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Opinnäytetyöprojektissa tehtävänä oli suunnitella lisäoptio verkostovesijäähdyttei-

sen (C2) Metoksen tuotevalikoiman keittopataan, jonka kasvavaan kysyntään Me-

tos haluaa vastata uudella keittopatamallilla. 

Työssä tutustutaan elintarvikkeiden jäähdyttämisen vaatimuksiin, sekä hieman 

jäähdytyksen fysiikkaan ja eri jäähdytysmenetelmiin. Työssä käydään läpi suunnit-

teluvaihetta, jossa huomioidaan julkisen puolen yleiset vaatimukset jäähdyttävälle 

keittopadalle tarjouskilpailussa. Lisäksi käydään läpi toteutustavan valintaan vai-

kuttavia asioita, jotka ovat ratkaisevassa asemassa toteutustapaa valittaessa.  

Työssä tehdään valitusta toteutustavasta protomalli, jolla testataan jäähdyttävän li-

säoption toiminnallisuus ja turvallinen toiminta. Jäähdyttävän keittopadan testauk-

sessa todettiin laite toimivaksi ja turvalliseksi, sekä toteutuskustannukset pysyivät 

asetetussa summassa. 
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The task of the thesis project was to design additional options for a water-cooled 
(C2) kettle in the Metos product range. Metos wanted to meet the growing demand 
of the product with a new kettle model. 

In this thesis, food cooling requirements were studied, as well as some physics of 
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which takes into account the requirements of the cooling-kettle in a tender on the 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT 

Vaippa = keittopadan ympärillä peittävä tai ympäröivä kerros, suljettu kuori, jossa 

vesi höyrystyy. 

Rele = sähköisesti ohjattava sähkömekaaninen kytkin, jonka toiminta perustuu säh-

kömagneettiin. 

Ohjelmoitava logiikka eli PLC = mikroprosessoripohjainen laite, johon on varus-

tettu joko modulaarisia tai integroituja tulo- ja lähtöportteja. 

Optio = lisävaruste. 

FBD = standardin määrittämä ohjelmakieli (Function Block Diagram). 

C1 = Verkostovesijäähdytteinen 

C2 = Automaattinen verkostovesijäähdytteinen. 

C3 = Jääpankilla jäähdytettävä 
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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyöprojektin tein Metos Oy:lle. Metos valmistaa ja markkinoi ammatti-

keittiölaitteita ja kalusteita. Metos Oy on Euroopan johtava ammattikeittiölaitteiden 

valmistaja. Metoslaisia on noin 750 yhdeksässä maassa. Metoksen pääkonttori, teh-

das sekä Metos Center -koulutuskeskus sijaitsevat Keravalla. Muut tehtaat sijaitse-

vat Suomessa Leppävirran Sorsakoskella ja Virossa Tallinnassa. Metos tarjoaa am-

mattikeittiölaitteiden kokonaispalveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, 

Latviassa, Liettuassa, Hollannissa ja Belgiassa./4/ 

Tarjouskilpailuissa keittopadan ongelmana on ollut jäähdytysoption puute. Kysei-

nen keittopata on Metoksen edullisin ja sähköteknisesti yksinkertaisin keittopata, 

jonka vahvuutena on ollut toimintavarmuus ja mahdollisten vikaantuneiden kom-

ponenttien edullisuus. Jäähdytysoptio on suunniteltu painottaen erityisesti hintaa ja 

toimintavarmuutta. 

Projektissa vertaillaan jäähdytysoption kahta eri toteutusvaihtoehtoa, suunnitellaan 

jäähdytyksen ohjaus ja hinnoittelu. Tämän lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon 

eri vaihtoehtojen toteutus ja toiminnan turvallisuus käyttäjälle. Lämpötilan näyttö 

käyttäjälle tai lämpötilalla ohjattava jäähdytys oli yhtenä valintakriteerinä toteutuk-

selle. Lisäksi haluttiin tutkia eri toteutustapojen lisäoptiomahdollisuuksia. 

Valitusta toteutustavasta valmistettiin protomalli ja testattiin keittopadan turvalli-

nen toiminta, sekä lisäoption toiminnallisuus. Tässä projektityössä etsin myös syitä, 

miksi jäähdyttävä keittopata olisi hyödyllinen ammattikeittiöiden tarpeisiin, ottaen 

huomioon ruuanvalmistuksessa tapahtuvia muutoksia valmistuksen eri vaiheissa. 
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2 YLEISTÄ ELINTARVIKKEIDEN JÄÄHDYTTÄMISESTÄ 

Elintarvikkeiden jäähdytyksellä ja pakastuksella hidastetaan elintarvikkeessa ta-

pahtuvia muutoksia. Näitä muutoksia ovat mm. veden haihtuminen elintarvik-

keesta, kasvisten ja lihan metabolia sekä elintarvikkeen kemialliset reaktiot. Hyvän 

jäähdytystekniikan avulla voidaan lisäksi vähentää käytettäviä säilöntäaineita sekä 

esimerkiksi suolan ja sokerin käyttöä säilömistarkoituksessa. Jos valmistuksen yh-

teydessä kuumennettuja elintarvikkeita ei tarjoilla välittömästi tai vaihtoehtoisesti 

pidetä lämpimänä, tulee ne jäähdyttää heti valmistuksen jälkeen. Elintarvikkeen 

jäähdytyksen tulee tapahtua enintään neljässä tunnissa siten, että tuotteen lämpötila 

jäähdytyksen jälkeen on korkeintaan +6 C. Nopealla jäähdytyksellä taataan tuotteen 

laatu, turvallisuus ja säilyvyys. Jos kypsennys tapahtuu liian hitaasti tai liian läm-

pimässä, saattavat siihen kuumennuksen aikana jääneet bakteerien itiömuodot 

muuttua kasvumuotoon ja saastuttaa elintarvikkeen. /1/ 

Pakastaminen on paras säilöntämenetelmä pidempiaikaiseen säilytykseen. Se mah-

dollistaa esimerkiksi pitkät kuljetusmatkat raaka-aineille ja tuotteille sekä kausi-

