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Kylmäsäilytyslaitteiden valinta
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Jääkaapissa voi olla pullo- ja puolihyllyjä joilla helpotetaan korkeiden tava-
roiden sijoittelua. Jäähdytyspuhallin tehostaa sisäilmankiertoa ja tasaa sisä-
lämpötilan. Aktiivihiilisuodattimen tehtävänä on pitää kaapin ilma raikkaana.  
Kuva: Tarja Marjomaa

RUUANVALMISTUS- JA SÄILYTYS

Ruokatalouden hoitotapa, käytettävissä oleva tila 
ja talouden koko määrittävät sen, miten paljon ja 
millaista kylmätilaa kotona tarvitaan. Myös kau-
passakäyntien tiheys ja kerralla ostettavat määrät, 
talouden omavaraisuus, sarjaruoanvalmistus, 
pakastaminen ja muut käytetyt säilöntämenetel-
mät vaikuttavat kylmälaitteiden valintaan. Toiselle 
riittää pieni perusjääkaappi, toinen haluaa ison 
kylmäkeskuksen jääpalakoneineen. Tarjolla on 
myös vetolaatikkomallisia jääkaappeja ja pakas-
timia. Viinien harrastaja arvostaa viinikaappia ja 
puutarhuri vihannesten ja juuresten säilytystilaa. 
Energiataloudellinen kylmälaite vastaa tilavuudel-
taan käyttötarvetta.

Keskivertoperheessä, jossa on kaksi lasta, 
heitetään vuosittain pois yli 220 kiloa ruo-
kaa. Tämä voi johtua paitsi suunnittelemat-
tomasta ruokatarvikkeiden hankkimisesta 
ja virheellisestä kylmäsäilytyksestä myös 
kylmälaitteiden teknisistä ominaisuuksista. 
Ei siis ole yhdentekevää minkälaiset kyl-
mälaitteet kotiin hankitaan. Kylmälaittei-
den ominaisuuksiin perehtyminen auttaa 
laitevertailussa. Energiamerkistä, esitteistä 
ja testituloksista löytyy valintaa tukevaa 

tietoa. Tärkeitä valintaperusteita ovat lait-
teen suorituskyky, käyttö- ja turvallisuuso-
minaisuudet sekä sähkönkulutus. Oikea si-
joitus, käyttö ja hoito ovat tärkeitä laitteen 
kestävyyden ja sähkönkulutuksen vuoksi. 
Vaikka uudet kylmälaitteet ovat energia-
tehokkaita, niiden kokonaissähkönkulutus 
muodostaa noin 13 prosenttia kotitalo-
ussähkön kulutuksesta, sillä ne ovat koko 
ajan päällä.

KÄYTTÖTARVE RATKAISEE
Energiatehokas kylmälaite ei ole käytän-
nössä energiataloudellinen, jos se ei vastaa 
tilavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan käyttö-
tarvetta tai säilytyslämpötilat on säädetty 
tarpeettoman kylmiksi. Käyttämättömän 
tilan jäähdyttäminen on hukkakulutusta, 
ja puolestaan täyteen ahdetusta laitteesta 
tavaroita etsittäessä laitteeseen pääsee läm-
mintä ilmaa, jonka jäähdyttäminen lisää säh-
könkulutusta.
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Pakastintilan tarvetta arvioidaan perheen 
koon ja pakastettavien määrien perusteella. 
Ahkerasti pakastavissa talouksissa on jous-
tavaa, jos pakastimia on useampi. Laitteita 
otetaan käyttöön tarpeen mukaan, jolloin 
vältytään tyhjän tilan jäähdyttämiseltä.

Keittiöön voi riittää käteisvarastona toimi-
va kylmäsäilytyslaite, jos taloudessa on kel-
lari- tai muita kylmätiloja. Luonnonvaraista 
kylmää kannattaa käyttää hyväksi mahdolli-
suuksien mukaan.

SIJOITUS
Kylmälaite sijoitetaan vapaaseen tilaan tai 
komeroon. Laitteen ulkomittojen lisäksi 
tarvitaan ilmankiertotilaa myös laitteen ym-
pärille, jotta lauhduttimeen tuleva lämpö 
pääsee siirtymään huoneilmaan. Joskus il-
mankiertotila sisältyy laitteen ulkomittoihin. 
Ilmankiertotilan määrä on laitekohtainen ja 
tarkistettava käyttöohjeista. Puutteellinen 
ilmankierto haittaa laitteen toimintaa, lisää 
sähkönkulutusta ja voi aiheuttaa kompres-
sorin rikkoutumisen. Kalustepeitteinen eli in-
tegroitava kylmälaite tarvitsee kalusteoven ja 
erikoiskomeron, jossa ilmankiertotilan tarve 
on valmiiksi huomioitu. Käytettävissä oleva 
tila ja liitäntäjohdon pituus kannattaa mitata 
ennen ostoksille lähtöä, sillä jatkojohtojen-
käyttöä pysyvänä ratkaisuna ei suositella.

Komerokaappiin upotettu kylmäsäilytyslaite 
kuluttaa sähköä noin 10 prosenttia enemmän 
kuin vapaasti sijoitettu, jos yläkomeron taakse 
ei ole jätetty ilmankiertotilaa. Väärä sijoitus nos-
taa sähkönkulutusta jopa 160 prosenttia.

