminen, hapattaminen ja umpioiminen ovat 
energiatehokkaita säilömistapoja, kun käytössä on 
maakellari. Selvitä terveystarkastajalta maakellarin 
vaatimukset, jotta se voidaan hyväksyä elintarviketi-
laksi. Kuivattu ruoka säilyy huoneenlämmössä.

Pidä varastot siistinä ja järjestyksessä. Seuraa tuottei-
den kiertoa ja vältä turhaa varastointia. Tutki aika ajoin 
tavara tuholaisten varalta.

 Käyttötavoilla on suuri merkitys

Käyttötavoilla voit vaikuttaa ruoan säilyttämiseen tar-
vittavaan energiaan erityisen paljon. Kun purat kuor-
maa, älä seisota kylmälaitteen ovea auki. Tuo tavarat lä-
helle kylmälaitetta ja järjestä käyttöjärjestykseen. Jätä 
tilaa ilmankierrolle elintarvikkeiden väliin. Jäähdytä ja 
peitä ruokatarvikkeet ennen jääkaappiin ja pakasti-
meen laittamista. Seuraa säilytystilojen lämpötiloja!

Vältä kylmälaitteiden ovien turhaa aukomista erityi-
sesti helteillä ja sähkökatkon aikana. Käytä pakastus- 

kytkintä vain pakastamisen ajan. Ohjelmoi kylmähuo-
neiden automaattiset sulatusajat yöajalle.

Jos valmistat ruokaa tulevaa tarvetta varten, tarvitset 
jäähdytyslaitteen. Tähderuoalle ja pienille erille riittää 
pöytätasolle sijoitettava jäähdytyslaite. Älä kuiten-
kaan käytä jäähdytyskaappia kylmäsäilytyslaitteena. 
Kulutus voi olla 10-kertainen tavanomaiseen kylmä-
säilytyslaitteeseen verrattuna.

Kylmälaitteiden 
ympärille on varattava 
ilmankiertotilaa

Laitteen
 ominaiskulutus 
1,6 kWh/vrk

 
Sähkönkulutuksen lisäys %

 vuorokaudessa kWh
 vuodessa kWh

   Ilmankierto vapaa     Suljettu yläkomeron takaa        Suljettu alhaalta        Suljettu ylhäältä ja alhaalta

Yläkomeron syvyys
500mm

Yläkomeron syvyys
600mm

Yläkomeron syvyys
600mm

Yläkomeron syvyys
600mm

0
0
0

10
0,2
73

100
1,6
584

160
2,5
913

Ilmankiertojärjestelyt 
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 Tarkkana lieden kanssa

Käytä ruuanlaitossa levyn kokoisia kattiloita ja paistin-
pannua sekä kantta. Keittäminen ilman kantta hidastaa 
kiehumista ja kuluttaa enemmän sähköä. Paksupohjai-
nen kattila varaa lämpöä. Keitä vähässä vedessä.

Ennakoi! Säädä hellan levy pienelle jo ennen kuin ruo-
ka kiehuu. Keitä tarvitsemasi vesi vedenkeittimellä. Älä 
unohda kattilan kantta!

 Valitse energiatehokkaat laitteet

Induktioliesi on nopea, turvallinen ja energiatehokas. Se 
kuluttaa 80 % vähemmän kuin valurautaliesi ja 20 % 
vähemmän kuin keraaminen liesi. Induktioliesi on heti 
käyttövalmis ilman esilämmitystä, siksi raaka-aineet kan-
nattaa ottaa esille jo ennen aloittamista. Energiaa sääs-
tyy, kun lämpöä ei siirry työympäristöön eikä ilmanvaih-
don tarve lisäänny.

Induktiotaso myös jäähtyy nopeasti ja virta katkeaa heti, 
kun astia nostetaan keittoalueelta. Induktioliedellä voi 
käyttää vain magnetisoituvista materiaaleista, kuten va-
luraudasta tai teräksestä, valmistettuja astioita. Astian 
sopivuutta voi testata kokeilemalla, pysyykö magneetti 
sen pohjassa.

Myös kaasuliesi on nopea ja hyvä, energiatehokas laite 
ravintolakeittiössä.