tuotteiden saatavuuden ympäri vuoden. Pakastamisen avulla saadaan säilytettyä hy-

vin tuotteiden ja raaka-aineiden maku, aromi ja väri sekä ravintoarvo. /1/ 

Lämpöenergia siirtyy kuumasta elintarvikkeesta sen ympäristöön. Mitä kylmempi 

ympäristö on, sitä tehokkaammin lämpö siirtyy siihen. Kun lämpöä siirtyy elintar-

vikkeesta sen ympäristöön, elintarvike jäähtyy, mutta ympäristö lämpenee. Tämän 

takia on hyvin tärkeää, että elintarviketta ympäröivä elementti pysyy riittävän kyl-

mänä koko jäähdytyksen ajan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli elintarvikkeen jäähdyttämiseen käytetään ilmaa tai 

hiilidioksidia, on se pidettävä koko ajan tarpeeksi kylmänä ja ilmanvaihto riittä-

vänä, jotta elintarvikkeen ympärillä on koko ajan kylmää eikä lämmintä ilmaa. Mi-

käli elintarvikkeen jäähdyttämiseen käytetään vettä, on se pidettävä kylmänä ja 

huolehdittava, ettei elintarvikkeen ympäristö lämpene. /2/ 
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2.1 Ruuan säilytysaika ja -lämpötila 

Kylmässä säilytettäväksi tarkoitettu ruoka on välittömästi valmistuksen tai tarjoilun 

jälkeen ja viimeistään neljän tunnin aikana jäähdytettävä 6 °C:n lämpötilaan, tai sen 

alle. Jos elintarvikehuoneistossa säännöllisesti harjoitettavaan toimintaan kuuluu 

kuumennetun ruoan jäähdyttäminen, siihen käytettävän kylmälaitteiston kapasitee-

tin ja tehon on oltava tuotantoon nähden riittävä. /2/ 

2.2 Jäähdytyksen fysiikkaa  

Elintarvikkeiden jäähtymisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi jäähdy-

tettävän massan koko, muoto ja paino. Lisäksi nopeuteen vaikuttaa tuotteen kiinteys 

ja vesipitoisuus sekä veden aktiivisuus. Myös tuotteen lämmönjohtavuudella sekä 

jäähdytysmenetelmällä on vaikutusta jäähtymisnopeuteen. Lisäksi elintarviketta si-

sältävän astian materiaalilla, lämmönvaraamiskyvyllä sekä lämmönjohtavuudella 

on vaikutusta siihen, kuinka nopeasti tuote jäähtyy.  /2/ 

2.3 Jäähdytyksen menetelmiä 

Elintarvike on mahdollista jäähdyttää vaipallisessa keittopadassa, jossa se on val-

mistettu. Vesijohtoveden avulla jäähdyttäminen padassa onnistuu noin 20 C:seen, 

jonka jälkeen jäähdytystä on jatkettava muilla keinoin.  

Toinen yleinen tapa jäähdyttämiseen on käyttää jääpankkia, jossa jäähdyttävä vesi 

kiertää kylmäaineella jäähdytettävän patterin läpi jäähtyen samalla noin yhteen as-

teeseen. Padoissa on mahdollista käyttää kylmäputkea tai jäähdytettyä melaa, joka 

on kosketuksessa suoraan tuotteeseen. /1/ 

Lisäksi on mahdollista pakata valmistettu ruoka vuokiin ja laittaa jäähdytyskaap-

piin, joka jäähdyttää ilmakiertoisesti ruuan haluttuun lämpötilaan. Yleisesti tätä 

käytetään vain, kun ruoka halutaan säilyttää myöhempää tarjoilua varten. /3/ 
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3 SUUNNITTELUVAIHE 

3.1 Keittopata 

Kyseinen keittopata on Metoksen sähköteknisesti yksinkertaisin malli. Keittopata 

on toteutettu sähkömekaanisesti releillä, jolloin keittopadan mahdollisesti vikaan-

tuessa yleishuoltomiehellä on mahdollisuus korjata laite. Mikä on pitänyt keittopa-

dan myyntilukuja ylhäällä osoittaen sen, että asiakkaalle laitteen toimintavarmuus 

on tärkeää. Toisena tärkeänä valttina keittopadalle on alhainen hinta. Jäähdyttävän 

ohjauksen toteutuskustannuksien tulisi siten olla mahdollisimman alhaiset. Auto-

maattisesti jäähdyttävää ominaisuutta kysellään useasti tarjouspyynnöissä, mikä on 

usein rajannut keittopadan tarjouspyynnöistä pois. 

Alla on listattu julkisen puolen tarjouspyyntöjen kolme yleisintä ehtoa jäähdyttä-

välle keittopadalle. 

-automaattinen jäähdytys, -automaattinen vedentäyttö 

-Vesijohtoverkon vedellä jäähdytettävä keittopata 

-automaattinen jäähdytys loppulämpötilan asetuksella ja nappia painamalla  

-padan vaipan nopea tyhjennys. 

3.2 Toiminnan kuvaus 

Opinnäytetyöprojektin aloituspalaverissa kävimme läpi Metoksen asettamat ehdot 

C2-jäähdyttävälle lisäoptiolle keittopataan. Jäähdytyksen ohjauksen ja toimintojen 

tulisi olla erillään keittotoiminnoista, koska jäähdytyspiirin vikaantuessa, keittopa-

dalla tulisi pystyä valmistamaan ruokaa. C2-jäähdytykselle on asetettu minimivaa-

timukset. Vaatimukset ovat, että käyttäjä pystyy asettamaan jäähdytyksen päälle 

nappia painamalla, sekä ruuan lämpötila näkyminen käyttäjälle. Jäähdytyksen lo-

puttua keittopadan vaipan veden täytyy tyhjentyä oikeaan määrään automaattisesti, 

kun jäähdytys lopetetaan. Mahdollisia lisäominaisuuksia olisi jäähdytyksen lopetus 
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tavoitelämpötilassa. Jäähdytys voi joko pitää ruuan halutussa lämpötilassa tai lo-

pettaa haluttuun lämpötilaan. 