Älä sijoita:
Lämmönlähteen (liesi, astianpesukone, 
lämpöpatteri) lähelle tai auringonpaistee-
seen. Viereen sijoitetun uunin tai astianpe-
sukoneen käyttö lisää kylmäsäilytyslaitteen 
sähkönkulutusta 10–20 prosenttia. Esimer-
kiksi lattialieden sivupinnan kuumuus lisää 

Kylmäsäilytyslaitteen ympärille on varattava ilmankiertotilaa

Yläkomeron syvyys 500 mm Yläkomeron syvyys 600 mm Yläkomeron syvyys 600 mm Yläkomeron syvyys 600 mm

Ilmankiertojärjestelyt Ilmankierto vapaa Suljettu yläkomeron takaa Suljettu alhaalta Suljettu ylhäältä ja alhaalta

Sähkönkulutuksen lisäys, % 0 % 10 % 100 % 160 %

SIJOITA OIKEIN
  Sijoita kylmälaite kuivaan sisätilaan.
  Jätä laitteen ja yläpuolella olevan komerokaapin väliin ilmankiertotilaa vähintään 5-10 cm, ellei 

tila sisälly ulkomittoihin. Ilmankierto tehostuu, jos yläkomeron syvyys on vain 50 cm ja sen taakse 
jää ilmankiertotilaa.

  Älä peitä laitteen ilmankiertoa alhaalta.
  Jätä sivuille tilaa 1-2 cm, jos lauhdutinputkisto on laitteen sivuseinärakenteissa. Yleensä tämä tila 

tarvitaan laitteen taakse.
  Jätä laitteen eteen käyttötilaa vähintään 90–130 cm ja viereen lasku- ja työtilaa.
  Laitteen oven täytyy mahtua avautumaan 90-145°. Muista nurkka-asennuksessa, että ovenkahva 

ja joskus myös ovi tarvitsevat sarananpuoleiselle sivulleen tilaa leveyssuunnassa avautuakseen 
kunnolla.

  Komerokaappiin upotettu laite voi olla kalustepeitteinen, jolloin se tarvitsee kalusteoven. Jätä 
kalusteasennus ammattilaiselle.

  Asenna laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan. Tarkista suoruus uudelleen myöhemmin, jos laite 
on puulattialla tai pehmeän maton päällä.

  Jätä säiliöpakastimen koneistonpuoleiselle sivulle vapaata tilaa 6-10 cm.
  Laita laitteen alle turvakaukalo, jonka reunat ulottuvat sivuilta ja takaa vähintään 10 cm korkeu-

delle alustasta. Näin vältät sulatustapahtumaan mahdollisesti liittyvät vesivahingot.

KYLMÄSÄILYTYSLAITTEIDEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA
Käyttöympäristön lämpötila ilmoitetaan laitteen arvokilvessä kirjaimella SN, N, ST tai T.
SN (+10...+32 oC), N (+16...+32 oC), ST (+18...+38 oC) ja T (+18...+43 oC). Ilmastoluokat SN ja N ovat 
Suomessa yleisimmät.

Kylmäsäilytyslaite toimii suunnitellusti, kun ympäristön lämpötila on vähintään +10 tai +16 astetta. 
Joidenkin kylmälaitteiden toimintavarmuus taataan + 5 asteen lämpötilaan asti, mutta tämä on laite-
kohtaista. Suositeltua kylmemmässä tilassa käytettävän kylmälaitteen elektroniikkaan, kompressorin 
ylikuumenemissuojaan ja termostaattiin voi tulla toimintahäiriöitä ja voiteluaineet jähmettyvät. Laite 
huurtuu ja ruostuu ilmankosteuden, kylmyyden ja epäpuhtauksien takia. Tiivisteiden ja johtojen suo-
jaeristeiden kestoikä lyhenee.

Kylmäsäilytyslaitteiden lämpötiloja ohjataan termostaatilla, jonka ohjaus kytkeytyy usein kylmä-
aineen höyrystymislämpötilaan. Höyrystymislämpötila laskee ympäristölämpötilan laskiessa ja vai-
kuttaa termostaatin toimintaan. Esimerkiksi yhdellä termostaatilla varustetun jääkaappipakastimen 
pakastinosan sisältö voi sulaa, jos käyttöympäristö on liian kylmä, koska termostaatti käynnistää kom-
pressorin vasta, kun pakastinosa on lämmennyt jääkaapin lämpöön.

Tutkimusten mukaan kylmäsäilytyslaitteiden sijoittaminen asunnon puolilämpimiin tiloihin vähen-
tää niiden sähkönkulutusta 25–50 %.

Ympäristön lämpötilan noustessa +25 asteesta +32 asteeseen laitteen sähkönkulutus voi kaksin-
kertaistua.

TARKISTA LAITEKOHTAISESTI:
  laitteen ulkomitat ja upotusaukon mitat
  ilmankierron vaatima tila
  kädensijan ja joskus myös oven vaatima 

tila ovea avattaessa, jos laite sijoitetaan 
seinän viereen

  laitteen syvyysmitta ovi auki 90 °
  säiliöpakastimen korkeusmitta kansi auki
  sijoitusetäisyys lämpöä tuottaviin laittei-

siin, (uuni, liesi, astianpesukone)
  käyttöympäristön lämpötila

kylmälaitteen sähkönkulutusta ja voi myös 
vaurioittaa sen eristeitä ja tiivisteitä. Myös 
automaattisella, pyrolyysiin perustuvalla uu-
ninpuhdistusohjelmalla varustettu kaluste-
uuni lämmittää komerokaappia selvästi, kun 
puhdistusohjelma on päällä. Astianpesuko-
ne lämmittää komeroa ja kuuma vesihöyry 
hapertaa kylmälaitteen tiivisteitä.

