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1 Johdanto 

Tämä työ on tehty Awillas Oy:lle sisäiseksi ohjeeksi ammattikeittiön huuvan ilmamäärä-

mitoitukseen. Ammattikeittiön ilmanvaihdon suunnitelmissa tulee ottaa huomioon valais-

tuksesta, keittiölaitteista ja astianpesusta muodostuvat lämpö-, epäpuhtaus- ja kosteus-

kuormat, joiden poistamiseen käytetään ammattikeittiöissä tarkoitukseen soveltuvia huu-

via. Huuvan poistoilman määrä määräytyy sen alle sijoitettujen laitteiden tyypin ja niiden 

kuormituksen mukaan.  

Tässä työssä pohditaan huuvan poistoilmamäärämitoitusta erilaisilla laskentamenetel-

millä, kuten saksalaisen standardin VDI-laskentamenetelmän, eri huuvatoimittajien 

(Jeven ja Climecon) määrittämien laitekertoimien mukaan sekä kokeellisen mitoituksen 

avulla. Näiden menetelmien ilmamääriä verrataan keskenään. Lisäksi tässä työssä poh-

ditaan ammattikeittiössä yleistyneessä puuhiiligrillin poistoilmavaihdon toteutustapoja, 

poistoilman lämpötilaa ja ilmamäärätarvetta. Puuhiiligrillin poistoilman lämpötilalle esite-

tään yhtälö, jonka oikeellisuutta verrataan kokeellisesti saatuihin arvoihin.  

2 Ammattikeittiön sisäilmastovaatimukset  

Ammattikeittiöille on annettu ohjeita ja määräyksiä sisäilmaston lämpö-, kosteus- ja ää-

nioloista, jotta keittiössä saavutetaan viihtyisät ja terveelliset työskentelyolosuhteet.    

Ammattikeittiön ilmanvaihdon määrä tulee olla sellainen, että astianpesussa ja ruoanlai-

tossa syntyneet epäpuhtaudet, hajut, kosteus ja lämpö saadaan poistettua työskentely-

alueelta. 

Ammattikeittiöitä on eri tasoisia: keskus-, valmistus-, komponentti-, kuumennus- ja jake-

lukeittiöitä [1, s. 1]. Näissä eri tason keittiöissä ruoanlaitossa syntyvien epäpuhtaus- ja 

lämpökuomien suuruus eroaa toisistaan. Ammattikeittiöiden ilmanvaihto suunnitellaan 

huomioiden keittiöiden kuormitus sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoitetaso si-

säilmastoluokalle. 



 

  2 

 

 

Vuonna 2018 voimaan tullut Sisäilmastoluokitus 2018 jakaa sisäilmaston tavoitteet si-

säilmastoluokkiin S1, S2 ja S3, joista S3- luokka on ilmanvaihdon vähimmäistaso. Si-

säilmastoluokassa S1 tulee olla yksilöllinen sisäilmasto, mikä tarkoittaa sitä, että keitti-

össä on oma ilmanvaihtojärjestelmä, jolla tilan käyttäjä hallitsee tilan lämpöoloja ja epä-

puhtauslähteitä. Lisäksi tilassa vallitsee erittäin hyvät ääniolosuhteet ja valaistus on mah-

dollista säätää yksilöllisesti. Sisäilmastoluokassa S2 vallitsee hyvä sisäilmasto, mikä 

tarkoittaa sitä, että tilassa ei ole häiritseviä hajuja, lämpöolot ovat hyvät, mutta ylilämpe-

neminen kesähelteellä on sallittua, epäpuhtauslähteet ovat hallinnassa ja tilassa vallit-

see hyvät valaistus ja ääniolosuhteet. Sisäilmastoluokassa S3 on tyydyttävä sisäil-

masto, joka täyttää asetusten edellyttämät vaatimukset. [2, s. 5]. Kuvassa 1 esitetään 

huuvatoimittaja Jevenin koostama näkemys sisäilmastoluokkien eri vaatimuksista. 

Rakennustiedon (RT) laatimassa ohjeessa ammattikeittiön sisäilmaston suunnitteluun 

on koostettu sisäilmastoluokan mukaiset ohjearvot, jotka esitetään taulukossa 1. Läm-

pöoloihin voidaan vaikuttaa tuloilman lämpötilalla sekä poistoilman määrällä. Ilman liikut-

tamista vaakasuoraan on pyrittävä välttämään vedon tunteen ja hajujen siirtymisen es-

tämiseksi, mikä pitää ottaa huomioon tulo- ja poistopäätelaitteiden sijoittelussa. Työs-

kentelykorkeudella vertikaalisen ilmannopeuden tulee olla 0,25 … 0,5 m/s riippuen vuo-

denajasta ja tilan lämpötilasta. [1] 

Lämmitys- ja ilmastointilaitteiden äänitason tulee olla kaikissa eri tyypin keittiöissä mak-

simissaan 38 dB ja hetkellisesti sallitaan 5 dB:n ylitys. llmanvaihtokanavista, päätelait-

teista tai huuvista ei saa aiheutua tilaan ylimääräistä meteliä. Ilmanvaihtokanavat tulee 

suunnitella ja mitoittaa niin, että ilmannopeus runkokanavissa on noin 5…7 m/s. 

[3, s. 17.] SFS-standardissa SFS-EN 16282-5:2017 suositellaan kanavahaarojen no-

peudeksi 3…4 m/s [4, s. 9]. 

FINVAC ry on julkaissut 30.11.2017 oppaan ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin 

asuinrakennuksissa [5]. Oppaaseen on kerätty keittiöiden ja aputilojen ohjeelliset ilma-

määrät. Nämä esitetään taulukossa 2. Opas ei ota kantaa siihen, miten poistoilma hoi-

detaan, mutta ilmamäärät ovat suuntaa-antavia vähimmäisilmamääriä. Tarkemmat ilma-

määrät tulee mitoittaa keittiölaitteiden mukaan, sillä eri keittiölaitteet tuottavat eri määrän 

lämpö- ja epäpuhtaustekijöitä keittiötilaan. 
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Kuva 1. Sisäilmastoluokan tuomat vaatimukset keittiölle [6, s. 11]. 

Taulukko 1. Ruoanvalmistus- ja astianpesuosaston sisäilmaston ohjearvot eri tasoluokissa  
[1, s. 4]. 
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Taulukko 2. Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa on esitetty 
koontitaulukko eri keittiötyyppien ilmavirroista [5, s. 21]. 

 

3 Ammattikeittiön ilmanvaihdon toteutustavat 

Ammattikeittiölaitteet tuottavat keittiöön lämpöä, epäpuhtauksia, hajuja ja vesihöyryä, 

jotka pitää poistaa, jotta keittiön työskentely- ja hygieniaolosuhteet pysyvät hyvinä. 

Keittiön sisäilmastoa hallitaan tuloilmalla sekä yleis- ja kohdepoistoilla. Tuloilman osuus 

on 85–90 % poistoilman määrästä, jotta keittiötila on alipaineinen muihin tiloihin nähden. 

Kuitenkin tilakokonaisuus pyritään suunnittelemaan tasapainoon, jolloin yleensä ruoka-

salin puolelle tuodaan tuloilmaa ammattikeittiön poistoilman kompensoimiseksi, mistä 
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tulee sopia erikseen viranomaisen kanssa, sillä keittiö- ja asiakastilojen ilmanvaihdon 

tulee olla erikseen säädettävissä.  

3.1 Tuloilma 

Tuloilma pyritään tuomaan keittiöön niin, ettei siitä aiheudu vetoa tai se ei aiheuta voi-

makkaita virtauksia tilassa. Yleensä pyritään käyttämään syrjäyttävää ilmanjakoa, jossa 

jäähdytetty tuloilma tuodaan tilaan alhaisella nopeudella. Tällöin raikas hieman viileä tu-

loilma laskeutuu työskentelyalueella, ja lämmin, likainen poistoilma nousee ylös kohti 

poistolaitteita. 

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa tuloilma tuodaan joko kattoon tai seinälle sijoitettujen 

piennopeuslaitteiden avulla tai huuvan etureunasta puhaltamalla kuten kuvassa 5 esite-

tään. Viileämmällä tuloilmalla on selkeä virtaussuunta oleskelupaikalle, jolloin likainen ja 

lämmin ilma ei sekoitu ympäröivään huoneilmaan, vaan poistuu eri poistojen kautta oles-

kelualueelta. 