3.3 Toteutusvaihtoehdot 

Jäähdyttävän keittopadan kummassakin toteutustavassa on samanlainen putkitus-

kaavio, josta on olemassa PI-kaavio. Toiminnan kuvauksen perusteella tarkasteltiin 

kahta toteutusvaihtoehtoa. Hinta oli merkittävin vaikuttava tekijä toteutusvaihtoeh-

toa valittaessa, seuraavaksi merkittävin oli mahdollisuus jäähdyttävän lisäoptio irti 

kytkemiseksi muusta ohjauspiiristä vikaantuessa. Vaihtoehdoiksi jäi sähkömekaa-

ninen reletoteutus, jossa venttiilien ajoitus tapahtuu aikareleillä. (Kuva1). Toisena 

vaihtoehtona oli ohjauksen toteutus Schneider ohjelmoitavalla logiikalla, (Kuva 2). 

mikä tekisi ohjauksesta nykyaikaisen. 

 

 

Kuva 1. Aikarele. 

 

 

 

Kuva 2. Ohjelmoitava logiikka.
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3.3.1 Reletoteutus  

Aikareleillä toteutettaessa ohjataan kytkimellä aikareleitä, jotka ohjaavat magneet-

tiventtiileitä. Painonapista ohjataan jäähdytysventtiili päälle ja vetohidasteinen rele 

ohjaa tyhjennysventtiilin auki. Kun vaipan paine on laskenut alas viileän jäähdy-

tysveden ansiosta jatkaa se jäähdytystä ajastimeen asetetun ajan tai käyttäjän kat-

kaistessa halutussa lämpötilassa painonapista. Tyhjennysvaiheeseen siirryttäessä 

lakkaa veden virtaus vaippaan ja alkaa vaipan tyhjennys. Tyhjennysaika on riippu-

vainen, isompi keittopata tarvitsee enemmän aikaa vaipan oikean määrän saavutta-

miseksi. Vaippa tyhjenee aikareleellä säädetyn ajan. Taulukossa 1 on määritelty re-

letoteutuksen hinnoittelu. 

 

 Taulukko 1. Reletoteutustavan hinnoittelu. 

 

 

Releillä
Osa Koodi Hinta kpl e/kpl
Jäähdytysventtiili 54,6
Tyhjennysventtiili 48,1
Moottoriventtiili 131,35
Pientarvikkeet 20
Rele 59,58
Rele 46,87
Rele 49,54
Riviliitin 30,31 7 4,33
Riviliitin 8,8 5 1,76
Riviliitin 23,1 5 4,62
Kaksoipainike 69,55
Katkaisin      1-0-1 28,83
Rele 8,91 1 8,91

yhteensä 579,54 euroa
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3.3.2 Ohjelmoitava logiikka 

Ohjelmoitavalla logiikalla toteutettavalla tavalla voidaan asettaa turvalliseen toi-

mintaan liittyviä ehtoja ennen siirtymistä työkierron eri vaiheille. Painonappia pai-

nettaessa ohjelma aloittaa keittopadan jäähdytyksen, jolloin vaipan höyryn tiivisty-

essä saadaan vaipan paine alas. Vaipan paineen pudottua aukeaa jäähdytyksen mag-

neettiventtiili ja keittopataa jäähdytetään, jonka jälkeen Jäähdytys katkaistaan pai-

nonapilla tai ruuan lämpötilamuutos tietyllä ajalla on niin pieni, että jäähtymistä ei 

enää tapahdu. Molempien vaiheiden jälkeen alkaa tyhjennysvaihe, joka varmistaa 

vaipan oikean veden määrän jäähdytyksen jälkeen. (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Ohjelmoitavan logiikan hinnoittelu. 

 

 

 

PLC
Osa Koodi hinta kpl e/kpl
Jäähdytysventtiili 54,6
Tyhjennysventtiili 48,1
Moottoriventtiili 131,35
Pientarvikkeet 20
Controller 119,37
Katkaisin      1-0-1 22,1
Rele 49,4 4 12,35
Riviliitin 30,31 7 4,33
Riviliitin 11,28 3 3,76
Riviliitin 18,48 4 4,62
Kaksoipainike 69,55

yhteensä 574,54 euroa
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4 TOTEUTUSTAVAN VALINTA 

Reletoteutuksen huonoina puolina ilmeni jäähdytysvaiheiden indikoinnin toteutuk-

sen hankaluus, jäähdytysvaiheiden indikointi on tärkeä osa toimintaa käyttäjää aja-

tellen. Käyttäjän on itse katkaistava jäähdytys halutussa lämpötilassa. Lisäksi olisi 

varmistettava aikareleellä käyttäjän unohdus jättää jäähdytys päälle. Käyttäjän 

mahdollisesti kallistaessa keittopataa kesken jäähdytyksen, olisi laitteen toimittava 

turvallisesti ja vaatisi sähköteknisesti hankalia toteutusvaihtoehtoja ja lisäreleitä.   

Ohjelmoitavalla logiikalla toteutettavassa tavassa pystyy merkkivalolla indikoi-

maan eri jäähdytysvaiheita, kuten merkkivalo palaa jäähdyttäessä ja vilkkuu tyh-

jennysvaiheessa. Ruuan lämpötilatietoa pystyy hyödyntämään jäähdytyksen lope-

tukseen. Joko käyttäjän asettamaan tavoitelämpötilaan pysähtyväksi tai automaat-

tisesti, jolloin tietyllä ajanjaksolla ruoka ei enää jäähdy ylitse asetetun lämpötilan. 