 Energiatehokkaat kiertoilma- ja leivinuuni

Käytä hyväksi uunin kiertoilmatoimintoa leivonnaisten 
paistossa. Paista leivonnaiset yhtä aikaa. Älä esilämmitä, 
vaan laita kypsennettävä ruoka heti uuniin. Vähennä oh-
jeenmukaista lämpötilaa 20 astetta.

Jos käytät leivinuunia lämmittämiseen, opettele myös 
ruuan kypsennys ja leivonnaisten paistaminen leivinuu-
nissa.

Älä päästä lämmintä ilmaa karkuun! Käytä liesituuletinta 
vain tarvittaessa. Liesituuletin ei kuluta paljon energiaa, 
mutta päästää lämmitettyä ilmaa ulos.

RUOANVALMISTUS
Valitse laitteet käytön mukaan. Kotitalouskäyttöön 
tarkoitettu laite ei aina toimi riittävän tehokkaasti am-
mattimaisessa käytössä. Kiertoilmauunit säästävät 
energiaa verrattuna tavallisiin kotiuuneihin, mutta ne 
on tarkoitettu ensisijaisesti leivonnaisten paistami-
seen. Pienessä keittiössä yhdistelmäuuni voi korvata 
paistinpannun, keittokaapin ja padan.

Isotehoisimmat laitteet, liesi ja uuni, sekä käytetyim-
mät laitteet, mikro ja kahvin- ja vedenkeittimet, vie-
vät suurimman kakun ruuanvalmistuksessa kuluvas-
ta energiasta. Valitse siis energiatehokas laite ja käy-
tä laitteita viisaasti. Pienlaitteet, kuten vedenkeitin, 
paahdin ja pienoisgrilli, ovat energiataloudellisia ja 
nopeita apuvälineitä.
  

Vinkki: Laske omassa keittiössäsi kolmen keskeisimmän 

laitteen sähkönkulutuksen hinta. 

Laitteen teho (kW) x käyttöaika (h) = laitteen kulutus (kWh)

Kun kerrotaan kulutus (kWh) sähkön hinnalla, saadaan selville, 

mitä käyttö maksaa.

Esim. yhdistelmäuunin (teho 5,4 kW) sähkönkulutus 

puolentoista tunnin aikana on

5,4 kW x 1,5 h = 8,1 kWh, 

joka maksaa 8,1 kWh x 0,10 € = 0,81 euroa

Ruoanvalmistuslaitteet
   
   energiankulutus kWh Hinta snt

liesi 1 levy  0,5 - 1,00/tunti  5,0 - 10,0
liesi 2 levyä tai uuni 1,5 - 2,00/tunti  17,5 - 23
mikroaaltouuni  0,2/10 min  2,3
kahvinkeitin  0,1/10 min  1,2
vedenkeitin  0,1/5 min  1,2
leivänpaahdin  0,1/10 min  1,2
leipäkone  0,3/leipä  3,5
parila tai vohvelirauta 0,2/10 min  2,3
yleis-/ monitoimikone 0,07/10 min  0,8
liesituuletin  0,2/tunti  2,3

ESIMERKKI
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ESIMERKKI

TARJOLLE PANO JA ASTIANPESU
 Ajoitus ratkaisee

Kytke lämpöhauteet päälle noin puoli tuntia ennen 
ruokailun alkua ja laita ne pois päältä heti tarjoilun 
päätyttyä. Jos tarjoilu jatkuu muutaman tunnin sisäl-
lä, on tarkoituksenmukaista peittää hauteet esimer-
kiksi GN-vuokien kansilla, jotta lämpö saadaan säily-
mään. Sammuta valot tiloista tarjoilun päätyttyä.

Lasikossa tai kylmäjakelukalusteessa yöverho tai 
luukut säästävät noin 30 % sähkönkulutuksesta, 
mikä voi olla 17 kWh vuorokaudessa. Jatkuvasti 
käytössä olevassa kalusteessa yöaikainen verhon 
käyttö (8 tuntia) voi säästää vuodessa yli 60 euroa. 

17 kWh*30 %*8/24t*365 vrk *0,10 € = 61 €

Jos kylmäjakelukalustetta ei käytetä 
yöllä, se kannattaa tyhjentää. Se 
kylmenee uudelleen 15 minuutissa. 
Lämpölevy kuluttaa 0,15 -0,6 kWh.