Kosteaan, kylmään tai pölyiseen tilaan. 
Sähköturvallisuusmääräysten mukaan kyl-
mälaitteen käyttöympäristön on oltava läm-
min ja kuiva. Laitetta ei saa käyttää kylmällä 
ullakolla tai muissa tiloissa, joissa lämpötila 
vaihtelee, tai joissa laitteen koneiston pölyyn-
tyminen voi aiheuttaa palovaaran. Laitteen 
käyttöympäristön lämpötilavaatimukset tar-
kistetaan käyttöohjeista.

KYLMÄLAITTEEN 
TOIMINTAPERIAATE
Kylmälaitteen toiminta perustuu sähköllä 
toimivan kompressorin avulla tapahtuvaan 
höyrypuristusprosessiin, jossa jäähdytysaine 
kiertää umpinaisessa putkistossa olomuo-
toaan muuttaen. Kylmäaineen olomuodon 
muutosten avulla jääkaapin sisällä olevaa läm-
pöä kuljetetaan ulos huoneilmaan.  Putkiston 
höyrystin on laitteen sisällä ja lauhdutin kaa-
pin takana. Elintarvikkeiden lämpö ja kosteus 
tiivistyvät kylmän höyrystimen pinnalle ja 
muodostavat huurretta, kun nestemäinen 
kylmäaine höyrystyy kaasuksi höyrystimessä 
ja sitoo lämpöä laitteen sisältä. Kaasu luovut-
taa lämpöä laitteen ulkopuolelle tiivistyessään 
jälleen nesteeksi lauhduttimessa. Kylmälait-
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teen lämpötilanvalitsin eli termostaatti 
pysäyttää kompressorin ja kytkee sen 
uudelleen toimintaan säädetyn lämpö-
tilan mukaisesti.

LAITETYYPIT
Myynnissä on tuoretuotteiden ja pa-
kasteiden kylmäsäilytykseen suun-
niteltuja laitteita, joissa on erilaisia 
lämpötila-alueita ja -osastoja. Tutuim-
pia ovat jääkaappi ja pakastin sekä 
jääkaappipakastin, joka on edellisten 
yhdistelmä. Tarjolla on myös erilaisia 
monilämpötila- ja yhdistelmälaitteita 
sekä viinikaappeja.

Jääkaappi
Markkinoiden pienimmät jääkaapit 
ovat käyttötilavuudeltaan vain pari-
kymmentä litraa ja suurimmat lähes 
400 litraa. Sisävarustelussa on laitekoh-
taisia eroja joita kannattaa tarkastella 
omien käyttötarpeiden kannalta. Säily-
tyslaatikoiden, -osastojen, -lokeroiden 
ja viileävaunujen lämpötila- ja joskus 
myös kosteusolosuhteet voidaan jois-
sakin laitteissa määrittää yksilöllisten 
säilytystarpeiden mukaan. Laitteessa 
voi olla myös lämmönjakolevy tai muu 
rakenneratkaisu, jolla sisätilaa pystytään 
jakamaan ja lämpötiloja säätämään 
käyttötarpeen mukaan. Lämpötilaa on 
mahdollista joissakin laitteissa säätää 
jopa välillä +4 ... -24 astetta. Elintarvik-
keiden säilytysaikaa pidentävässä 0-as-
tetilassa tuore kala, liha ja marjat säilyvät 
hyvinä muutamia päiviä, kun jääkaapis-
sa ne säilyvät muutamia tunteja. Joskus 
0-astetila on pakastimen yhteydessä, 
jolloin se toimii pakastimen koneistolla.

Jääkaapin sisällä voi olla luukulla ero-
tettu pakastelokero, jonka tähtimer-
kintätunnus kertoo sen lämpötila- ja 
säilytysominaisuuksista. Lähes kaikissa 
uusissa laitteissa on neljän tähden pa-
kastelokero, jossa voi sekä säilyttää että 
pakastaa ruokia. Mikäli tähtiä on vä-

hemmän, on lokero tarkoitettu joko pa-
kasteiden lyhytaikaiseen säilyttämiseen 
tai alkusulattamiseen ja jääkuutioiden 
valmistamiseen. Jääkaapissa on yleensä 
automaattinen huurteensulatus, mutta 
pakastelokerosta huurre on sulatettava. 

Jääkaappipakastin
Jääkaappipakastimessa on samassa 
laitteessa tuoretuotteiden säilyttämi-
seen soveltuvaa jääkaappitilaa ja pakas-
teiden säilyttämiseen ja pakastamiseen 
tarkoitettua pakastintilaa. Usein pakas-
tinosa on jääkaapin alapuolella, mutta 
tilavammissa laitteissa osastot voivat 
olla vierekkäin, (ks. side by side laitteet), 
tai jääkaapin yläpuolella voi olla pieni 
pakastinosa. Jääkaappipakastimien pe-
rinteinen leveys- ja syvyysmitta on ol-
lut noin 60 cm, mutta markkinoille on 
tullut entistä leveämpiä ja syvempiä 
laitteita. Jääkaapista huurre sulaa auto-
maattisesti. Pakastin sulatetaan käsin 
tai siinä on automaattisulatus.

Kylmiö ja kylmiö-pakastin
Kylmiö on iso jääkaappi, jossa kylmin-
tä on laitteen yläosassa ja lämpimintä 
alhaalla. Kylmiöön on helppo sijoittaa 
isoja tarjoiluvateja, juuressäkkejä ja 
muita kookkaita pakkauksia. Vakio-
varustukseen kuuluu vihannesvaunu. 
Kylmiössä on monipuolista kylmä-
säilytystilaa ison perheen käyttöön 
tai esimerkiksi maaseutumatkailuyri-
tyksiin ja pieniin laitostalouksiin. Kyl-
miö-pakastimessa osastot ovat kiinni 
toisissaan, mutta toimivat omilla kom-
pressoreillaan. 0-astetila on pakastimen 
yhteydessä.