Vikakäytöstä johtuvat toimintakeskeytykset vähenevät, kun jäähdytysvaiheet on in-

dikoitu käyttäjälle oikean toiminnan varmistamiseksi Ohjelmoitavalla logiikalla to-

teutettaessa keittopata täyttää jäähdytykselle asetetut vaatimukset ja on myös toi-

mintavarmempi. Sekä mahdollistaa lisäoptioiden lisäyksen samaan logiikka purk-

kiin.  

Reletoteutus on vain hieman kalliimpi sähköisten komponenttien kannalta, mutta 

hintaa saattaa nostaa vielä lopullisten käyttötestien jälkeen lisättävien releiden ja 

merkkivalojen lisäystarpeet. Käyttäjälle turvallisen toiminnan takaamiseksi. Ohjel-

moitava logiikka kykenee lukemaan tuotteen lämpötila tietoa ja sen avulla voidaan 

asettaa jäähdytyksen lopetuslämpötila. Lämpötilatietoa on mahdollista esittää myös 

käyttäjälle. Ohjelmoitavaan logiikkaan on helppo lisätä käyttöturvallisuuteen tar-

vittavia ehtoja, jotka olisi reletoteutuksessa toteutettava releillä. Lisäksi ohjelmoi-

tava logiikka mahdollistaa automaattisen keittoveden täyttöoptiolle. 
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5 SÄHKÖSUUNNITTELU 

Logiikkaa valittaessa päädyttiin Schneiderin ohjelmoitavaam logiikkaan, koska 

malli on DIN-kiskoon sopiva ja riittävillä liitännöillä varustettu. Malleista päädyt-

tiin ilman näyttöä olevaan malliin (Schneider), (Kuva 3). Näyttö arvoitiin tarpeet-

tomaksi, koska jäähdytysohjelma ei tule olemaan lämpötilasta katkeava. Säh-

kösuunnittelussa tehdyt piirikaaviot on esitetty liitteessä 2. 

 

 

Kuva 3. Ohjelmoitava logiikka. 

 

Valittu malli sisälsi:                                                       

- 5 analogiatuloa  

- 4 digitaalilähtöä 

- 5 analogialähtöä  

- liittimen LAN-laajennusväylän  

- liittimen RS 485-väylälle Modbus-liikennöintiä varten.  

 



 

 

 17 

 

 

Kuva 4. Application-ohjelman perusnäkymä. 

 

SoMachine HVAC -ohjelmisto  

SoMachine HVAC -ohjelmisto koostuu neljästä ohjelmasta: Application, Device, 

User Interface ja Simulation. Uusi projekti aloitetaan luomalla laitekonfiguraatio 

(hardware) valikosta. Projekti kannattaa heti aluksi tallentaa projektia kuvaavalla 

nimellä, jolloin kaikki projektiin kuuluvat tiedostot tallentuvat projektille annetun 

nimen mukaiseen kansioon. Tämän jälkeen projektiin lisätään käytettävä logiikka, 

jonka jälkeen näkymä on kuvan 4 mukainen. Näkymästä päästään siirtymään lop-

puihin sovelluksiin.  

Application  

Logiikkaohjelmointi tapahtuu Application-ohjelmalla. Uuden ohjelman saa hel-

posti luotua painamalla hiiren oikealla painikkeella PLC-kohdalla ja valitsemalla 

Open with Application. Käyttäjältä kysytään luotavan ohjelman nimeä, minkä jäl-

keen Application-ohjelma käynnistyy. Application-ohjelman perusnäkymä on ku-

van 4 mukainen. Ohjelman lataus logiikkaan vaatii yhteysasetuksien asettamista 
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oikeiksi. Yhteysasetukset voidaan määrittää valitsemalla Online -valikosta kohta 

Set up communication. Online -valikosta löytyvällä Connect -painikkeella tai työ-

kalurivin connects to the target-painikkeella ja ohjelman täytyy kääntyä (compile). 

Lataus tapahtuu painikkeella. Jos ohjelmaa ei ole käännetty erikseen Compile-pai-

nikkeella, yritetään ohjelma kääntää ennen latausta ja jos kääntäminen epäonnistuu, 

ohjelman lataus keskeytyy. Ohjelmaan voi luoda uusia ohjelmalohkoja (program), 

funktiolohkoja (function block) ja funktioita (function). Ohjelmalohkot voidaan 

asettaa suoritettavaksi yhteen neljästä erilaisesta ohjelman kierrosta (tasks), esimer-

kiksi main-ohjelmalohko voidaan asettaa suoritettavaksi jatkuvasti taustalla 

(background) ja init-ohjelmalohko suoritettavaksi kerran jokaisessa logiikan käyn-

nistyksessä (init).  Uutta ohjelma- tai funktiolohkoa luodessa täytyy valita yksi vii-

destä ohjelmointikielestä (Kuva 5), jota lohkon ohjelmointiin haluaa käyttää. kieliä 

ovat IL (Instruction List), FBD (Function Block Diagram), LD (Ladder), ST (Struc-

tured Text) ja SFC (Sequential Function Chart). (Kuva 5). Funktioiden ohjelmoin-

tiin voidaan käyttää SFC:tä lukuun ottamatta muita edellä mainittuja. /5/ 

 

Kuva 5. SoMachine HVAC tukemat ohjelmointikielet. /6/. 