 Käytä oikein ja seuraa kulutusta

    Luukku- tai kupuastianpesukone laitetaan päälle 
 vasta ennen astianpesua. Konetta on turha 
 seisottaa päällä koko päivää. 
    Kupuastianpesukoneen kupu pidetään alhaalla 
 pesujen välillä. 
   Pestään täysiä koneellisia.
    Vedenkulutusta ja lämpötilaa on mahdollista 
 seurata, kun astianpesukoneen varustaa 
 mittareilla. Myös pesu- ja huuhteluaineen 
 kulutusta kannattaa seurata. 
     Kone puhdistetaan säännöllisesti ja 
 tiivisteiden kuntoa seurataan.

 Astianpesu

Astioiden pesussa kotitalouskäyttöön tarkoitettu kone on usein 
liian hidas ohjelmiltaan. On tarkoituksenmukaista valita ammatti-
käyttöön tarkoitettu kone, jotta ei jouduta pesemään osaa astiois-
ta käsin. 

Ammattikeittiöissä laajasti käytössä olevien luukkuastianpesuko-
neiden liitäntätehot ovat 3-6,5 kW ja kupuastianpesukoneiden n. 
10 kW. Ohjelmien kesto on minuutti pari, joten vaikka tehot ovat 
huomattavasti suurempia kuin kotitalouslaitteessa, kulutus on vä-
häistä. Olennaisempaa on se, miten astianpesukonetta käytetään.
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ILMANVAIHTO
MENU

12

 On tuhlausta lämmittää ilmaa ja siirtää 
    se tuuletuksen mukana ulos.

Jos ammattimaista keittiötoimintaa suunnitellaan vanhaan 
rakennukseen, ilmanvaihto tulee miettiä suunnitellun toi-
minnan ja tarvittavien laitteiden mukaan.

  Ilmanvaihdon tehtävät

Ilmanvaihto poistaa kosteutta, vie epäpuhtaudet ulos ja 
tuo raikasta ilmaa sisälle. Huono sisäilma laskee työtehoa ja 
työntekijän tyytyväisyyttä. Kosteuden kertyminen sisätiloi-
hin voi aiheuttaa home- ja mikrobikasvustoja. Lämpimänä 
vuodenaikana voidaan tarvita ilmanvaihdon jäähdytystä, 
jotta huoneilman lämpötila ei nousisi liian korkeaksi.
 

  Painovoimaisesta koneelliseen

Muutos painovoimaisesta ilmanvaihdosta kokonaan koneel-
liseen ilmanvaihtoon, jossa sekä tulo- että poistoilman kul-
ku järjestetään koneelliseksi, on selvästi monimutkaisempi 
ja kalliimpi toimenpide kuin pelkkä koneellinen poistoilma-
järjestelmä. Muutostyöt vaativat kanavointeja ja aiheutta-
vat usein talossa monia muutoksia kuten uusia hormeja tai 
hormilaajennuksia, huonekorkeuden madaltumista ja ala-
kattoja. Ilmanvaihtolaitteet vaativat myös erilliset tilat esi-
merkiksi ullakolta. Lisäksi on huolella arvioitava ja otettava 
huomioon suunnittelussa koneellisen ilmanvaihdon vaiku-
tus rakenteisiin.

 Ilmaa sisään ja ulos säännellysti

Tiloissa tulee olla pieni alipaine, jotta raikasta ilmaa virtaa 
sisälle. Keittiössä tarvitaan riittävä poistoilmavirta ja oikein 
sijoitetut kohdepoisto- ja tuloilmalaitteet. Keittiön laiteryh-
män päälle tulevan huuvan tulisi olla 30 cm leveämpi kuin 
laiteryhmä, jotta ylöspäin levenevä ilmavirtaus saadaan siir-
rettyä poistoilmajärjestelmään. Laitteiden ja huuvan sijoit-
taminen seinän viereen vähentää merkittävästi energianku-
lutusta, kun ilmavirrat saadaan ohjattua tehokkaasti pois.

 Poistoilmaa tehostetaan kanava-
    puhaltimella tai huippuimurilla

Koneellinen poisto toteutetaan joko huippuimurilla 
tai kanavapuhaltimella. Huippuimuri sijoitetaan vesi-
katolle hormin päähän. Kanavapuhallin asennetaan 
suojattuun tilaan yleensä ullakolle. 