Kylmiöt ovat noin kaksi meriä kor-
keita ja 75, 90, 100 tai 120 leveitä. Käyt-
tötilavuus on 430, 540, 636 tai 777 lit-
raa. Kylmiö-pakastimien leveydet ovat 
90, 100 ja 120 cm ja käyttötilavuus on 
290, 360 tai 500 litraa. Pakasteosan va-
kioleveys on 40 cm ja käyttötilavuus 
182 litraa.

JÄÄKAAPPIPAKASTIMEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA
Jos jääkaappipakastimessa on vain yksi lämpötilanvalitsin, ei pakastinta voi kytkeä erik-
seen pois päältä. Laite toimii yhdellä kompressorilla ja sen pakastuskyky on vain muuta-
mia kiloja. Laite on yleensä edullinen, mutta osastojen lämpötilojen säätäminen on han-
kalampaa kuin jääkaappipakastimessa, jossa osastoilla on omat valitsimensa. Esimerkiksi 
jääkaapin sisälämpötila voi kylmentyä useita asteita, kun pakastimeen laitetaan tuotteita 
pakastumaan. Pakastin on usein pieni ja sijaitsee jääkaapin yläpuolella, (ns. jenkkikaappi). 
Lämpimänä kesäpäivänä laite joutuu koville ja koneisto saattaa käydä huomattavan pitkiä 
aikoja.

Jos osastoilla on omat lämpötilanvalitsimensa, ovat jääkaapin ja pakastimen lämpötilat 
toisistaan riippumattomia. Yhdellä kompressorilla toimivan laitteen pakastin toimii, vaik-
kei jääkaappi olisi päällä. Jääkaappi ei toimi ilman pakastinta. Osastot voi kytkeä erikseen 
pois päältä, jos ne toimivat omilla kompressoreillaan.

KAAPPI- VAI SÄILIÖPAKASTIN?
Kaappipakastin sopii pieneen tilaan. Pakasteet laitetaan 
hyllyille tai koreihin, joista ne löytyvät helposti ja pysyvät 
paremmassa järjestyksessä kuin säiliöpakastimessa.

Säiliöpakastimen hyötytilavuus on suurempi kuin 
kaappipakastimen. Säiliöön mahtuu 30–35 kg pakastei-
ta 100 käyttötilavuuslitraa kohden. Kaappipakastimessa 
vastaava luku on 22–25 kg. Säiliöpakastimeen mahtuu 
isokokoisia pakasteita ja sähkökatkoksen aikana se pysyy 
pidempään kylmänä kuin kaappipakastin. Säiliö on hin-
naltaan kaappipakastinta edullisempi ja sitä ei tarvitse 
sulattaa yhtä usein.

Kaappipakastimessa automaattinen sulatustoiminto 
on jo yleinen, mutta yleistyy myös säiliöpakastimissa.

PAKASTIMEN PAKASTUSKYKY (kg/vrk)
on enimmäiskilomäärä elintarvikkeita, jotka suositellaan 
pakastettaviksi vuorokauden aikana. Ennen pakastusta 
laitteen on oltava pakastuskytkennällä käyttöohjeiden 
mukainen aika, jotta pakastimessa jo olevat pakasteet 
kylmenevät mahdollisimman kylmiksi. Jos laitteen pakas-
tuskyky ylitetään, elintarvikkeet jäätyvät hitaasti ja niiden 
laatu kärsii. Suuresta pakastuskyvystä on hyötyä muun 
muassa isoja marjaeriä pakastettaessa.

PAKASTEIDEN LÄMMÖNNOUSUAIKA (h)
on aika, joka kuluu pakasteiden lämpenemiseen –18 as-
teesta –9 asteeseen sähkökatkoksen aikana. Se kertoo 
laitteen eristyskyvystä, josta on hyötyä sähkökatkosten ja 
muiden häiriötilojen aikana.

Pakastin
Markkinoiden pienimmät kaappipakastimet ovat käyt-
tötilavuudeltaan alle 40 litraa ja suurimmat lähes 400 
litraa. Säiliöpakastimien käyttötilavuudet vaihtelevat 
välillä 100–570 litraa. Sisätilaratkaisujen käytännöllisyyt-
tä kannattaa arvioida muun muassa pakastimessa säi-
lytettävien tuotteiden ja käytettävien pakkausrasioiden 
koon suhteen. Ulkomitoiltaan samankokoisten pakas-
timien käyttötilavuuksissa voi olla eroja, jotka johtuvat 
eristepaksuudesta. Paksut eristeet pienentävät laitteen 
käyttötilavuutta, mutta myös alentavat sähkönkulutus-
ta ja pitävät pakasteet pitkään jäässä sähkökatkoksen 
aikana. Sähkönkulutusta on onnistuttu pienentämään 

Kaksiovinen väliseinätön jääkaappi yläpuolella ja 
alapuolella vetolaatikkopakastin edustavat uutta kyl-
mälaitesuunnittelua.Kuva: Tarja Marjomaa
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myös muilla teknisillä ratkaisuilla, kuten kompressorin 
tehon optimoinnilla ja suurentamalla höyrystimen ja 
lauhduttimen kokoa.