 

Muuttujia luodessa täytyy tietää niiden käyttötarkoitus. Muuttujia on globaaleja ja 

lokaaleja, sekä Modbus-objekteissa käytettäviä EEPROM -parametreja ja Status -

muuttujia. Globaaleita muuttujia voidaan tallentaa niin sanottuun pysyvään (retain) 

muistiin, jolloin kyseiset muuttujat säilyttävät arvonsa sähkökatkon jälkeen. Pysyvä 

muistialue täytyy valita käsin globaalin muuttujan osoitteeksi ja sen pituus on 
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tuplasana (double word). Pysyvän muistin osoite on %MD102.x, jossa x on luku 

välillä 0…99. Ohjelmassa muuttujan Attribute -arvoksi voi valita Retain, jolloin 

muuttujan tallentuu pysyvään muistiin. /5/ 

Device   

 Device-ohjelmalla voidaan muun muassa ladata koko projekti siihen liittyviin lo-

giikoihin, päivittää logiikan laiteohjelmisto (firmware), ja muuttaa logiikan para-

metreja. Kun laitekonfiguraatioon (hardwareen) tehdään muutoksia, on muutokset 

ladattava niitä koskeviin laitteisiin Device-ohjelmalla. Laitteiston muutokset on 

hyvä olla käännettynä Compile-painikkeesta. Device-ohjelma voidaan käynnistää 

Application-ohjelman Developer -valikosta valitsemalla Open with Device. De-

vice-ohjelman Yhteysasetukset-luvussa laitteisiin yhdistetään työkalurivin con-

nects to the target-painikkeella ja projekti ladataan Download all-painikkeella lo-

giikan laiteohjelmistoon. (Kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Device-ohjelman perusnäkymä. 
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Simulation mode  

Simulation mode-painikkeella voidaan simuloida logiikan toimintaa tietokoneella 

ilman fyysistä logiikkaa. Tämä ohjelma mahdollisti suunnitellun ohjelmalogiikan 

testauksen ilman keittopataa. (Kuva 7).  

 

Kuva 7. Simulation-ohjelman perusnäkymä. 
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Magneettiventtiili 

Magneettiventtiilit ovat venttiilin ja toimilaitteen yhdistelmä (Kuva 8), jossa karan 

liike synnytetään sähkömagneettisen kelan avulla. Magneettiventtiilit soveltuvat 

on-off-ohjauksiin ja kokoluokka on tyypillisesti DN10 - DN25. Käyttöjännitteenä 

toimilaitteissa on yleensä 24 V AC/DC tai 230 V AC. 

 

Kuva 8. Magneettiventtiili. 
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Moottoriventtiili 

Moottoriventtiilin toimilaite tarkoittaa moottoria, joka ohjaa säätöventtiiliä eri 

asentoihin (Kuva 9).  Moottori liikuttaa venttiilin karaa ja sulkijatulppaa vaihteis-

ton välityksellä. Kun kara painuu alas, tulppa puristuu tiiviisti säätöventtiilin run-

koon sorvattuun istukkaan ja sulkee venttiilin. Käyttöjännitteenä kiinteistöautoma-

tiikan toimilaitteissa on yleensä 24 V AC/DC tai 230 V.  

 

Kuva 9. Moottoriventtiili. 

 

Lämpötila näyttö 

Lämpötilan näyttö mittaa tuotteen lämpötilaa. Dixell lämpötilan näyttö (kuva 10) 

toimii 12VDC tai 230 VDC jännitteellä, sekä on yhteensopiva NTC anturi tyypin 

kanssa. (Kuva 9). 

 

Kuva 10. Lämpötilan näyttö. 
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6 TOIMINTASELOSTUS 

Ohjelma suunniteltiin toimintaselostuksen pohjalta, joka kuvaa verkostovesijääh-

dytteisen (C2) keittopadan toimintaa käyttäjän kannalta. Ohjelman logiikkakaavio 

on esitetty liitteessä 3 Ohjelman toimintaan vaikutetaan seuraavilla parametreilla. 

 Parametri 1 (Vaipan höyryn tiivistyminen) =min-max=X-X s /X sek 
 Parametri 2 (Vaipantyhjennys) =X sek.    / X sek. 
 Parametri 3 (Jäähdytyksen lopetus) = X min   / X min(testissä) 

Painettaessa 1-painonappia jäähdytysohjelma käynnistyy, magneettiventtiili Y3 

avautuu ja verkostovesi pääsee vaippaan ja vaipan paine laskee. (1). Kun parametrin 

1 määrittämä aika on kulunut, avautuu Y4-magneettiventtiili ja päästää jäähdytys-

veden ulos lattiaviemäriin. (2). Y3,- Y4-magneettiventtiilit ovat auki niin kauan, 

kunnes käyttäjä 0-painonapista pysäyttää jäähdytyksen. (3). Kun käyttäjä pysäyttää 

jäähdytyksen 0-painonapista, alkaa vaipan tyhjennysvaihe, jolloin moottoriventtiili 

Y5 avautuu ja Y3 magneettiventtiili sulkeutuu. Magneettiventtiili Y4 jää auki tyh-

jennysvaiheen ajaksi, Tyhjennysvaihe riippuu keittopadan koosta ja sen vaatima 

aika asetetaan parametrilla 2. 

Tyhjennysvaiheen aikana moottoriventtiili Y5 ei sulkeudu keittopataa kallistetta-

essa tai käännettäessä valintakytkin 0-asentoon. Vasta kun parametrin 2 määrittämä 

aika on kulunut, jolloin merkkivalo H4 lopettaa vilkkumaisen ja keittopata on val-

mis lämmitykseen. 

Jos jäähdytysvaiheen aikana valintakytkin käännetään 0-asentoon, magneettivent-

tiilit Y3 ja Y4 sulkeutuvat ja merkkivalo H4 syttyy. Valintakytkimen palautuessa 

jäähdytysasentoon, ohjelma jatkaa jäähdytystä. Parametri 1 määritetyn ajan kulut-

tua voi käynnistää tyhjennysvaiheen 0-painonapista, jolloin parametri 2 asetetun 

ajan kuluttua voi keittopataa käyttää lämmitykseen. 
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Jäähdytysvaiheen aikana keittopataa kallistaessa magneettiventtiilit Y3 ja Y4 sul-

keutuvat ja merkkivalo H4 palaa. Keittopadan palautuessa perusasentoon, magneet-

tiventtiilit Y3 ja Y4 aukeavat, jolloin verkostovesi pääsee kiertämään keittopadan 

laipan kautta lattiakaivoon. 