Sekoittavassa ilmanvaihdossa (kuva 3) tuloilma sekoittuu huonetilaan, jolloin keittiöti-

lassa vallitsee periaatteessa sama lämpötila kaikkialla. Kun tuloilma sekoittuu lämpi-

mään huoneilmaan, ilmanvaihdon tulee olla 1,2-kertainen syrjäyttävään ilmamäärän 

nähden [7, s. 515], jotta kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua työskentelyalueelta.  
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Kuva 2. Syrjäyttävässsä ilmanvaihdossa tuloilma tuodaan alhaisella nopeudella huonetilaan. 
Kuva Haltonin Kitchen Design -oppaasta [8]. 

 

Kuva 3. Sekoittavassa ilmanvaihdossa tuloilma sekoittuu huoneilmaan. Kuva Haltonin Kitchen 
Design -oppaasta [8]. 
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3.2 Sieppaussuihku 

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa tuloilma ja lämmin, likainen poistoilma halutaan pitää eril-

lään. Keittiölaitteista muodostuvat epäpuhtaudet ja höyryt saadaan ohjattua poistoilma-

kanavaan, kun tuloilmaa suihkutetaan alaspäin huuvan molemmin puolin, kuten kuvassa 

4 esitetään. Tällöin poistoilma ohjautuu poistolaitteeseen eikä sekoitu ympäröivään keit-

tiötilaan. Sieppaussuihkulla voidaan alentaa poistoilman määrää 36 % Ilmastointilaitok-

sen mitoitus -kirjan mukaan [7, s. 515]. Keskilattiahuuvassa ilmasuihku tulee tuoda mo-

lemmin puolille huuvaa, jotta ilmasuihku ei työnnä poistoilmaa ohi huuvan.  

 

 

Kuva 4. Kohdepoiston tehostaminen ilmasuihkulla molemmin puolin huuvaa [9, s. 73].  
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Kuva 5. Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa tuloilma tuodaan huuvan reunasta, otsapintaan tuodaan 
ilmasuihku ilmaverhoksi, jolloin poistoilma ohjautuu huuvaan. Kuva Haltonin Kitchen 
Design -oppaasta [8]. 

Nykyään ruoanvalmistus halutaan tuoda asiakkaiden nähtäville, mikä tuo haasteen il-

manhallintaan. Ruoanlaitossa syntyneet käryt tulee poistaa ilman, että asiakas tuntee 

vetoa tai ruoanlaittopisteen välillä on tarjoilun estäviä väliseiniä. Ilmaseinän muodosta-

minen on näissä tapauksissa ainoa mahdollinen ratkaisu. Ilmaseinä voidaan muodostaa 

myös alhaaltapäin puhallettavalla sieppaussuihkulla. Kuvassa 6 esitetään Haltonin vali-

koimissa oleva alhaaltapäin puhaltava ilmaseinä. Näitä käytetään esimerkiksi tarjoilulin-

jan ja valmistuspisteen välillä. Alhaaltapäin puhaltava ilmasuihku ohjaa ilman ylöspäin 

kohti huuvaa. Tehokkain tapa ilmaseinän muodostamiselle on käyttää sekä alhaalta että 

ylhäältä päin puhaltavia ilmasuihkuja.  

Ruoanvalmistuspisteen ollessa ruokailutilassa, mutta kuitenkin niin, että ruoka tarjoillaan 

muuta kautta, on tehokkainta käyttää käryjen ohjaamiseen esimerkiksi läpinäkyvää 

500 mm korkeaa ohjurilevyä, joka on yläosastaan taivutettu 150 mm matkalta  

30°…45°:n kulmaan.  
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Kuva 6. Alhaaltapäin puhaltava ilmasuihku. Kuva Haltonin kotisivuilta. [10]  

3.3 Yleispoistot 

Suurin osa poistoilmasta poistuu erilaisten kohdepoistojen kautta keittiötilassa, mutta tä-

män lisäksi keittiössä tulee olla yleispoistoja esimerkiksi käytävillä, varastoissa ja niiden 

laitteiden lähettyvillä, joilla ei varsinaisesti ole huuvan tarvetta. Myös yli 4 m2:n kylmäva-

rastoissa tulee olla poistoilmalaite, koska kylmiössä säilytettävät vihannekset ja hedel-

mät tuottavat kypsyessään kaasuja, jotka pitää poistaa tuotteiden hyvänä säilyttä-

miseksi. Yleispoistot sijoitetaan niin, että keittiössä ei synny vaakasuuntaisia konvektio-

virtauksia. Keittiön yleispoisto on yleensä 10 % keittiön kokonaispoistoilmamäärästä. [6]    

Lisäksi ammattikeittiöiden ilmanvaihto suunnitellaan noin 10–20 % alipaineiseksi muihin 

tiloihin nähden, jotta keittiössä syntyvä epäpuhdas ilma ei kulkeudu muihin tiloihin [11]. 
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3.4 Kohdepoistot 

Kohdepoiston tarkoitus on poistaa lämpö, kosteus ja epäpuhtaus niiden muodostumis-

paikalla. Kohdepoistoja on kahta eri luokkaa: tyypin 1 huuvat on tarkoitettu sekä savun 

että rasvojen poistoon ja tyypin 2 huuvat on tarkoitettu lähinnä kondenssiveden poistoon. 

Ammattikeittiö suunnitellaan aina ensi sijaisesti toiminnalliselta kannalta, jolloin huuvat 

tulee suunnitella keittiölaiteiden sijoittelun ehdoilla. Huuvien tyyppi ja ilmamäärämitoitus 

vaihtelee keittiölaitteiden mukaan. Seinän viereen asennetun huuvan poistoilmamäärä-

tarve on pienempi kuin keskilattiahuuvan poistoilmamäärätarpeen. Seinän vierelle asen-

netun huuvan poistoilman ohjaaminen poistokanavaan on helpompaa, sillä ilma ei lähde 

karkuun huuvan toiselta puolelta. Kuvassa 7 on esitetty erilaisia huuvatyyppejä. 

’Eyebrow’-huuvaa eli höyrykupua käytetään uunien päällä, johon luukun avaamisessa 

syntyvä höyry saadaan kaapattua. 

 

Kuva 7. Erilaisia kohdepoistoratkaisuja [12]. 

Ilmastointikatto eroaa kohdepoistoista siten, että siinä tuloilma tuodaan käytäville. 

Lämpö- ja epäpuhtauskuormat nousevat ylöspäin, jossa katossa olevien poistoilmalait-

teiden kautta haitalliset epäpuhtaudet ja lämpökuormat siirtyvät pois keittiötilasta, kuten 
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kuvassa 8 esitetään. Yleensä ilmastointikatto-ratkaisu on kalliimpi, ja sitä käytetään 

useimmiten vain suurissa valmistuskeittiössä.  

 

 

Kuva 8. Ilmastointikaton toimintaperiaate [1, s. 8]. 

3.4.1 Huuvan koko  

Huuvan koon määrityksessä tulee huomioida se, että ylösnousevaan höyryyn eli kon-

vektiopilveen eli pluumiin indusoituu ympäriltä lisää ilmaa, jolloin pilven leveys kasvaa. 

Ovellisilla keittiölaitteilla konvektiopilvi muodostuu oviluukun kohdalle, jolloin oviaukosta 

nouseva konvektiopilvi tulee saada mahtumaan huuvan alle. [7, s. 284] 

Huuvan ylitys laitteesta eli epäpuhtauslähteestä tulee olla 0,4-kertainen epäpuhtausläh-

teen etäisyyteen nähden poistoilmalaitteesta [14]. Nyrkkisääntö on, että huuvan ylitys on 

300…400 mm laitteen tai oven reunasta mitattuna, kun huuvan toinen reuna on kiinni 

seinässä. Huuvan ylitystä voidaan pienentää ohjaamalla poistoilmaa sieppausilmalla. 
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Sieppausilma muodostaa huuvan reunaan alaspäin puhaltavan ilmaseinämän, mikä es-

tää ilmapilveä leviämästä huuvan ulkopuolelle.  