MUUT KYLMÄSÄILYTYSLAITTEET
Kylmäkeskus on leveä laiteyhdistelmä, jossa jääkaappi ja 
pakastin ovat rinnakkain tai päällekkäin samassa ulko-
vaipassa tai ne ovat kaksi erillistä laitetta, jotka myydään 
kokonaisuutena, (side by side). Yhdistelmässä voi olla 
viinikaappiosa tai jonkun osaston lämpötilaa voidaan 
säätää eri lämpötiloihin käyttötarpeen mukaan, esimer-
kiksi välillä +10 ... -24 astetta.  Jääkaappiosassa on yleen-
sä lämpötilaltaan erilaisia säilytystiloja. Huurteensulatus 
tapahtuu automaattisesti. Kalleimmissa laitteissa on 
jääpalakone ja juomavesiautomaatti, jotka tarvitsevat 
kiinteän vesiliitännän. Laite liitetään vesijohtoverkkoon 
vakiovarustukseen kuuluvan vesiletkun avulla. Vesipis-
teen on oltava lähellä laitetta ja liitäntään suositellaan 
sulkuhanaa, joka ei saa jäädä laitteen taakse. Jääpaloja 
valmistuu sitä mukaan, kun säiliö tyhjenee. Laitteessa 
olevalla jäänrouhijalla saadaan jäämurskaa. Laitteeseen 
voidaan asentaa vesisuodatin, jos verkostovesi on pa-
han makuista tai näköistä. Joissakin malleissa on mah-
dollisuus valmistaa hiilihapotettua vettä patruunalla.

Automaatin käytössä on oltava huolellinen etenkin, 
jos keittiössä on parkettilattia, sillä jääpaloja tai -murs-
kaa roiskuu helposti lattialle. Vesiliitäntä aiheuttaa omat 
riskinsä samalla tavoin kuin esimerkiksi astianpesuko-
neen liitäntä.

Viinikaapin sisätilat on suunniteltu pullojen vaa-
kasuoraan säilyttämiseen. Toimivassa viinikaapissa on 
riittävä ilmankosteus ja -kierto sekä tasainen säilytys-
lämpötila, joka säädetään viinilaadun mukaan. Tärinät-
tömyys on tärkeää siksi, että viini saa levätä kypsymisen 
aikana. Sopiva ilmankosteus estää pullonkorkkien kui-
vumisen.

Viinin säilytyskaappi sopii talouteen, jossa harraste-
taan laadukkaita punaviinejä, joita varastoidaan vuosia. 
Monilämpötilakaapissa on erilaisia lämpötila-alueita. 
Laite riittää, jos viiniharrastus on pienimuotoista valko- 
ja punaviinien keräilyä.

Myynnissä on työpöydän alle sijoitettavia, vapaa-
seen tilaan sijoitettavia ja integroitavia eli kalustepeit-
teisiä viinikaappeja. Kaapissa voi olla umpi- tai lasiovi. 
Työpöydän alle sijoitettavaan kaappiin mahtuu 25–30 
pulloa. Suurimpiin viinikaappeihin pulloja mahtuu lä-
hes kolmesataa.

Markkinoilla on myös yhdistelmälaitteita, joissa sa-
massa laitteessa on viinikaappi ja jääkaappi tai pakastin.

SULATUSJÄRJESTELMÄT

Jääkaapin sulatus
Yleensä jääkaapin huurre sulaa automaattisesti ko-
neiston seisontajaksojen aikana. Höyrystimestä sulava 
vesi valuu vedenpoistokourun kautta poistoputkeen 
ja edelleen kompressorin päällä olevaan haihdutusas-
tiaan. Laitteen pakastelokero tai pakastinosa sulatetaan 
erikseen tarpeen mukaan. Laite on painonappi- tai kä-

sisulatteinen, jos siinä on * tai ** -pakas-
telokero tai ei lainkaan tunnusta.

Pakastimen sulatus
Pakastin voi olla automaattisulatteinen, 
jolloin huurre sulaa sisäpinnoilta ko-
neiston seisontajaksojen aikana. Auto-
maattisulatuksen aikana pakastimessa 
kierrätetään ilmaa puhaltimen avulla. 
Ilma sitoo kosteutta, joka tiivistyy höy-
rystimen pintaan. Höyrystimen yhtey-
dessä oleva lämmitysvastus kytkeytyy 
päälle ja sulattaa huurteen. Sulatuksen 
aikana pakasteet saattavat lämmetä 
muutaman asteen. Automaattinen 
sulatus nostaa hieman pakastimen 
sähkönkulutusta. Käsin sulatettava pa-
kastin sulatetaan käyttöohjeiden neu-
vojen mukaan.

KYLMÄSÄILYTYSLAITTEIDEN 
ENERGIATALOUDELLISUUS
Myymälässä kylmälaitteen energia-
merkintätiedot löytyvät sen oveen 
kiinnitetystä tarrasta. Energiamerkissä 
ilmoitetaan laitteen energiatehok-
kuusluokka, käyttötilavuus, vuotuinen 
sähkönkulutus ja käyntiääni. Esitteessä 
on lisäksi ilmoitettava laitteen pakas-
tuskyky ja lämmönnousuaika. Energia-
tehokkuusluokka (A+++ - D) kertoo 
laitteen sähkönkulutustason suhteessa 
muihin saman ryhmän laitteisiin. Sen 

sijaan laitteen vuosikulutus (kWh) ei 
ole vertailukelpoinen lukema keskinäi-
seen tuotevertailuun. Energiamerkissä 
voi olla myös EU-ympäristömerkki, mi-
käli sellainen on laitemallille myönnet-
ty. Viinikaapeissa energiatehokkuus-
luokkia on 10, A+++ - G. Viinikaapin 
käyttötilavuus ilmoitetaan 75 sentti-
litran standardipullojen määränä, joka 
määrä laitteeseen valmistajan mukaan 
mahtuu.