Keittopadan kuumentuminen kestää pitkään ja paine vaipassa ei nouse tavoittee-

seen, merkkivalo H4 palaa. Saattaa olla jäähdytysvaiheen jälkeen tehtävä tyhjen-

nysvaihe (3) tekemättä, käännä valintakytkin jäähdytysasentoon ja paina 0-paino-

nappia suorittaaksesi tyhjennysvaiheen. Merkkivalo vilkkuu tyhjennysvaiheen ajan 

ja sammuu kun tyhjennysvaihe on kulunut loppuun. Toimintaselostuksen jäähdy-

tysvaiheet ovat kuvattuna alla olevassa taulukossa.  
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7 PROTOMALLI 

Keittopadan jäähdytysoption protomalli on toteutettu nykyiseen keittopadan toimi-

jalkaan.  Keittopadan jalkaan asennettiin tarvittavat painikkeet, merkkivalo ja käyt-

tökytkin, joilla tehtiin tarvittavat toimintatestit turvallisen toiminnan takaamiseksi. 

Jäähdyttävän option lisäysmahdollisuudesta jo olemassa olevaan keittopadan toi-

mijalkaan jälkiasennuksena luovuttiin, koska keittopadan akselissa olevan läpivien-

nin ahtauden vuoksi olisi mahdotonta viedä jäähdytyksen vesiputket keittopadan 

pohjaan. Jäähdytyksen edellyttämien käyttöpainikkeiden lisääminen vanhaan käyt-

töpaneeliin tekisi keittopadasta vaikea selkoisen käyttäjälle. Käyttöpaneelin lopul-

linen ulkoasu suunnitellaan, kun tiedetään jäähdytysoption käyttöpainikkeiden 

määrä. (Kuva 3). 

 

Kuva 11. Protomallin toimijalka. 



 

 

 26 

 

7.1  Protomallin 1.koekäyttö 

Keittopadan testaus aloitettiin Metos Oy:n Keravan tehtaalla, (Kuva 11). Keittopa-

dan testauksen aloitimme silmämääräisellä tarkastuksella, jonka jälkeen tehtiin säh-

kötarkastus. Sähkötarkastuksessa mitattiin maadoituksen jatkuvuus liitoskaapelin 

liitosrimalla, rungossa, etupaneelissa ja padanvaipassa. Sähkötarkastuksen toinen 

mittaus oli eristysvastuksen mittaus. Eristysvastusmittauksessa mitataan kolmen 

vaiheen ja nollan yhteyttä maadoitusjohtimeen tasajännitteellä. Eristysvastusmit-

tauksessa jännite oli 1000VDC ja 1200VDC. Eristysvastusmittauksessa vaiheet ja 

nolla yhdistettiin. Tällä estettiin elektroniikkapiirien vaurioituminen mitattavalla 

jännitteellä. 

Sähkötarkastuksen jälkeen testattiin keittopadan lämmitystoiminnot, sekoitustoi-

minnot ja kallistustoiminnot. Tämän jälkeen testattiin C2-jäähdytysoption toimin-

tojen aloitus- lopetus- ja tyhjennysvaiheet. Seuraavaksi asetimme keittopataan vettä 

ja lämmitimme sen, keittopadan lämpötilan noustessa kiehumispisteeseen, jolloin 

keittopadan vaipassa on yhden bar paine. Pystyimme silmämääräisesti toteamaan 

putkiliitoksien tiiveyden. Tämän jälkeen kytkettiin valintakytkimestä jäähdytystoi-

minto ja aloitettiin 1-painikkeesta jäähdytys päälle. Jäähdytyksen ensimmäisen vai-

heen jälkeen alkoi vaihe kaksi, jolloin magneettiventtiilin Y4 avautuessa, todettiin 

vaippaan jääneen 0,5 bar paine. Vaipan liiallisesta paineesta johtuen pääteltiin pa-

rametrin 1 olevan liian pieni, jonka tarkoitus on päästää verkostovettä keittopadan 

vaippaan alentaen vaipan paineen alas. Vaihe kaksi toimi kuten kuuluukin, mutta 

kesken jäähdytysvaiheen keittopataa kallistettiin mahdollisen käyttäjävikatilanteen 

simuloimiseksi. 0-painiketta painettiin ja palautettaessa keittopata perusasentoon, 

ilmeni ohjelmavika. Ohjelma aloitti tyhjennysvaiheen ja samaan aikaan olivat mag-

neettiventtiilit Y3 ja Y4 auki. Keittopadan ohjelma jäi jumiin, jonka saimme nol-

lattua vasta sähköt katkaisemalla. Toisena huomiona testauksessa todettiin vaipan 

korvausilman puute tyhjennysvaiheessa.  
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Testauksen aikana todettiin vaipan tyhjennyksen huono virtaus, joka johtui kor-

vausilman puutteesta. Vian korjaamiseksi tehtiin ohjelmaan muutos, jossa magneet-

tiventtiili Y4 on auki tyhjennysvaiheessa, jolloin moottoriventtiili Y5 tyhjentää vai-

pan veden oikeaan määrään. 

Testauksessa todettiin ohjelmavika, joka mahdollistaa vaipan paineiden purkautu-

misen käyttäjän jaloille. Kallistettaessa keittopataa ja palautettaessa takaisin keitto-

asentoon, jonka jälkeen painettaessa 0-painiketta ohjelma aloitti tyhjennysvaiheen. 

Vika korjattiin logiikkaohjelmaan, johon lisättiin kallistamiselle ja 0-painikkeen 

toiminnolle ehtoja tyhjennysvaiheen aloittamiselle. Myös vaipan höyryn tiivistymi-

selle varattua aika oli hieman liian lyhyt, Tarvittavaan aikaan vaikuttavat keittopa-

dan koko ja verkostoveden lämpötila. (Parametri 1). 