Huuva asennetaan yleensä 2 100 mm lattiasta, jotta työntekijöiden ei tarvitse varoa huu-

vaa. Kupukoneen kondenssihuuva tulee asentaa niin korkealle, että kupukoneen luukun 

saa kokonaan avattua. 

  

Kuva 9. Huuvan koko ja reunaylistys. Kuva Halton Kitchen Design -kirjasta. [8] 

Standardissa SFS-EN 16282-2:2016 annetaan ohjeita huuvan asennusetäisyyksille. 

Keittiölaitteiden suurin etäisyys huuvan alareunasta on 1 200 mm. Paloturvallisuuden 

takia minimietäisyys on 450 mm suodattimen ja laitteen välillä. [13, s. 9]  

3.4.2 Sieppausnopeus 

Keittiölaitteissa syntyvässä höyryssä on mukana yleensä rasvaa ja epäpuhtauksia kiin-

teinä pieninä hiukkasina. Jotta rasvahiukkaset saadaan talteen, tulee huuvan otsapinta-

nopeuden olla 0,25–0,5 m/s riippuen laitteen epäpuhtauskuormituksesta [9, s. 48].  

SFS-EN 16282-1:2017 -standardin [14] mukaan kevyessä laitekuormituksessa siep-

pausnopeuden tulee olla 0,15 m/s, keskiraskaassa 0,225 m/s ja raskaassa kuormituk-

sessa 0,3 m/s. Tämä yleensä toteutuu, ja lämmön- ja kosteuskuorman poistaminen mää-

rittelee poistoilmamäärän.  
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3.4.3 Ilmastointikanavan mitoitus 

Poistokanavan koko mitoitetaan niin, että ilmannopeus on maksimissaan 9 m/s [8, s. 47]. 

Ilmamäärän kasvaessa kanavaäänet voimistuvat. Keittiössä äänitaso saa olla jatkuvana 

maksimissaan 38 dB. Ilman nopeuden kasvaessa painehäviö kasvaa, mikä tulee huomi-

oida poistoilmakoneen puhaltimen kapasiteetissa.     

Ammattikeittiöt RT 94-11254 -kortissa [3, s. 17] suositellaan, että tuloilman kana-

vanopeus on maksimissaan 7 m/s. Kanavamitoituksessa on kuitenkin tavoite, että no-

peus on hieman alle 5 m/s.  

4 Ammattikeittiön ilmanvaihdon kuormitustekijät 

4.1 Lämpö- ja kosteuskuormat 

Lämpö siirtyy ympäristöön johtumalla, säteilemällä ja konvektiolla. Johtumalla ja säteile-

mällä siirtyvää lämpöä ei ilmanvaihdolla voida poistaa, vaan näihin voidaan vaikuttaa 

valitsemalla sellaiset keittiölaitteet, jotka siirtävät energian tehokkaasti ruokaan eivätkä 

lämmitä ympäristöä. Vältettäviä keittiölaitteita LVI 06-10304 -kortin [1, s. 2] mukaan ovat 

paistinpannut, valurautaiset liedet ja parilat, kun taas suositeltavaa on käyttää induktiolie-

siä, joissa lämpö siirtyy suoraan astiaan. 

Keittiölaitteen lämpökuorma muodostuu pääasiassa konvektiivisesta lämmöstä, jossa 

ruoanlaiton yhteydessä syntyvät kuuma höyry ja ilma nousevat ylöspäin ja syrjäyttävät 

ympäröivän viileämmän ilman, joka pyrkii alaspäin. Ilmavirta joutuu pyörremäiseen liik-

keeseen. Kun kuuma ilma nousee ylöspäin, siihen sekoittuu ilmaa ympäristöstä, jolloin 

ilmamäärä konvektiovirtauksessa kasvaa ylöspäin mentäessä. Tätä lämmönlähteiden 

aiheuttamaa konvektiovirtausta kutsutaan pluumiksi; tätä termiä käytetään monissa tut-

kimuksissa.  Poistoilmakanavaan kulkeutuvan ilman lämpötila koostuu laitteesta synty-

västä lämmöstä sekä huoneilman lämmöstä, jolloin ilmavirran lämpötila kanavassa on 

sekoittuvien ilmamassojen lämpötila. 
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Kuva 10. Lämpimän objektin aiheuttama konvektiovirtaus [14, s. 519, 529, Figure 7.59,7.69]. 

Erityisesti höyryuunit, keittopadat ja astianpesukoneet tuottavat runsaasti vesihöyryä. 

Litra vettä tuottaa noin kuution vesihöyryä, mikä on hyvä muistaa poistoilmantarvetta 

mitoitettaessa.  

Laitteiden tuottama konvektiivinen lämpö poistetaan työskentelypaikalta poistoilmavirran 

avulla. Huuvan ilmamäärälaskelmissa, kuten saksalaisen stardardin mukaisessa VDI-

ilmamäärämitoituslaskelmassa käytetään laitteen konvektiivista lämpökuormaa, kun 

taas huuvalaitetoimittajien ilmamäärämitoituslaskelmissa (Climecon, Jeven) ilmamäärä 

lasketaan suoraan laitteen sähkötehosta. 

Suomen standardoimisliitto SFS standardissa SFS-EN 16282-1:2017 [15] esitetään sak-

salaisen VDI-standardin konvektiivisen lämmön laskentakaava tuntuvasta lämmöstä. 

Yhtälössä 1 laitteen sähköteho kerrotaan valmistajan ilmoittamalla tuntuvan lämmön ker-

toimella ja nämä kerrotaan kokeellisella kertoimella 0,5. Kertoimena voidaan käyttää 

muutakin oikeaksi havaittua arvoa. Näin laskettua tuntuvaa lämpökuormaa voidaan käyt-

tää esimerkiksi saksalaisen standardin mukaisessa VDI-ilmamäärälaskennassa. 
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 �̇�𝑆,𝐾 = 𝑃 ∙  �̇�𝑆  ∙ 0,5    (1) 

�̇�𝑆,𝐾    on konvektiivinen lämpökuorma, [kW] 

�̇�𝑆        on tuntuvan lämpökuorman kerroin, [W/kW] 

P           on laitteen sähköteho, [kW] 

0,5         on kokeellinen kerroin, joka voidaan selvittää kokeellisesti,  

[-] 

Tuntuva lämpökuorma on sama kuin laitteen kuivalämpökuorma. Taulukossa 3 esitetään 

yleisimpien keittiölaitteiden lämpö- ja kosteuskuormituksia. 
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Taulukko 3. Sähkö-, höyry- ja kaasukäyttöisten keittiölaitteiden keittiötilaan aiheuttamat lämpö- 
ja kosteuskuormat normaalikäytössä (VDI 2052, 1999) [1, s. 3]. 

 

Keittiölaitteen kuluttama energia siirtyy ruokaan, poistoilmaan ja keittiötilaan tuntuvaksi 

lämmöksi. Keittiölaitteen tuntuva lämpökuorma määritetään ASHRAEssa esitetyn artik-

kelin [16] mukaan vähentämällä laitteen energiankulutuksesta ruokaan ja ilmanvaihtoon 

siirtyvä energia (yhtälö 2). 

�̇�𝑆,𝐾 =  𝑃𝐿 −  �̇�𝑅𝑈𝑂𝐾𝐴 − �̇�𝑃𝑂𝐼𝑆𝑇𝑂𝐼𝐿𝑀𝐴    (2) 
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�̇�𝑆,𝐾               on konvektiivinen lämpökuorma, [kW] 

PL                  on laitteen ottoteho, [kW] 

�̇�𝑅𝑈𝑂𝐾𝐴          on ruokaan siirtyvä teho, [kW] 

�̇�𝑃𝑂𝐼𝑆𝑇𝑂𝐼𝐿𝑀𝐴  on poistoilmaan siirtyvä teho, [kW] 

Amarnath Singhin ym. artikkelissa [16] määritettiin tuntuva lämpö myös kertoimien 

avulla, joita käyttämällä tuntuva lämpökuorma voidaan määrittää laitteen sähkötehon 

avulla. Laitteen sähköteho kerrotaan kertoimella FL, joka on tuntuvan lämmön osuuden 

suhde valmistajan ilmoittamaan tehoon (yhtälö 3). FL taas voidaan määrittää kertomalla 

laitteen hyötysuhde (FU) laitteen lämmöntuoton ja energiankulutukseen (FR) suhteella 

(yhtälö 4).  