Koneiden toimintaa voidaan säädellä paineanturisää-
döllä siten, että poistettavan ilman määrä pysyy sää-
oloista riippumatta samana. Koneellinen poisto on 
säädettävissä siten, että sitä pystytään käyttämään 
vain silloin, kun se on tarpeen.

 Tuloilmaa tehostettava myös

Siirryttäessä koneelliseen poistoon on varmistetta-
va tuloilman riittävä virtaaminen rakennukseen sekä 
hormien ja venttiileiden kunto. Lämmön talteenottoa 
ei pystytä järjestämään rakennukseen, jossa on vain 
koneellinen poisto.

Vedottomuus saavutetaan parhaiten lämmittämällä 
tuloilma ennen kuin se johdetaan työskentelyalueel-
le. Lämmintä ilmaa voidaan tuoda sisään sijoittamalla 
uudet venttiilit huoneessa olevien lämpöpattereiden 
taakse, josta ilma nousee lämmitettynä muuhun huo-
netilaan. Toinen tapa on vaihtaa patterit ns. tuloilma-
pattereihin, joissa virtauslevyt ottavat raitista ilmaa 
ulkoa ja ohjaavat ilman patterin kautta lämmitettynä 
huoneeseen. Ilma virtaa ikkunan editse huoneen kat-
toon, jolloin vedontunnetta ei synny.

Kolmas tapa on käyttää ns. tuloilmaikkunaa. Tätä 
vaihtoehtoa käytetään lähinnä silloin, kun ikkunoita 
ollaan joka tapauksessa uusimassa. Tuloilmaikkuna on 
kolmilasinen, ja siinä ilma johdetaan ikkunan alareu-
nasta molempien ikkunavälien kautta lämminneenä 
ikkunan yläreunasta huonetilaan.

Keittiössä syntyy lämpöä ja 
kosteutta sekä hajuja ja 

rasvapartikkeleja. Hyvin toimiva 
ja oikein mitoitettu ilmanvaihto 
pitävät ilman laadun hyvänä ja

 työskentelylämpötilan 
sopivana. 

On tuhlausta lämmittää ilmaa 
ja siirtää se tuuletuksen mukana ulos.
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SÄHKÖTURVALLISUUS
                                       Keittiössä

                                         Hanki keittiöön sammutuspeite 
                                          rasvapalojen sammuttamista varten.

                                      Pidä keittiön sähkölaitteet kunnossa. 
                                     Jos liitäntäjohto on rikki vie laite korjatta- 
                                   vaksi tai poista käytöstä.

                                  Puhdista liesituulettimen rasvasuodatin 
                             säännöllisesti.

                               Älä säilytä mitään lieden päällä tai uunissa.

  Induktioliesi on turvallinen valinta, koska se lämpenee 
vain kun päällä on induktioliedelle sopiva astia. Lieden päälle 
unohtunut patalappu ei voi syttyä palamaan.

   Varmista, että kylmälaitteen takana ja yläpuolella 
on ilmankiertotilaa.

  Imuroi säännöllisesti pölyt laitteiden takaa. Irrota 
aina pistotulppa työn ajaksi.

ASIAKKAASEEN VAIKUTTAMINEN
Osa asiakkaista pitää tärkeänä seurata ympäristövai-
kutuksiaan ja pyrkii vähentämään ympäristön kuor-
mittumista. Ruokapalveluyrityksen ympäristömyön-
teisyys voi olla jopa asiakkaan valintaperuste. Ympä-
ristösertifiointi helpottaa palvelun markkinointia, kun 
asiakkaan on sen avulla helpompi vakuuttua toimin-
nan luonteesta. 

 ISO –ympäristöjärjestelmä 
    ja Joutsenmerkki
  

Ympäristöjärjestelmä ISO 14 001 –standardi on esi-
merkki kansainvälisestä standardista, joka on yleises-
ti käytössä kansainvälisillä yrityksillä. Pohjoismainen 
ympäristömerkki Joutsenmerkki on alkujaan laadittu 
edistämään ympäristöystävällisten tuotteiden tuote-
kehitystä Pohjoismaissa ja on nyt laajennettu myös 
joihinkin palveluihin. Molempien kustannukset ovat 
korkeita pienille yrityksille.

