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kulutusta voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti tie-
tokoneen avulla.
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johtopäätöksenä oli se, että laitteiden kapasiteettia 
pystyttiin hyödyntämään hyvin, eivätkä vajaatäy-
tökset syöneet energiatehokkuutta. 
 Tutkimuksessa selvisi, että valaistus muodosti 
noin neljä prosenttia sähköenergian kokonaisku-
lutuksesta. Vanha totuus siitä, että valoja räpsyt-
telemällä ei saada keittiön budjettia kuntoon, piti 
siis tietyllä tavalla paikkansa. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että valaistus tulisi jättää huomioimatta. 
Varsinkin vanhemmissa rakennuksissa valaistuksen 
uusimisella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä 
ja samalla kehittää viihtyisyyttä ja työergonomiaa.
 Tutkimuksessa ollut ryhmä ”muu ku-
lutus” muodostui pääasiassa jakelulaitteis-
ta. Näiden kulutusta oli aikaisemmin saa-
tu pienettyä suhteuttamalla laitteiden käyt-
töajat ja säädöt todellista tarvetta vastaaviksi. 

SääSTöjä TarpEEnmUkaISElla 
IlmanvaIhdolla 
 
Keittiön suurimmaksi kehityskohteeksi paljastui 
ilmanvaihto, joka edusti tutkimushetkellä noin 
kymmenen vuotta vanhaa tekniikkaa. Ilmanvaih-
don osuus keittiön kulutuksesta oli lähes neljäsosa. 
Huomioitavaa oli, että ilmanvaihtotekniikka ei 
reagoinut keittiöstä vapautuviin lämpövirtoihin. 
 Keittiön sisäilma pysyi hyvällä tasolla, mutta 
ilmanvaihtokoneisto kävi käytännössä samalla 
teholla sekä aamun ensimmäisinä tunteina kuin 
keittiön kuormituksen ollessa suurimmillaan. Osa 
tästä hukkaenergiasta saatiin talteen ilmanvaihdon 
lämmöntalteenoton kautta, mutta kehitystarve oli 
silti huomattava. 
 Laitteiden vedenkulutusta tarkkailemalla selvi-
tettiin mahdollisuudet saada energia talteen pois-
tovedestä. Virtausanturit ja lämpömittarit osoit-
tivat mahdolliset hyödyt marginaalisiksi. Suurin 
yksittäinen vettä kuluttava laite oli tunneliastian-
pesukone. Nykyaikaisen tekniikan ansiosta veden-
kulutus oli erittäin pientä ja kun veden vapautu-
minen tapahtui hetkittäin, ei lämmöntalteenot-
tojärjestelmällä saada merkittäviä säästöjä aikaan.  
 
Tutkimus vahvisti sitä käsitystä, että laitteiden oi-
kea käyttö on yksi ratkaiseva tekijä keittiön ener-
giatehokkuudessa. Viikon verran erilaisia antu-
reita, kaapeleita ja insinöörejä väistellyttä Maku-
ravintolan henkilökuntaa hymyilytti laskelmien 
perusteellisuus. Loppuraportin mukaan kokki voi 
vaikuttaa keittiön energiavirtoihin paitsi omalla 
työsuorituksellaan niin myös läsnäolollaan. Ener-
giatasetta laskettaessa nimittäin huomioitiin myös 
ihmisten tuoma lämpöenergia, joka on 150 W.  

Juho Mäyry

Metos Centerissä tutkittiin: lisää tietoa 
keittiön energian- ja vedenkulutuksesta  
 

Metos Centerin yhteydessä toimiva 
Maku-henkilöstöravintola muutettiin 
vuonna 2009 energiantehokkuuslabo-

ratorioksi varustamalla kaikki laitteet energian-
kulutusmittarein. Järjestelmää täydennettiin vii-
me vuonna lisäämällä siihen laitekohtainen, re-
aaliaikainen vedenkulutuksen mittausjärjestelmä. 
Syksyllä projekti saavutti jälleen yhden merkki-
paalun, kun yhdeltä tutkimusviikolta selvitet-
tiin keittiön kaikki energiavirrat ja päästiin näin 
kiinni kokonaisvaltaisiin kehitysmahdollisuuksiin.  
 
Schneider Electric Oy:n Buildings -yksikön kanssa 
toteutetun tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää 
keittiön energiatase, jota varten tutkittiin keittiön 
energiavirrat viikon aikana. Ilmanvaihtojärjestel-
mään asetettiin anturit, joiden avulla selvitettiin 
miten ilmanvaihdon teho vastasi sen todellista 
tarvetta. 
 Mittausviikolla kaikki ruoanvalmistuserät pun-
nittiin ja kirjattiin ylös niiden valmistamiseen ku-
lunut energia. Veden osalta mitattiin laitekohtaiset 
kylmän- ja lämpimänveden kulutukset sekä lasket-
tiin viemäriverkon kautta poistuneeseen veteen 
sitoutuneen energian määrä. Mittausvarustukseen 
kuuluivat muun muassa savukone ja lämpökamera 
sekä lukematon määrä erilaisia virtausantureita ja 
lämpötilaloggereita. 
 Tutkimustulos osoitti, että Maku-keittiön nyky-
aikainen laitteistus vastasi hyvin käyttötarvetta, ja 
että keittiötä käytettiin energiatehokkaasti. Suurin 
säästö olisi saavutettavissa vaihtamalla nelipaikkai-
nen liesi induktiomalliin. Kylmätilat osoittautuivat 
selvästi ylimitoitetuiksi varsinaista henkilöstöravin-
tolakäyttöä varten. Tämä näkyi kylmälaitteiden ku-
lutuksen suhteellisen suurena osuutena verrattuna 
muista keittiöistä kerättyihin tuloksiin. 
 Maku-ravintolalla on kuitenkin paljon muita-
kin tehtäviä kuin toimia perinteisessä lounaskäy-
tössä, joten suuret kylmätilat olivat perusteltuja. 
Kylmälaitteiden osuus olisi ollut vielä merkittä-
vämpi ilman vuotta aikaisemmin tehtyjä laitein-
vestointeja. Kulutus putosi oleellisesti, kun keit-
tiön neljä vanhinta jää- ja pakastekaappia vaih-
dettiin uusiin energiatehokkaampiin malleihin.  

rUoanvalmISTUkSESSa pIEnET EroT 

Eräänlaisena yllätyksenä tutkijoille tuli se, että päi-
vittäinen ruokalista vaikutti vain marginaalisesti ko-
ko keittiön sähköenergiankulutukseen. Tutkimus-
viikon lounaslistat oli laadittu tarkoituksella siten, 
että laitteiden käyttö eri päivinä oli oleellisesti eri-
laista. Tällä vaihtelulla ei kuitenkaan ollut oleellista 
eroa annoskohtaiseen energiankulutukseen. Yhtenä 

METOS CENTER