�̇�𝑆,𝐾 =  𝑃𝐿 ∙  𝐹𝐿    (3) 

FL = FU  FR     (4) 

FL     on laitteen valmistajan ilmoittava tuntuvan lämmön suhde lait-

teen tehoon, [-] 

FU  on laitteen ottotehon suhde laitteen ilmoitettuun tehoon, [-] 

FR  on lämmön tuotto suhteessa laitteen energiankulutukseen,  

[-] 

Laitteen tuntuva lämpökuorma voidaan arvioida olevan keskimääräisesti sähkölaitteilla 

noin 33 % ja kaasukäyttöisillä laitteilla noin 44 % laitteen valmistajan ilmoittamasta te-

hosta, mutta kuvista 11 ja 12 nähdään, että eri keittiölaitteilla on hyvin erilaiset kertoimet 

ja oheisella laskentatavalla saadaan vain suuntaa antava laitteen lämpökuorma selville. 

Näitä tuloksia voidaan käyttää vain suuntaa-antavina tuntuvan lämmön tehon määrityk-

sessä, kun laitteelle ei ole määritetty kokeellisesti tuntuvaa lämpökuormaa.  

Vuonna 2016 Science and Technology for the Built Environment -lehdessä julkaistiin 

Meng Kongin ym. laatima artikkeli [17], jossa he tutkivat 20 eri kaupallisen keittiölaitteen 

rasvan muodostusta ja lämpökuormaa. Kuvassa 11 esitetään tutkimuksessa mitatut läm-

pökuormat tutkituille keittiölaitteille.  
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Kuva 11. Tuntuvan lämmön määritys laitteen tehon ja kertoimien avulla. [17] 

 

Kuva 12. Sähkö- ja kaasulaitteen lämpökuorman riippuvuus tehosta [16, s. 953]. 

191oC 
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Kuva 13. Lämpökuorma 20 kaupalliselle keittiölaitteelle [17, s. 856]. 

4.2 Epäpuhtaudet ja rasva 

4.2.1 Ruoanlaitossa syntyvät partikkelit 

Ruoanlaitossa syntyy erilaisia epäpuhtauksia, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia. 

Syntyviä yhdisteitä ovat erilaiset PAH-, VOC-yhdisteet, pienpartikkelit (PM) sekä rasva, 

jota esiintyy poistoilmassa sekä pieninä partikkeleina että haihtuneina yhdisteinä. Asiaa 

ovat tutkineet Amarnath Singh ym., jotka selvittivät ruoanlaitossa syntyvien partikkelien 

koostumuksen ja tutkivat niiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen [18]. 

Meng Kongin ym. [17] artikkelissa, jossa he tutkivat rasvanpartikkelien ja -kaasun muo-

dostusta 20 eri kaupallisella keittiölaitteella, rasvapartikkelien määrä oli 

0,12…8,27 mg/m3, kun poistoilmamäärä oli 0,24 m3/s. Tutkituista laitteista vain kolmessa 

(hot plate range, rapid cook oven ja hot dog roller) rasvapartikkelien määrä oli yli 

5 mg/m3. 
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Haltonin Kitchen Guide -oppaassa [8] esitetään kokonaisrasvanpäästöt eri laitteilla. Ku-

vasta huomataan, että eri laitteilla on hyvin suuri vaihtelu rasvan tuoton määrässä.  

 

Kuva 14. Kokonaisrasvapäästöt laiteluokan mukaan Haltonin Kitchen Design Guide -oppaasta 
[8]. 

4.2.2 Rasvanerotus 

Rasvasuodattimen tarkoitus on sekä poistaa tehokkaasti rasvaa poistoilmavirrasta, jotta 

kanavat pysyvät mahdollisimman puhtaana, että estää palon leviäminen poistoilmaka-

navaan [8, s. 14]. Rasvasuodattimia on eri tyyppisiä mekaanisia erottimia, joissa erilai-

silla pyörretekniikoilla tai suodatuksen avulla saadaan rasva erottumaan poistoilmavir-

rasta. Rasva kerätään ja poistetaan suodattimista manuaalisesti. Thomas Kuehnin ym. 

[19] tutkimusten mukaan rasvasuodattimet poistavat lähes kaikki ruoanlaitossa syntyvät 

hiukkaset, sillä hiukkaset jäävät rasvan ohella rasvasuodattimiin, eikä epäpuhtauksia ha-

vaittu ilmanvaihtokanavissa. 



 

  21 

 

 

Rasvanerottimien jälkeen poistoilmaan jäänyt kaasumainen rasva voidaan hajottaa ke-

miallisesti otsonin (O3) tai UV-valolla vedeksi ja hiilidioksidiksi, jolloin poistokanavaan 

päätyy hyvin vähän rasvaa.  

Rasvasuodattimet ja niiden sijainti tulee suunnitella niin, että niiden puhdistaminen on 

mahdollisimman helppoa työntekijöille. Valmistuskeittiöissä rasvasuodattimet joudutaan 

puhdistamaan lähes päivittäin, kun taas kuumennuskeittiöissä ruoanlaitossa syntyvän 

rasvan määrä on vähäisempi ja suodattimien puhdistustarvekin on vähäisempi.  

5 Huuvan ilmamäärämitoitus ja mitoitustapojen vertailu 

Ruoanlaitossa muodostuvan konvektiivisen lämmön poisjohtamiseen tarvittavan ilmavir-

ran laskemiseksi on useita laskentatapoja, jotka kaikki pohjautuvat kokeellisiin arvioihin 

ilmamäärän tarpeesta. Tässä työssä vertaillaan yleisesti käytettyjä poistoilmamäärän mi-

toitustapoja. Eri menetelmissä otetaan huomioon ko. laitteen kuormitustekijät, jotka on 

selvitetty kokeellisesti. Kaikissa laskentatavoissa lähtökohtana on laitteen sähköteho, 

josta eri kertoimilla saadaan selville laitteen epäpuhtaus- ja lämpökuormien poistami-

seen tarvittava ilmamäärä. Tarkemmissa menetelmissä huomioidaan laitteen kokeelli-

sesti määritetty lämpökuorma ja laitteen koko.  

Toisaalta ilmamäärämitoituksissa tulee huomioida se, että työskentely laitteen läheisyy-

dessä aiheuttaa häiriöitä ilmavirtaan. Terveyslaitoksen teettämän tutkimuksen [20, s. 6] 

mukaan sivusuuntainen ilmavirta kasvattaa pluumin halkaisijaa 0…60 %, lattian pin-

nassa vaakasuuntainen ilmavirta tai veto kasvattaa pluumia 0…15 % ja kävelijän aiheut-

tama häiriö kasvattaa pluumia 0…40 %. Tutkimuksessa suositellaan, että tavanomaisiin 

pluumiyhtälöihin tulisi lisätä 50 % enemmän ilmaa, sillä todellisuudessa pluumit ovat aina 

häiriintyneitä.  

5.1 Saksalaisen ilmastointistandardin mukainen VDI-laskenta 

Tunnetuin huuvan lämpökuormamitoitus perustuu saksalaiseen VDI-standardiin. SFS-

EN 16282-1:2017 -standardissa [15] esitetään kyseinen laskentamenetelmä. 
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Laskentamenetelmässä huomioidaan huuvan pystysuora etäisyys lämmönlähteestä, hd, 

ja lämmönlähteen konvektiivinen lämpökuorma, �̇�𝑆,𝐾, lämmönlähteen koko, b ja L, sekä 

samanaikaisuuskerroin, , joka riippuu ruoanvalmistusyksiköstä eli siitä, millä kuormituk-

sella laitetta kussakin keittiötyypissä käytetään. Taulukkoon 4 on koottu standardissa 

esitetyt suositellut samanaikaisuuskertoimet eri ruoanvalmistusyksiköille. Yhtälöllä 5 voi-

daan laskea laitteen tarvitsema poistoilmamäärä, jotta sen tuottama lämpökuorma saa-

daan poistettua tilasta.  