 

 

 

Kuva 12. Testauspiste Metos. 
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Kuva 13. Keittopadan protomalli. 

 

 

 Kuva 14. Toimijalka, sähkötila. 
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7.2 Protomallin 2.koekäyttö 

Jäähdyttävän keittopadan toisena testaus päivänä ensimmäisenä vaiheena keittopa-

dalle suoritettiin sähkötarkastus, maadoituksen jatkuvuus ja eristysresistanssi. Keit-

topadan perustoiminnot tarkastettiin, kallistus, sekoitus ja lämmitys. Tämän jälkeen 

testattiin jäähdytyksen aloitus ja parametrin 1 aikaviive. Vaiheessa kaksi magneet-

tiventtiili Y4 aukeaa, jolloin verkostovesi pääsee virtaamaan magneettiventtiili Y3 

ja Y4 kautta lattiakaivoon. Seuraavaksi painettaessa 0-painiketta siirryttiin tyhjen-

nysvaiheeseen, jolloin magneettiventtiili Y3 sulkeutuu ja moottoriventtiili Y5 avau-

tuu ja keittopadan vaipan vesi pääsee valumaan oikeaan määrään. Tyhjennysvai-

heelle määritelty valutusaika Parametri 2 on riippuvainen keittopadan koosta. Jääh-

dytysohjelman mentyä loppuun painettiin 1-painikkeesta jäähdytys päälle ja odo-

timme parametrin 3 kuluvan, jonka jälkeen jäähdytyksen voi aloittaa alusta tai siir-

tyä tyhjennysvaiheeseen 0-painonappia painamalla. Parametri 3 on aikaviive, jos 

käyttäjä unohtaa jäähdytyksen päälle. Parametri 3 katkaisee jäähdytyksen ja sulkee 

magneettiventtiilin Y3, jonka jälkeen voi käynnistää tyhjennysvaiheen 0-painik-

keesta. 

Jäähdytyksen ohjelman toimivuuden jälkeen testattiin jäähdytystoimivuutta eri 

käyttäjän asettamissa häiriötilanteissa. Tällä testauksella tarkastettiin ohjelman toi-

mivuus eri käyttötoimintotilanteissa, sekä käyttäjän asettamia mahdollisia tilan-

teita. Tästä testauksesta on liite 1, jossa on kirjattu testaustilanne ja mahdollinen 

toiminta tilanteessa. 

Viimeisenä mitattiin keittopadan vaipan paine kiehumispisteessä. Sen jälkeen ma-

nuaalisesti pidetään lämmitystä päällä, jolla saadaan mitattua varolaitteen toiminta-

arvo. Liitteenä testauksesta mittauspöytäkirjat.  

Testauksessa kirjattavia toimintaan liittyviä huomautuksia ovat moottoriventtiilin 

sulkeutuminen keittopataa kallistaessa, mikä ei ole käyttäjälle vaarallinen, vaikka 

moottoriventtiili on auki. Sähkökatkon sattuessa on mahdollista saada tallennettua 

viimeisin toiminto muistiin ja asettaa toimintoehto, ettei huoltotöistä aiheutuvat 
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sähkökatkot aiheuta huoltotöihin lisää vaikeutta. Viimeisenä huomiona mahdolli-

nen lisättävä ominaisuus voisi olla taukotoiminto ohjelmaan.  

 

 

 

 

Kuva 15. Toimijalka. 

 

 

Kuva 16. Jäähdytysvaihe.
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8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyöprojektin sain tehdä Metos Oy:lle. Projektin tarkoitus on kartoittaa 

mahdollisen jäähdyttävän lisäoption toteutusvaihtoehtoja ja hintaa, jolla pystyy ar-

vioimaan option kannattavuutta suhteessa myyntilukuihin. Tarjouskilpailuissa on 

selvästi nähtävissä kiinnostusta jäähdyttävään keittopataan. 

Vaikka C2-verkostovesijäähdytteinen optio ei pärjää jäähdytysominaisuuksilta niin 

hyvin kuin C3-jäähdytys. C3-jäähdytyksessä keittopadan vaippaa jäähdytetään jää-

pankilla jäähdytettävällä vedellä, jonka jäähdytysominaisuudet ovat paremmat kyl-

memmän veden ansiosta. Projektissa hinta oli tärkeä valintakriteeri. C2-jäähdytys 

on huomattavasti edukkaampi toteuttaa, jossa kaikki jäähdytyslaitteet ovat keitto-

padan toimijalassa ja vesipiste on aina jo valmiina keittopadoille, kun C3-jäähdy-

tyksessä olisi rakennettava jääpankki ja kylmävesiputkiverkosto.  

C2-jäähdytteinen keittopata on jossain määrin epäekologinen, jolloin verkostovettä 

juoksutetaan vaipan kautta viemäriin. Näinä aikoina, kun vesi on kohtuullisen hin-

taista ja sitä on saatavilla, on edullinen hankintahinta painava ostokriteeri. Toki on 

otettava huomioon jäähdytyksen käyttömäärä, joka saattaa olla vain aamupuurolla 

tai iltapäivän jälkiruuan valmistusvaiheessa, jolloin jäähdytysmäärät jäävät kuiten-

kin kohtuullisen pieniksi keskikokoisessa keittiössä.   