Vuonna 2012 uusitussa energiamer-
kinnässä on kompressorikäyttöisille 
kylmäsäilytyslaitteille seitsemän ener-
giatehokkuusluokkaa A+++ (=vähiten 
kuluttava) – D (= paljon kuluttava). 
A+++ -luokan kylmälaitteet ovat vä-
hintään 58 % energiatehokkaampia 
kuin A-luokan laitteet. 

Ekosuunnitteluvaatimuksien mu-
kaan 1.7.2012 alkaen ovat kaikki myy-
tävät kompressorikäyttöiset kylmä-
laitteet olleet vähintään A+ -luokkaa. 
Heinäkuusta 2013 alkaen pakastimien 
tulee palautua automaattisesti nor-
maaliin säilytyslämpötilaan kolmen 
vuorokauden kuluessa pikapakastus-
kytkimen päälle kytkemisestä.

Energiamerkintä antaa kuluttajalle 
vertailevaa tietoa kylmälaitteen säh-
könkulutuksesta suhteessa muihin 
samankokoisiin ja tyyppisiin laitteisiin. 
Vähiten sähköä kuluttava laite ei ole 
käytössä energiataloudellisin, jos se ei 

Viinikaappien energiamerkki. Kuva: 
Motiva

Kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkki 
A+++ - D energialuokan laitteille. Kuva: 
Motiva
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myös muilta ominaisuuksiltaan vastaa 
talouden tarpeita. 

Todellinen sähkönkulutus riippuu 
laitteen sijoittamisesta ja käyttötavois-
ta. Esimerkiksi jääkaapin täyteen ahta-
minen ja oven tiheä avaaminen voivat 
lisätä sen kulutusta jopa 20 prosenttia. 
Pienet kylmäsäilytyslaitteet kulutta-
vat sähköä 100 käyttötilavuuslitraa 
kohden enemmän kuin isot laitteet. 
Kalustepeitteisten kylmäsäilytyslaittei-
den sähkönkulutus on suurempi kuin 
vapaasti sijoitettavien.

KYLMÄAINEET
Kotitalouden kylmälaitteissa käytetään 
yleisesti kylmäaineena ympäristöys-
tävällistä isobutaania. Isobutaani on 
palava, herkästi syttyvä luonnonkaasu, 
mutta kylmälaitteissa käytetyt mää-
rät eivät vuodon sattuessa muodosta 
räjähdysvaarallista seosta. Eristeissä 
käytetään vaahdotusaineena yleisesti 
ympäristöystävällistä syklopentaania.

KYLMÄSÄILYTYSLAITTEIDEN 
ÄÄNI
Uuden kylmälaitteen ääni voi oudok-
seltaan kummastuttaa, vaikkei se olisi 
desibeleissä mitattuna vanhaa laitetta 
kovempi. Kylmälaitteen toimiessa voi 
kuulua naksumista, kuplintaa, pauket-
ta ja puhinaa, jotka eivät yleensä mer-
kitse toimintavikaa. Osaan äänistä voi 
itse vaikuttaa pienillä toimenpiteillä 
ja osan korjaa huolto. Joihinkin ääniin 
voidaan vaikuttaa vain tuotekehityk-
sellä. Laitteen tai merkin vaihtaminen 
toiseen ei välttämättä muuta tilan-
netta. Lähes äänettömiä ovat vain ab-
sorptiokäyttöiset kylmäsäilytyslaitteet. 

Laitteessa voi olla vikaa, jos melu on 
jatkuvaa, äkillisesti syntynyttä ja ylittää 
taustaäänet.

Laitteiden meluisuuteen vaikuttaa 
myös sijoituspaikka ja melun koke-
mukseen puolestaan käyntiäänen 
taajuussisältö, eli se miltä ääni korviin 
kuulostaa. Vapaaehtoisen, pohjois-
maisen ympäristömerkinnän vaati-
mus on, ettei laitteen ääni saa ylittää 
40 dB (A). Eurooppalaisessa ekotuote-
merkinnässä enimmäisarvo on 42 dB 
(A) (re 1 pW).

MUUTA VALINNASSA 
HUOMIOON OTETTAVAA

Käyttöohjeet
Käyttöohjeesta löytyy opastusta 
muun muassa laitteen asennuksesta 
ja sijoituksesta, lämpötilojen säätämi-
sestä, elintarvikkeiden sijoittamisesta 
ja laitteen energiatehokkaasta käytöstä 
sekä puhdistuksesta. Laitteiden käyttö-
ohjeita on yleensä saatavissa yritysten 
www-sivujen kautta.

Sähköliitäntä
Kylmälaite liitetään sähköverkkoon 
pistotulpalla, joka laitetaan huoneen 
lähimpään pistorasiaan. Kylmälaitteille 
riittää 10 A:n sulake, vaikka ison kylmä-
keskuksen liitäntäteho voi olla jopa 600 
W. Liitosjohdon pituus on syytä tarkis-
taa ostotilanteessa, sillä jatkojohto on 
tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. 

Ohjaus- ja valvontalaitteet
Lämpötilanvalitsimien käsiteltävyy-
teen, säätämisen helppouteen sekä 
ohjaustaulun informaatioon ja merk-
kivaloihin kannattaa perehtyä, sillä 

lämpötilan säätäminen elintarvikkeiden säilyvyyden 
vaatimalle lämpötilatasolle on ruokien turvallisen säi-
lytyksen perusedellytys.