Hydraulinen halkaisija on pyöreillä lämmönlähteillä laitteen halkaisija, mutta suorakul-

maisilla laitteilla hydraulinen halkaisija lasketaan yhtälön 6 avulla. 

Tarvittava poistoilmavirta qv-cap lasketaan yhtälöllä 5 kertomalla termisen lämmön ilma-

virta kertoimella a, joka riippuu keittiön ilmanjakotavasta taulukon 4 mukaisesti.  

 

Kun keittiölaitteita on useampia erilaisia saman huuvan alla, muodostuu huuvan ilman-

vaihto laskemalla yhteen kunkin laitteen tarvitsema poistoilmamäärä. 

  

Kuva 15. Konvektiopilvi lämmönlähteen yläpuolella. [21]  

 𝑞𝑣−𝑡ℎ = 𝑘 ∙ (ℎ𝑑 + 1,7𝐷ℎ)5/3 ∙ (∑ �̇�𝑆,𝐾
𝑚
𝑗=1 ∙  )

1

3  ∙ 𝑟   (5) 

qv-th  on konvektiopilven poistoilmavirta, [m3/h] 
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�̇�𝑆,𝐾  on konvektiivinen lämpökuorma, [W] 

hd  on poistolaitteen etäisyys keittiölaitteesta, [m] 

  on samanaikaisuuskerroin, yl. 0,5…0,8, [-] 

k  on kokeellinen kerroin; tavallinen huuva k = 18, [m4/3 W-1/3h-1] 

Dh  on hydraulinen halkaisija, [m] 

m  on laitteiden lukumäärä, [-] 

r   on kerroin; 1,00, jos huuva on vapaasti asennettu;  

0,63, jos huuva on seinää vasten 

𝐷ℎ =  
2𝐿∙𝑏

𝐿+𝑏
           (6) 

L ja b  on keittiölaitteen pituus ja leveys, [m] 

 

 𝑞𝑣−𝑐𝑎𝑝 =  𝑞𝑣−𝑡ℎ  ∙ 𝑎     (7) 

  

qv-cap  on tarvittava poistoilmamäärä, [m3/h] 

a  on kerroin, joka riippuu ilmanjakotavasta 
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Taulukko 4. Samanaikaisuuskertoimen, , määrittely erikokoisissa ruoanvalmistusyksiköissä 
SFS-EN 16282-1:2017 -standardin mukaan [15]. 

          PIENET KEITTIÖT 

 Aterioita 
päivässä 

Aterioita/ 
tarjoilu 

Samanaikaisuus- 

kerroin,  

Ruokalat (Snack-barit, ravintolat,  
hotellin keittiöt)  

< 100 
 

- 1,0 

Kanttiinit, kasinot, messut - 150 0,8 

Sairaalan  
- valmistuskeittiö 
- jakelukeittiö 

 
- 
- 

 
250 
40 

 
0,8 
1,0 

Henkilöstöravintolat - 100 0,9 

Valmistus- ja kuumennuskeittiöt - 50 0,9 

Teollisuuskeittiöt - - - 

           KESKIKOKOISET KEITTIÖT 

Ruokalat (Snack-barit,  
ravintolat, hotellin keittiöt)  

< 250 - 0,7 

Kanttiinit, kasinot, messut - < 500 0,6 

Sairaalan  
- valmistuskeittiö 
- jakelukeittiö 

 
- 
- 

 
< 650 

- 

 
0,6 
- 

Henkilöstöravintolat - < 250 0,6 

Valmistus- ja kuumennuskeittiöt - < 400 0,6 

Teollisuuskeittiöt < 3000 - 0,7 

         SUURET KEITTIÖT 

Ruokalat (Snack-barit,  
ravintolat, hotellin keittiöt)  

< 250 - 0,7 

Kanttiinit, kasinot, messut - > 500 0,6 

Sairaalan  
- valmistuskeittiö 
- jakelukeittiö 

 
- 
- 

 
> 650 

- 

 
0,6 
- 

Henkilöstöravintolat - > 250 0,6 

Valmistus- ja kuumennuskeittiöt >3000 - 0,7 

Teollisuuskeittiöt - - - 

 

Taulukko 5. Yleisilmanvaihtoratkaisujen vaikutus poistoilmanmäärään [15]. 

Ilmanjakotapa Korjauskerroin, a 

SEKOITUSILMANVAIHTO 
Suurnopeuslaite horisontaalisesti 
Suurnopeuslaite vertikaalisesti 

 
1,25 
1,20 

PIENNOPEUS 
Kattoasennus 
Tuloilmalaitteet oleskeluvyöhykkeellä 

 
1,10 
1,05 
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5.2 Poistoilmavirran mitoitus laitteen sähkötehon perusteella 

Eri valmistajilla kuten Jevenillä ja Climeconilla, on laitteen sähkötehoon perustuvia mi-

toitustaulukoita lämpökuorman hallintaan. Poistoilmamäärä mitoitetaan huomioimalla 

laitteen sähköteho, P, joka kerrotaan samanaikaisuuskertoimella, S, ja laitekertoimella, 

Ke. Keittiölaitekerroin määräytyy laitteen käytössä syntyvien hiukkasten ja epäpuhtauk-

sien määrästä, ja on määritetty kokeellisesti. Liitäntäteho antaa viitteitä siitä, kuinka te-

hokkaasti lämpöä ja epäpuhtauksia syntyy. Samanaikaisuuskerroin ottaa huomioon sen, 

että huuvan alla olevia laitteita ei yleensä käytetä samanaikaisesti vaan ne ovat toisiaan 

korvaavia.   

                     𝑀𝑃 = Ke ∙ P ∙  S  (8) 

MP  on mitoituspoistoilmavirta, [dm3/s] 

Ke  on keittiölaitekerroin, [-] 

P  on liitäntäteho, [kW] 

S  on samanaikaisuuskerroin, [-]  

 

Huuvatoimittajat ovat määrittäneet eri keittiölaitteille keittiölaitekertoimia, joista joitakin 

esitetään taulukossa 6. Kertoimissa on hieman poikkeavuuksia. Halton mitoittaa itse keit-

tiölaitteet käyttämällä omaa ohjelmistoaan. Haltonin mitoitustapa perustuu kokeellisiin 

lämpökuormalaskelmiin. 
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Taulukko 6. Keittiölaite ja sen laitekerroin [22; 23; 1] 

LAITE LAITEKERROIN, Ke 
 Jeven Climecon RT 06-10304 

Painekeittokaappi  5 12 5 

Pasta- / riisikeitin  10 10  

Keittopata  10 13 10 

Kiertoilmauuni  10 15 10 

Yhdistelmäuuni  10 10 10 

Pizzauuni  12 15 15 

Paahtouuni / Salamanteri  35 30/36 30 

Puuhiiliuuni / -grilli  60 50 50 

Parila  35 30 30 

Paistinpannu  30 32 30 

Kypsennyskeskus/ paistokaappi 30 27  

Rasvakeitin  20 35 (yksittäinen), 25 25 

Halogeeniliesi  20 20 20 

Liesi  30 30 30 

Kebab-grilli  35 20  

Grilli  60 50 50 

Wokkipannu  60 18  

Lämpöhaude/pöytä  35 28 30 

Astianpesukone  20 20 20 

Patapesukone 20 20 20 

5.3 Huuvan poistoilmamäärän määrittäminen kokeellisesti 

Sobiski ym. [24] tutkivat eri ammattikeittiölaitteiden poistoilmamäärän tarvetta kokeelli-

sesti. He totesivat artikkelissaan, että huuvan sivupaneelit vähensivät 0,155 m3/s/m pois-

toilmamäärän tarvetta. Lisäksi he totesivat, että poistoilmamäärän tarve riippui enemmän 

laitteen käytöstä, kuin laitteen sähkötehosta. Esimerkiksi keittopadan päälle asetettu 

kansi vähensi huomattavasti poistoilmamäärän tarvetta, kun taas kansi avoinna poistoil-

mamäärän tarve kasvoi paljon yli laskennallisen poistoilmamäärän. He luokittelivat ko-

keiden perusteella eri keittiölaitteet kuormitusluokkiin riippuen laitteen tuottamista kos-

teus-, lämpö- ja epäpuhtauskuormista. Taulukossa 7 esitetään Sobiskin ym. määrittele-

mät kuormitusluokat ja niihin sisällytettävät keittiölaitteet sekä poistoilmavirta, joka vaa-

ditaan ko. laiteryhmältä eri kuormien poistamiseen keittiön sisäilmasta. 
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Taulukko 7. Poistoilmamäärän tarve keittiölaitteen kuormituksesta riippuen [24]. 