Tämän projektin toteutus onnistui suunnitellusti ja siinä hintaluokassa mitä sille oli 

asetettu. Suunnitteluvaiheessa todettiin reletoteutuksen vaikeus, joka olisi mahdol-

lisesti tarvinnut apureleitä ja ajastimen lisää. Jotta jäähdyttävästä keittopadasta ol-

taisiin saatu turvallinen, Schneiderin ohjelmoitava logiikka jäi ainoaksi hyväksi 

vaihtoehdoksi, turvallisen ja yksinkertaisen toiminnan takaamiseksi. Lisäksi 

Schneiderin logiikalla pystytään vastaamaan mahdollisiin lisäominaisuuksiin koh-

tuullisen helpoilla muutostöillä, joka olisi aikareleillä ollut mahdotonta. Tämän pro-

jektin kannalta onnistuttiin testeissä, sekä jäähdytysoption sähkötilan tarve tiede-

tään ja kytkintyypit uuteen käyttöpaneeliin tiedetään. Kraus&Neimer kytkinvalmis-

tajan kanssa käytiin alustavasti käyttöpainike vaihtoehtoja läpi.  
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LIITE  1 

Mitauspöytäkirja 

Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 1 = 0.0 mohm OK 

Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 2 = 7.0 mohm OK 

Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 3 = 32.0 mohm OK 

Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 4 = 3.0 mohm OK 

Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 5 = 7.0 mohm OK 

Eritysvastusmittaus huoneenlämpötilassa = 295.7 Mohm OK 

Ylijännitekoestuksen vuotovirta = 84.0 mA OK 

Suojajohtimen vuotovirtamittaus L1 = 7.3 mA OK 

Suojajohtimen vuotovirtamittaus L2 = 7.3 mA OK 

Suojajohtimen vuotovirtamittaus L3 = 7.3 mA OK 

Vaihejohtimien virtamittaus L1 - puoliteho = 14.4 A OK 

Vaihejohtimien virtamittaus L2 - puoliteho = 14.5 A OK 

Vaihejohtimien virtamittaus L3 - puoliteho = 14.5 A OK 

Vaihejohtimien tehomittaus L1 - puoliteho = 3.3 kW OK 

Vaihejohtimien tehomittaus L2 - puoliteho = 3.3 kW OK 

Vaihejohtimien tehomittaus L3 - puoliteho = 3.4 kW OK 

Vaihejohtimien virtamittaus L1 - maksimiteho = 14.4 A OK 

Vaihejohtimien virtamittaus L2 - maksimiteho = 14.4 A OK 

Vaihejohtimien virtamittaus L3 - maksimiteho = 14.4 A OK 

Vaihejohtimien tehomittaus L1 - maksimiteho = 3.3 kW OK 

Vaihejohtimien tehomittaus L2 - maksimiteho = 3.3 kW OK 

Vaihejohtimien tehomittaus L3 - maksimiteho = 3.3 kW OK 

Painelähettimen arvo maksimilämpötilassa = 1.00 bar OK 

Painelähettimen arvo painekytkimen toimintapaineessa = 1.00 bar OK 

Painekytkimen arvo varoventtiilin toimintapaineessa = 1.55 bar OK 

Eritysvastusmittaus käyttölämpötilassa = 146.7 Mohm OK 



 

 

Suojajohtimen vuotovirtamittaus L1 = 7.3 mA OK 

Suojajohtimen vuotovirtamittaus L2 = 7.3 mA OK 

Suojajohtimen vuotovirtamittaus L3 = 7.3 mA OK 

21 KALLISTUS ÄÄRIASENTOON: - Rajakytkin pysäyttää kallistuksen (Hyväksy - ja odota 
seuraavaa ohjetta...) KOESTETTU 

22 KALLISTUKSEN PALAUTUS PERUSASENTOON: - Rajakytkin pysäyttää kallistuksen pa-
lautuksen (Hyväksy - ja odota seuraavaa ohjetta...) KOESTETTU 

23 HÄTÄ-SEIS-painikkeen toiminta: - Kaikki toiminnot katkeavat (Hyväksy - ja odota seu-
raavaa ohjetta...) KOESTETTU 

24 SEKOITTIMEN TURVAKANNEN toiminta: - Nosta padan turvakansi ylös - Taajuusmuut-
tajan käyttöjännite katkeaa - Laske padan turvakansi alas - Taajuusmuuttajan käyttöjän-
nite kytkeytyy (Hyväksy - ja odota seuraavaa ohjetta...) KOESTETTU 

25 TAAJUUSMUUTTAJAN PARAMETROINTI: 1. Kiinnitä taajuusmuuttajan ohjelmointikaa-
peli taajuusmuuttajan ohjelmointiliittimeen 2. Siirrä taajuusmuuttajan parametriasetuk-
set ohjelmointilaitteelta taajuusmuuttajalle (Hyväksy - ja odota seuraavaa ohjetta...) 
KOESTETTU 

26 SEKOITTIMEN PYÖRIMISSUUNTA: - Sekoitin pyörii myötäpäivään miniminopeudella 
(Hyväksy - ja odota seuraavaa ohjetta...) KOESTETTU 

27 SEKOITTIMEN MAKSIMIPYÖRIMISNOPEUS: -Taajuusohje taajuusmuuttajan näytöltä 
luettuna 0,75 kW = 91.0Hz, 1,5 kW = 93.0Hz, sekoitin pyörii myötäpäivään (Hyväksy - ja 
odota seuraavaa ohjetta...) KOESTETTU 

28 EDESTAKAINEN SEKOITUS: Tarkista edestakainen sekoitus (Hyväksy - ja odota seuraa-
vaa ohjetta...) KOESTETTU 

30 Anna padan jäähtyä. Sulje höyrynkehittimen tyhjennysventtiilin hana - Poista pai-
neenmittauksen letku höyrynkehittimen tyhjennysventtiilistä - Avaa höyrynkehittimen 
tyhjennysventtiilin hana. Tyhjennä höyrynkehitin kokonaan kallistamalla pataa. Palauta 
pata perusasentoonsa. Kytketään käyttöjännite pois koestuspistorasiasta (Hyväksy - 
koestus valmis) KOESTETTU 

Koestusjännite L1-L2: 400.1 V 

Koestusjännite L1-L3: 400.1 V 

Koestusjännite L2-L3: 401.8 V 

Aloitusaika: 24.01.19 13:17:21 

Lopetusaika: 24.01.19 14:03:18 

 