Lämpötilansäätö tehdään käsin kierrettävällä läm-
pötilanvalitsimella tai laitteessa voi olla kosketuspainik-
keilla toimiva digitaalinen säätötekniikka. Kierrettävän 
valitsimen käyttäminen on hankalaa, jos se on jäykkä 
ja kohdistusmerkinnät puutteellisia. Säädön onnistumi-
sen varmistamiseksi on sisälämpötila mitattava erillisellä 
lämpömittarilla. Digitaalinen lämpötilanvalinta on help-
pokäyttöinen, koska lämpötila valitaan asteen tarkkuu-
della ja valinta näkyy asteina lämpötilannäytössä, joka 
voi olla esimerkiksi LCD-näyttö. Lämpötilaa voi seurata 
laitteen ovea avaamatta. Elektroniseen säätötekniikkaan 
liittyy muun muassa pakastuskytkennän automaattinen 
palautus ja erilaiset hälytysvalot ja -äänet jotka ilmoitta-
vat, jos lämpötila alkaa nousta esimerkiksi oven jäätyä 
raolleen. Selkeät ja näkyvät valvontavalot ovat tärkeä 
ominaisuus. Jääkaapissa ja pakastimessa on vähintään 
vihreä verkkovirtavalo, punainen hälytysvalo ja keltainen 
pakastusvalo. Uusissa laitteissa sisävalaistus voi olla to-
teutettu LED-valaistuksella. Laite kytketään päälle verk-
kokytkimestä tai laittamalla pistotulppa pistorasiaan.

Pakastuskytkintä käyttämällä pakastin sisältöineen 
jäähdytetään maksimikylmyyteen ennen uusien elin-
tarvikkeiden pakastamista. Kytkin laitetaan päälle 12–
24 tuntia ennen pakastusta, käyttöohjeiden mukaan. 
Pakastimen kompressori toimii taukoamatta ja jääh-
dyttää laitetta maksimiteholla. Toiminto on kytkettävä 
pois päältä pakastuksen jälkeen, koska se kaksinkertais-
taa laitteen sähkönkulutuksen. Mikäli pakastimessa on 
pakastusautomatiikka, säätö kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä ja laite jatkaa toimintaansa normaaleilla sää-
töarvoilla. Automatiikka helpottaa käyttäjää ja säästää 
sähköä. Pakastuskytkintä ei tarvitse käyttää, jos kerralla 
pakastetaan alle kolme kiloa.

Pikajäähdytystoiminnolla jääkaappi kytketään pakko-
käynnille esim. kuusi tuntia ennen tavaroiden lisäämis-
tä, jotta jääkaappi sisältöineen jäähtyy maksimikylmyy-
teen ja uudet tavarat saadaan jäähdytettyä nopeasti. 
Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Sisävarustus
Jääkaappien sisävarustelussa on otettu huomioon 
kulutustottumusten muutokset ja elintarvikkeiden 
suurentunut pakkauskoko. Jääkaapeissa on lokeroita, 
laatikoita, pullotelineitä, puoli- ja taittohyllyjä ja mui-
ta erikokoisten elintarvikkeiden sijoittelua helpottavia 
ratkaisuja. Joissakin laitteissa myös osastojen kokoa, 
lämpötilaa ja kosteuspitoisuutta on mahdollista säätää 
käyttötarpeiden mukaan. Vihanneslaatikot ovat tila-
vuudeltaan entistä suurempia ja niiden kosteusolosuh-
teita kehitetään jatkuvasti. Hyllyt ovat karkaistua lasia, 
joka kestää rasitusta ja on helppo pitää puhtaana. La-
sihyllyllä pienet tavarat pysyvät pystyssä ja jos nestettä 
läikkyy, se ei valu alapuolella olevien tavaroiden päälle. 

Hyvät hyllyt ovat tukevat, liukuvat hyvin kannat-
timillaan, pysyvät paikoillaan lukitusurissa ja niille on 
riittävästi korkeussäätömahdollisuuksia. Oven alahyllyn 
korkea reuna ja erilaiset tukilistat ja -kehykset pitävät 
pullot ja tölkit tukevasti pystyssä. 

Side by side 
kylmälaitteella 
tarkoitetaan 
laiteyhdistelmää, 
joka myydään 
kokonaisuutena. 
Yhdistelmässä 
voi olla esimer-
kiksi viini-
kaappiosa, tai 
jonkun osaston 
lämpötilaa 
voidaan säätää 
eri lämpötiloihin 
käyttötarpeen 
mukaan. Kuva: 
Tarja Marjomaa
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Kaappipakastimessa on metallilanka-
korit tai muovilaatikot ja mahdollisesti 
muutama läppäkannella suojattu hyllyta-
so. Hyllytasot ovat usein kiinteitä ja niissä 
kiertää jäähdytysaine. Korien tai laatikoi-
den paikka on hyllyn päällä, mutta hyllyjä 
voidaan käyttää myös ilman niitä. Joissa-
kin pakastimissa ei ole hyllyjä. Pakastimen 
ilmankierron varmistamiseksi alakorin tai 
-laatikon on oltava paikoillaan. Hyvä kori 
tai laatikko on tukeva, tilava ja hyvin kan-
nattimillaan liukuva. Liukuesteet estävät 
niiden putoamisen kannattimiltaan. Laa-
tikoiden etuna on, ettei niistä pääse tip-
pumaan pieniä tavaroita ja mahdollisesti 
sulaneita nesteitä.

Laitteen oven tai kannen on avauduttava 
ja sulkeuduttava helposti. Hyvä kahva on 
pyöreä, siinä on riittävästi sormitilaa ja siihen 
on helppo tarttua. Kahvan käyttöä on usein 
kevennetty erilaisilla vipujärjestelmillä tai 
laitteessa on jalkapoljin. Kahva voi olla koko 
oven korkuinen tai oven ala- tai yläreunassa 
on syvennysura avaamista varten. Urasta ve-
täminen vaatii sormivoimia.