LUOKKA LAITE 

POISTOILMA-
VIRTA 

dm3/s laite 

Extra heavy duty 
* underfired broilers utilizing solid fuel such as wood, 
charcoal briquettes, and mesquite 

852 

Heavy duty 
* underfired broilers, gas 
* wok ranges, electric and gas 
* overtired (upright) broilers, electric and gas 

619 

Medium duty 

* griddles, electric and gas 
* double-sided griddles, electric and gas 
* fryers, electric and gas (including open deep-fat, donut, 
kettle, and pressure) 
* pasta cookers, electric and gas 
* chain (conveyor) broilers, electric and gas (from heavy 
duty) 
* underfired broilers, electric (from heavy duty) 
* range, gas open-burner (with or without oven) (from 
heavy duty) 
* hot-top ranges, electric and gas 
* smoker, electric, pressurized (new) 
* steam -jacketed kettle, floor mounted, 20 gallon (75.7 L) 
and larger, electric and gas (from light duty) 
* conveyor pizza ovens, electric and gas (from light duty) 

464 

Light duty 

* ovens, electric and gas, (including bake, roasting, re-
volving rack, rethermalizer, convection, combination, 
counter-top conveyor-baking/finishing, and deck) 
* braising pans/tilting skillets, electric and gas (from me-
dium duty) 
* dishwashers, rack conveyor (new) 
* dishwasher, door type (new) 
* ranges, electric element (with or without oven), induction 
cook tops (from medium duty) 
* rotisseries, electric and gas (from medium duty) 
* rice cookers, electric and gas (new) 
* rethermalizers, electric and gas 
* cheesemelters, electric and gas 
* salamanders, electric and gas (from heavy duty) 
* steamers, electric and gas compartment (both pressure 
and atmospheric types) 
* steam -jacketed kettles, tabletop, 20 gallon (75.7 L) and 
less 

310 
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5.4 Eri mitoitustapojen vertailu 

Poistoilman määrällä on suuri vaikutus keittiön energiatehokkuuteen, sillä poistoilman 

mukana häviää paljon lämpöä, jos sitä ei oteta talteen. Energiakustannukset ja laitein-

vestoinnit kasvavat, kun ilmavirrat kasvavat suuremmiksi. Siksi ilmamäärien mitoituk-

seen kannattaa kiinnittää huomioita, ettei ali- tai ylimitoita ilmamäärän tarvetta.  

Seuraavissa taulukoissa esitetään poistoilmamäärän mitoitus eri tyyppisillä keittiölait-

teilla. Laskennassa käytetyt lämpökuormat on otettu taulukosta 3. VDI-laskennassa sa-

manaikaisuuskertoimena, , käytettiin arvoa 0,9, ja laitteen ja huuvan välisenä etäisyy-

tenä 1,2:ta metriä. Tätä käytettiin myös yhdistelmäuunien laskennassa, sillä näiden uu-

nien luukku aukeaa noin 1,2 metrin korkeudella. VDI-laskennassa oletettiin myös, että 

laitteen hydraulinen halkaisija oli samaa luokkaa kuin standardissa esitetyssä esimer-

kissä oletettu hydraulinen halkaisija. Ilmanjakotapa keittiössä laskettiin syrjäyttävän il-

manjakotavan mukaan olettaen, että ilmanjako tapahtui katossa olevien piennopeuslait-

teiden kautta eli kerroin a oli 1,1. Poistoilmamäärän yksikkö on muutettu m3/h -> dm3/s 

poiketen kaavan yksiköstä. 

Sähkötehoon perustuvassa mitoituslaskennassa käytettiin Jevenin ja Climeconin sivuilta 

olevia keittiölaitekertoimia, jotka saatiin valmistajien huuvamitoitusohjelmista.  Lisäksi 

vertailuun otettiin RT 06-10304 -ohjekortin liitteessä olevat keittiölaitekertoimet, jotka pe-

rustuvat Haltonin mittaustuloksiin. Samanaikaisuuskertoimena, S, käytettiin 0,8, mikä on 

yleisesti käytetty kerroin.  

Kuormitusluokanmukaisessa mitoituksessa laitteelle annettiin kuormitusluokkaa vas-

taava ilmamäärä taulukon 3 mukaan. 

Laskentatulokset esitetään taulukoissa 8-10 ja kuvaajassa (kuva 16) esitetään eri las-

kentatavoilla määritetyt ilmamäärät. Kuvaajasta huomataan, että eri laskentamenetel-

missä saadut ilmamäärät eivät poikkea paljoa toisistaan. Sen sijaan laitteiden jako eri 

kuormitusluokkiin ilmamäärän arvioinnissa on turhan karkea menetelmä ja on vain suun-

taa antava poistoilmamäärän määritystapa.  
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Taulukko 8. Poistoilman määritys VDI-laskennalla. 
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    P QS QS,K hd Dh r qv-cap 

    kW W/kW W m m   dm3/s 

1 Yhdistelmäuuni 37 120 2220 1,2 0,89 0,63 230 

2 Yhdistelmäuuni 18,6 120 1116 1,2 0,89 0,63 183 

3 Kiertoilmauuni 11 70 385 1,2 0,89 0,63 128 

4 Puuhiiligrilli 32 350 5600 0,5 2,00 0,63 576 

5 Induktioliesi 10 70 350 1,2 0,6 1 141 

6 Kombipata 16,75 35 293,125 1,2 0,5 1 117 

7 Painekeittokaappi 28 25 350 1,2 0,62 1 145 

8 Kypsennyskeskus 17 40 340 1,2 0,8 1 178 

9 Kypsennyskeskus 30,6 40 612 1,2 0,8 1 216 

10 Astianpesukone 31,9 310 4944,5 0,5 2 0,63 551 

11 Raepesukone 11,4 290 1653 0,5 1 0,63 147 

Taulukko 9. Poistoilman määritys sähkötehon avulla.  

 

  

VDI Jeven Climecon RT 06-10304
Kuormitus-

luokka

l/s l/s l/s l/s l/s

1 Yhdistelmäuuni 230 296 296 296 310

2 Paistinpannu 185 180 192 180 310

3 Kiertoilmauuni 128 88 132 88 310

4 Puuhiiligrilli 165 1536 1280 1280 852

5 Induktioliesi 89 160 160 160 310

6 Kombipata 74 134 174 134 464

7 Painekeittokaappi 113 112 269 112 310

8 Kypsennyskeskus 112 408 367 0 464

9 Rasvakeitin 83 480 840 600 464

10 Astianpesukone 551 510 383 383 310

11 Raepesukone 147 182 182 182 310
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Taulukko 10. Poistoilman määritys kuormitusluokan mukaan. 

    
Sähköteho Kuormitusluokka Poistoilmamäärä 

    kW   dm3/s 

1 Yhdistelmäuuni 37 LD 310 

2 Yhdistelmäuuni 18,6 LD 310 

3 Kiertoilmauuni 11 LD 310 

4 Puuhiiligrilli 32 EHD 852 

5 Induktioliesi 10 LD 310 

6 Kombipata 16,75 MD 464 

7 Painekeittokaappi 28 LD 310 

8 Kypsennyskeskus 17 MD 464 

9 Kypsennyskeskus 30,6 MD 464 

10 Astianpesukone 31,9 LD 310 

11 Raepesukone 11,4 LD 310 

 

 

Kuva 16. Poistoilmamäärän määritys eri laskentamenetelmillä. 
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6 Puuhiiliuunin huuvamitoitus 

Puuhiiliuunia tai -grilliä käytetään mm. lihan ja kalan grillaamiseen ja paahtamiseen. Puu-

hiiliuuni toimii kuin tavallinen pallogrilli, mutta puuhiiliuunissa poltetaan Canutillo-hiiliä ja 

uunissa on luukku, jota kautta liha asetetaan arinalle hiilien hehkuun. Tavalliseen grilliin 

nähden ruoan valmistus puuhiiliuunissa on huomattavasti nopeampaa. Puuhiiliuunissa 

haihtuvat tippuvat pisarat ehtivät höyrystyä ennen kuin ne tippuvat hiilien päälle, mikä 

vähentää käryjen määrää. Puuhiiliuuni on saavuttanut paljon suosiota, ja niitä on asen-

nettu useita mm. pääkaupunkiseudun alueelle.  