Osa asiakkaista pitää tärkeänä seurata ympäristövai-
kutuksiaan ja pyrkii vähentämään ympäristön kuor-
mittumista. Ruokapalveluyrityksen ympäristömyön-
teisyys voi olla jopa asiakkaan valintaperuste. Ympä-
ristösertifiointi helpottaa palvelun markkinointia, kun 
asiakkaan on sen avulla helpompi vakuuttua toimin-
nan luonteesta. 

 EcoStart- ympäristöjärjestelmä 
    pk-yrityksille

EcoStart on suomalainen erityisesti pienille ja keski-
suurille yrityksille suunnattu rakenteeltaan ja vaati-
muksiltaan ISO-standardia kevyempi ympäristöjär-
jestelmä. Se on Ely-keskusten kautta ostettava melko 
kohtuuhintainen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla pa-
rannetaan toiminnan ekotehokkuutta ja otetaan ym-
päristöasiat huomioon.  

EcoStart-ympäristöjärjestelmä toteutetaan ympäris-
töalan asiantuntijan ohjauksessa. Sen hinta yrityksel-
le on 300 euroa/päivä ja kesto kolmesta yhdeksään  
päivään.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi numero, 
sitä paremmin laite on tältä osin suojattu.

  Maatalouden energiasuunnitelma 
     maatilataustaisille yrityksille

Maatilataustaiset maaseudun yritykset ovat voineet 
vuoden 2010 alusta liittyä maatilojen energiaohjel-
maan ja saada asiantuntija-apua ja ohjeita energian 
säästämiseksi. Yritykset voivat hyödyntää palvelua ja 
saada palvelun tuettuna hyvin edullisesti. Voit kysyä 
palvelua lähimmästä ProAgria Keskuksesta. 

IP34
Numero 3 tarkoittaa, 
että laite on suojattu
halkaisijaltaan 2,5 mm 
olevilta vierailta esineiltä 
ja samalla myös työkaluil-
ta, esim. ruuvimeisseliltä.

Numero 4 tarkoittaa, että 
laite on suojattu joka suun-
nalta roiskuvalta vedeltä. 
Joissain laitteissa on merkin-
tä IPX4, joka tarkoittaa, että 
vain vesisuojaus on testat-
tu. Tällainenkin laite on aina 
suojattu sormilla kosketta-
miselta.

IP34 merkittyä laitetta voidaan yleensä käyttää 
ulkotiloissa, joissa se on alttiina vedelle ja lialle.

 IP-koodi

Sähkölaitteiden suojaus koskettamiselta, vieraiden 
esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä sekä veden sisään-
pääsyltä ilmoitetaan koodilla, jossa on kirjaimet IP ja 
numeroita. Jos laitteessa ei ole erikseen merkitty IP-
koodia,sen luokka on IP20. Numero 2 tarkoittaa, että 
laite on suojattu siten, että 12,5 mm halkaisijaltaan ole-
va vieras esine ei pääse laitteen sisään ja samalla vaaral-
liset jännitteiset osat on suojattu sormella tapahtuvalta 
koskettamiselta. Toinen numero 0 tarkoittaa, että laite 
ei ole suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Tällaisia 
laitteista voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa.
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Lisätietoja:
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
www.stek.fi

  Jatkojohto käytön mukaan

Jatkojohto pitää valita käyttöpaikan mukaan. Ulkona 
saa käyttää vain kumieristeisellä kaapelilla varustettua 
jatkojohtoa, jossa on läppäkannelliset (IP34) pistorasiat. 
Jos lapset pääsevät koskettamaan jatkojohtoa, siinä pi-
tää olla turvasulut, lapsi ei saa työnnettyä nauloja pis-
torasian reikiin. VV



ENERGIAOPAS
ENERGIANSÄÄSTÖLLÄ EUROJA

Energiansäästö on suoraa rahan säästöä. Ruokapalveluissa ruokahävikillä 
on iso merkitys säästöissä. Valmistettuun ruokaan on sitoutunut 
runsaasti energiaa ja silkkaa rahaa kuljetusten, varastoinnin, valmis-
tuksen ja tarjoilun osalta. Tarkka suunnittelu joka vaiheessa palkitsee.

Maaseudun 
ruokapalvelu-
yrittäjän 

 www.maajakotitalousnaiset.fi
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