Kaksiovinen kylmäsäilytyslaite kuluttaa 
teoriassa hieman enemmän sähköä kuin yk-
siovinen laite, koska tiivistepintaa on enem-
män. Uudet kylmälaitteet ovat pääsääntöi-
sesti yksiovisia.

Puhdistettavuus
Säännöllinen hoito vaikuttaa kylmälaitteen 
kestävyyteen ja sähkönkulutukseen. Puhdis-
tukseen kuuluvat sisä- ja ulkopintojen sekä 
tiivisteiden puhdistus ja huurteensulatus 
käyttöohjeiden mukaan. Laitteen takana 
oleva lauhdutin ja kompressori imuroidaan 
säännöllisesti, sillä pöly heikentää laitteen 
suorituskykyä ja aiheuttaa toimintahäiriöi-
tä. Hoitoa ja kunnossapitoa on helpotettu 
teknisillä ratkaisuilla, kuten automaattisula-
tuksella ja sisäänrakennetulla höyrystimellä. 
Lauhdutin voi olla peitetty, jolloin se on pö-
lyltä suojassa.

Kylmäsäilytyslaitetta pitää pystyä liikut-
telemaan, jotta takana oleva lauhdutin tu-
lee imuroitua. Kaappimallisissa laitteissa on 
yleensä edessä säätöjalat ja takana pyörät, 
mutta silti laitteiden liikuttelu on hankalaa. 
Kuormitetun säiliöpakastimen siirtäminen 
on vaikeaa, ellei laitteessa ole pyöriä. Laittei-
den siirtämisen helpottaminen vaatii tuote-
kehittelyä.

Käsin sulatettavassa kaappipakastimessa 
sulavesi kulkeutuu pohjatason urituksen 
ohjaamana käännettävän kumiläpän tai 
muoviputken kautta alapuolelle asetettuun 
astiaan. Pakastimen pohjalla voi olla myös 
muovitulpalla suljettava reikä, jota kautta 
vesi valutetaan astiaan.

Värit ja materiaalit
Kylmäsäilytyslaitteet ovat osa sisustusrat-
kaisua. Värejä, materiaaleja ja oviratkaisuja 
kannattaa miettiä ennen ostotilannetta. 
Valkoinen on edelleen suosituin väri, mutta 
tarjolla on myös kirkkaita ja pastellinsävyisiä 
kylmäsäilytyslaitteita. Ruostumaton teräs li-
sää suosiotaan, mutta alumiinin käyttö on 
vähentynyt sen pehmeyden ja naarmuun-
tumisriskin vuoksi. Jos kylmäsäilytyslaitteen 
haluaa yhdenmukaiseksi keittiökalusteiden 
kanssa, voi valita kalustepeitteisen laitteen. 
Joihinkin kylmäsäilytyslaitteisiin on saatava-
na keittiökalusteisiin sopivia ovipaneeleita. 
Myös retrolaitteita on myynnissä, mutta 
niiden ulkomitat saattavat poiketa standar-
dimitoista.

MILLOIN VAIHTO UUTEEN 
KANNATTAA?
Huonokuntoinen laite ei kylmene riittävästi. 
Laitteen tiivisteet ovat kuluneet, koneisto käy 
taukoamatta, höyrystin huurtuu nopeasti ja 
käyntiääni on kova. Sähkönkulutus kasvaa 
iän myötä, mutta hyvin pidettynä vanhakin 
laite voi kuluttaa kohtuullisesti. Kulutuksen 
voi mitata sähkönkulutusmittarilla, joita lai-

naavat energialaitokset. Laitteen todellisen 
sähkönkulutuksen perusteella on helpompi 
pohtia, onko kulutus iso ja kannattaako laite 
korjauttaa vai vaihtaa uuteen. Laite on edel-
leen käyttökelpoinen, jos säilytyslämpötilat 
pysyvät suunniteltuina ja sähkönkulutus on 
kohtuullinen.

Jääkaapin jäähdytysteho ja sitä kautta 
sähkönkulutus on pienempi kuin pakasti-
men. Uuden ja käytetyn jääkaapin vuotuis-
ten käyttökustannusten erotus saattaa olla 
muutamia euroja. Isoilla säiliöpakastimilla 
uuden ja käytetyn laitteen käyttökustannus-
ero voi olla jopa100 euroa vuodessa, koska 
tehot ovat suuremmat.

VANHAN LAITTEEN HÄVITYS
Kodintekniikan valtakunnallinen kierrätys 
perustuu lainsäädäntöön. Sähkö- ja elektro-
niikkaromusta annetun SER-asetuksen mu-
kaan kodintekniikan jätehuollosta vastaavat 
laitteiden maahantuojat ja valmistajat. Van-
hat kylmäsäilytyslaitteet voi toimittaa veloi-
tuksetta SER-Tuottajayhteisön järjestämiin 
sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto-
pisteisiin. Kierrätys rahoitetaan SER-kierrä-
tysmaksuilla, jotka peritään uusien laitteiden 
myynnin yhteydessä.

Käytöstä poistetulle laitteelle voi löytyä 
vielä käyttöä. Kierrätyskeskukset ottavat 
vastaan vanhoja laitteita, joista pikkuvialliset 
ja helposti korjattavat sopivat kierrätykseen. 
Käytetyn laitteen ostajan kannattaa selvit-
tää laitteen kunto ja sähkönkulutus ennen 
ostopäätöstä. Vanhan laitteen käyttäminen 
voi tulla ajanoloon kalliimmaksi kuin uuden 
hankkiminen.

Lisätietoa kylmälaitteista:
www.topten-suomi.fi 
www.ekosuunnittelu.info
www.motiva.fi 
www.helen.fi  (kodinkoneiden markkinakat-

sauksia)