Suomessa toimiva keittiölaitevalmistaja Metos myy ammattikäyttöön tarkoitettuja puuhii-

liuuneja. Muita valmistajia ovat mm. espanjalainen Josper ja Pira. Metoksen laatimissa 

ohjeissa puuhiiliuunille lukee, että puuhiiliuunin hormi ei tarvitse erillistä savuhormia, sillä 

puuhiiliuuni ei juurikaan kehitä savua. Savukaasut voidaan johtaa tavalliseen keittiön 

poistokanavaan, sillä puuhiiliuunissa on kipinäkaappari, joka suodattaa ja jäähdyttää uu-

nista purkautuvia palokaasuja. Useissa ravintoloissa puuhiiliuuni on asennettu tavallisen 

huuvan alle. Tästä on esimerkki 12.1.2019 Ylen uutisissa oleva artikkeli [25], jossa ke-

huttiin puuhiiliuunia.  

 

Kuva 17. Puuhiiliuunin edusta lämpenee jopa 400 °C:seen [25]. 
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Kuva 18. Puuhiiliuuni on sijoitettu tavallisen huuvan alle [25]. 

 

 

Kuva 19. Puuhiiliuuni Metos Kopa Basic 500 [26]. 
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6.1 Puuhiiliuunin poistoilman lämpötilan määritys 

6.1.1 Poistoilman lämpötilan asettamat vaatimukset 

Lämpötila puuhiiliuunin sisällä voi nousta 300…500 oC:seen. Tässä työssä halutaan sel-

vittää, mikä on puuhiiliuunin todellinen savukaasun lämpötila poistoilmakanavassa ja 

ulospuhalluksessa, jotta puuhiiliuunin tarpeisiin osataan valita oikeanlainen huuvarat-

kaisu. Puuhiiliuuni voitaisiin valmistajan mukaan asentaa tavallisen huuvan alle.  

 

Länsi-Uudenmaan paloinsinöörin mukaan puuhiiliuunille tarvitaan erillinen savuhormi, 

vaikka laite onkin osittain sähkölaite, jolle ei ole erillisiä palomääräyksiä. Vantaan raken-

nusvalvonta ja paloinsinööri ovat sopineet, että puuhiiligrillit tarvitsevat erillisen savuhor-

min. Savuhormin määräyksistä voidaan joustaa niin, että hormissa saa olla loivia mutkia, 

sillä usein nämä asennetaan jo olemassa oleviin kiinteistöihin, joissa kanavareiteille on 

huonosti tilaa Länsi-Uudenmaan paloinsinööri Piia Piekkarin mukaan [28]. Savuhormilta 

edellytetään A120 paloeristystä, ja etäisyyden palavaan materiaaliin tulee olla minimis-

sään 100mm.  

 

Poistoilman lämpötilan selvittämiseksi on X-Ovenista määritetty savukaasujen lämpötila 

etäisyyden funktiona kipinäsiepparista. X-oven mallisen puuhiiliuunin kipinäkaapparin 

jälkeen lämpötilat alenivat kuvassa 20 esitettyjen mittaustulosten mukaan. [27]  

 

 

Kuva 20. X-oven puuhiiliuunin lämpötilat etäisyyden funktiona laitteesta [27]. 
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Tutkittavan puuhiiliuunin lämpötiladataa ei ollut saatavilla. Tämän vuoksi poistoilman 

lämpötilan selvittämiseksi laadittiin tutkimussuunnitelma, jonka mukaan määritettiin puu-

hiiliuunin käytössä muodostuneet lämpötilat.   

6.1.2 Poistoilman lämpötilan määritys laskennallisesti 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa Jukka Yrjölä ja Janne Paavilainen ovat kehittäneet 

palamislaskenta-excelin [29], jossa lasketaan polttoaineen tarvitsema palamisilmamäärä 

ja syntyvien savukaasujen pitoisuus. Polttoaineen koostumus ja kosteuspitoisuus voi-

daan syöttää taulukkolaskentaohjelmaan, jolloin todellinen palamisenergia saadaan sel-

ville.  

Kuvassa 19 esitetyn puuhiiliuunin Metos Kopa Basic 500 -puuhiiliuunin valmistajan il-

moittama poistoilmamäärän tarve on 944 dm3/s (3400 m3/h). Hiilen kulutus on 3,55 kg, 

ja uunin keskimääräinen lämpötila on 350 oC.  

Palamislaskentaa hyödyntäen voidaan määrittää puuhiiliuunin tarvitsema palamisil-

mamäärä. Käytetty ilmakerroin on viisi eli palamiseen otetaan viisinkertainen määrä il-

maa palamisprosessin tarvitsemaan ideaaliseen ilmamäärän nähden. Näillä lähtötie-

doilla palamisilman määräksi saadaan laskentaohjelman mukaan noin 20 dm3/s. Hiilen 

määrä vastaa tehoa 18 kW, mutta hiilestä saatava hyötyteho on vain 7 kW. Tällöin hyö-

tysuhde, FU, on 0,39. 

Oletetaan, että palamisilman lämpötila on 350 oC:ta ja määrä on 20 dm3/s. Tällöin huo-

netilasta otettu ilmamäärä on 924 dm3/s (944 dm3/s – 20 dm3/s). Huonetilasta otettu ilma 

lämpenee puuhiiliuunin tuottaman konvektiivisen lämmön takia joitakin asteita. Haltonin 

alustavien mittausten mukaan lämpötila nousee noin 30 oC:seen. Kaavassa 3 oletetaan, 

että käyttösuhde FR on yksi. Tuntuvan lämmön suhde laitteen tehoon eli kerroin FL:n arvo 

on tällöin 0,39, mikä tukee Amarnath Singhin ym. [16] tutkimusta.  

Yhtälöllä 3 voidaan laskea konvektiivinen lämpökuorma, kun tiedetään hiilen energiasi-

sältö ja hyötysuhde. Ideaalikaasun yhtälöstä 9 saadaan laskettua poistoilmakanavassa 
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olevan ilman lämpötila, kun oletetaan, että huoneilma ehtii lämmetä konvektiivisen läm-

pötehon verran ja sekoittua palamisilman kanssa huuvassa ennen poistoilmakanavaa.    

 �̇�𝑆,𝐾 =  𝑃𝐿 ∙  𝐹𝑈 ∙  𝐹𝑅  = 18 𝑘𝑊 ∙ 0,39 ∙ 1,00 = 7,0 𝑘𝑊 

  𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇       (9) 

  
𝑉3

𝑇3
=  

𝑉1

𝑇1
+ 

𝑉2

𝑇2
      (10) 

  𝑇3 =  
𝑉3

(
𝑉1
𝑇1

+ 
𝑉2
𝑇2

)
     (11) 

p  on paine, [kPa] 

V  on tilavuus, [m3] 

T  on lämpötila, [K] 

Mikäli paine oletetaan vakioksi, poistoilman lämpötilaksi saadaan noin 31 oC, kun ilma-

määrä on 0,944 m3/s. Kuvassa 21 esitetyssä kuvaajassa on poistoilmakanavan lasken-

nallinen lämpötila laskettu poistoilmamäärän funktiona olettamalla, että huonelämpötila 

on 21 oC. Mikäli huonelämpötila on korkeampi ja ilmamäärä vakio 0,944 m3/s, esitetään 

sen vaikutus poistoilman lämpötilaan kuvassa 22.  

 

Kuva 21. Puuhiiliuunin poistokanavaan johtavan poistoilman lämpötila ilmamäärän funktiona. 
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Kuva 22. Laskennallinen poistoilman lämpötila huonelämpötilan muuttuessa. 

Kuvien 21 ja 22 kuvaajista päätellen uuniluukun ollessa suljettuna poistoilman lämpötila 

pysyy kohtuullisen alhaisena. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro poistoilman lämpötilaa, kun 

uunin luukku avataan, joka alustavissa tutkimuksissa nousee yli 70 oC:seen. Tällöin sa-

vuhormivaatimus on tarpeellinen perinteisiä huuvia käytettäessä. 

6.2 Puuhiiliuunin huuvaratkaisuja 

Puuhiiliuuni lähtökohtaisesti tarvitsee oman huuvan, jolla on oma savuhormi, sillä pois-

toilman lämpötila voi nousta yli 70 oC:n, kun uunin luukku on auki. Tässä esitellään Hal-

tonin CMW-FMOD huuva, joka sopii erityisesti puuhiiliuunien huuvaksi. Huuvan etuna 

tavalliseen huuvaan verrattuna on se, että poistoilmamäärää voidaan alentaa 30…40 % 

laitevalmistajan ilmoittamasta ilmamäärästä. Tämä perustuu kylmävesisumuun, jota 

suihkutetaan huuvaan. Kylmä vesisumu alentaa lämpötilaa ja on myös paloturvallinen 

ratkaisu puuhiiliuunin tarpeisiin. CMW-FMOD huuvassa on Capture Jet -tekniikka, mikä 

tarkoittaa sieppausilmasuihkun puhaltamista huuvan etureunasta, jotta syntyvä konvek-

tiopilvi saadaan pysymään huuvan alla jopa silloin kun, huuvan läheisyydessä on paljon 

liikettä.  
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Poistoilmakanavan mitoituksessa tulee huomioida poistoilman vesipitoisuus, joka voi 

kondensoitua poistoilmakanavaan. Poistoilman nopeuden huuvan poistoilma-aukossa 

tulee olla Haltonin mukaan noin 4,5…5.5 m/s, jotta vesisumu erottuu poistoilmavirrasta 

ja jää huuvaan, josta vesi johdetaan viemäriin.  Lisäksi puuhiiliuunin huuvan kanavoin-

nissa tulee ottaa huomioon poltossa syntyvät noki ja muut epäpuhtaudet, jotka tahraavat 

poistokanavan lähdön mustaksi. Jotta noki jäisi huuvaan, tulisi ilmannopeuden huuvassa 

olla alle 0,45 m/s. Tämä tulee huomioida kanavamitoituksessa sekä lisäksi pitää huomi-

oida, että poistokanava tulee olla helposti puhdistettavissa. Haltonin huuvissa on auto-

maattinen pesuohjelma, joka huolehtii huuvan puhdistuksesta, mutta ei poista kanavan 

puhdistustarvetta. 

 

Kuva 23. CMW-FMOD-huuva, vesisumun ja pesun periaatekuva [31, s. 2]. 

 

Kuva 24. Puuhiiliuuni, jonka päällä on CMW-FMOD-huuva [10]. 
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Haltonin huuva tarvitsee kylmä- ja lämminvesiliitännät (DN20). Kylmän veden kulutus on 

4 dm3/min ja lämpimän veden tarve on 30 dm3/min. Kylmässä vedessä vesijohdon pai-

neen tulee olla 4 bar ja lämpimässä vedessä 5 bar. Haltonin vesisumuhuuva on varus-

tettu booster-pumpulla, joka nostaa paineen tarvittavalle tasolle. Lämpimän veden jako-

johtomitoituksessa tulee huomioida, että veden tarve on vain hetkellistä, sillä pesu kes-

tää noin 15…30 sekuntia kerrallaan. Huuva tulee viemäröidä kondensoituneen veden ja 

pesuveden johtamiseksi pois huuvasta. 

6.3 Puuhiiliuunin savuhormi ja huippuimuri 

Savuhormiin asennettavalta huippuimurilta vaaditaan lämpötilan kestoa. Useimmat val-

mistajat takasivat huippuimurille 40 oC:n lämpötilan keston, mutta puuhiiliuunin savukaa-

sujen lämpötila voi nousta yli 70 oC:n, kun uunin luukku avataan. Systemairin tuotevali-

koimaan kuuluu huippuimuri DVG-H 450EC/F400 huippuimuri, joka kestää jatkuvassa 

käytössäkin 120 oC:n lämpötilaa. 

 

Savuhormin kanavan materiaali tulee olla 1,25 mm paksua sinkittyä terästä, ja kanava 

johdetaan vesikatolle. Kanavaliitokset tiivistetään lämpöä kestävällä silikonilla (Bostik 

1600 tai 1610). Savuhormiin asennetaan perhospelti, joka sulkeutuu, kun huippuimuri ei 

ole käytössä.  

 

Kuva 25. Systemair DVG-H 450EC/F400 -huippuimuri [32]. 
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7 Yhteenveto 

Ammattikeittiöiden LVI-suunnitelmien laatiminen vaatii perehtymistä eri keittiölaitteiden 

ominaisuuksiin ja käyttöön. Poistoilmamäärällä on suuri merkitys keittiön energiatehok-

kuuteen. Sen tähden eri laitteiden kuormitus tulee huomioida huuvasuunnittelussa. 

Koska ilmamäärät ovat yleensä suuria ammattikeittiöissä, tulee ilmanjakoon kiinnittää 

erityistä huomiota. Ammattikeittiön ilmanvaihto kannattaa toteuttaa syrjäyttävällä ilman-

jaolla, jossa poistoilmamäärän tarve on pienempi kuin sekoittavassa ilmanjakotavassa.   

 

Eri laskentamenetelmillä saavutetaan riittävä tarkkuus poistoilman määrittämiseen, sillä 

todelliset ilmavirrat keittiössä voivat poiketa eri hetkissä paljonkin toisistaan. Keittiössä 

työskentelevien liikehdintä aiheuttaa ilmavirroissa sekaantumista, mikä heikentää pois-

toilman tehokkuutta epäpuhtauksien ja lämpökuorman poistamisessa. Lisäksi keittiön ja 

huuvien ilmanvaihtoon vaikuttaa paljon rakennuksen muu ilmanvaihto ja keittiön sijainti. 

Esimerkiksi ulko-ovien avaaminen muuttaa ilmasuhteita niin, että huuvan toiminta het-

kellisesti heikkenee. 

 

Puuhiiliuunin huuvan suunnittelussa tulee huomioida poistoilman lämpötila, joka voi olla 

yli 70 oC, kun uunin luukku avataan. Tällöin tavallista huuvaa käytettäessä puuhiiliuunia 

ei voi asentaa saman huuvan alle muiden keittiölaitteiden kanssa, vaan puuhiiliuunille on 

rakennettava oma erillinen savuhorminsa. Huippuimuri tulee valita niin, että se kestää yli 

70 oC:n lämpötilaa. 

Puuhiiliuunille voidaan suunnitella vesisumua hyödyntävä huuva, joka jäähdyttää pois-

toilmaa. Tällöin on mahdollista johtaa puuhiiliuunin poistoilma samaan poistokoneeseen 

kuin keittiön muukin poisto. Vesisumuhuuvan vedenkäyttö on melko suuri, joten huuva 

kannattaa varustaa antureilla, jotka tunnistavat lämpötilaeron ja käynnistävät vesisumun 

vain tarvittaessa.  

Ammattikeittiön LVI-suunnitelmia laadittaessa tulee tutustua keittiölaitteiden toimintaan, 

jotta keittiö on turvallinen ja hygieeninen käyttäjälle, mutta myös siksi, että keittiöstä ei 

saa aiheutua muihin tiloihin epämiellyttäviä hajuja ja käryjä. Liian pienet ja väärin mitoi-

tetut huuvat johtavat ongelmiin kiinteistön muissa tiloissa. Huuvan toiminta tulee ottaa 

huomioon kiinteistön koko ilmanvaihdon kannalta esimerkiksi automaatiossa, jotta 
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kiinteistössä ei synny ali- tai ylipainetta poistoilmahuuvan käytön tai käyttämättömyyden 

yhteydessä.   

Paloturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota, kun ammattikeittiöön valitaan sopiva 

huuva. Erityisesti hankkeen alussa on hyvä varmistaa eri vaihtoehtojen kustannusvaiku-

tus ja paloturvallisuustekijät, jotta nämä osataan ottaa huomioon mm. rasvahuuvan ras-

vanpoistomenetelmiä valittaessa sekä puuhiiliuunin huuvaratkaisuissa.  
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