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on saatavilla pieniä, noin 30 cm leveitä keit-
totasoja ja isoja, jopa metrin levyisiä keit-
totasoja.

Pöydälle sijoitettavassa pienoisliedessä on 
uuni ja sen päällä keittotaso, jossa on enintään 
kaksi rinnakkain olevaa valurautalevyä tai ke-
raamista keittoaluetta. Laitteiden leveys on 
hieman alle 60 cm, korkeus noin 35 cm syvyys 
37–40 cm. Pienoislieden ympärille on jätettävä 
ilmankiertotilaa ja tasomateriaalin on kestettä-
vä lämpöä, sillä liesi kuumenee käytössä. 

Sähkölieden valinta

Tutkija Tarja Marjomaa, TTS 

Kalusteuunin hyvä käyttökorkeus on 70–90 cm ja sen läheisyyteen tarvitaan 
lämpöä kestävää laskutilaa. Puolikomeroon sijoitetun uunin yläpuoleista tilaa 
voi myös käyttää laskutasona. Keittoalueet voivat olla keittotasossa vierekkäin, 
jolloin niiden käyttäminen on sujuvaa. Keittotaso vie silloin leveyssuunnassa tilaa 
tavallista enemmän. Kuva: Tarja Marjomaa

Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valinta-
tilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien 
vuosien käyttötarvetta. Valinta helpottuu, kun 
tuntee liesien tärkeimmät ominaisuudet ja niihin 
liittyvät käsitteet. Lieden helppokäyttöisyys on 
avain toimintojen monipuoliseen hyödyntämiseen. 
Hienoista ominaisuuksista on turha maksaa, jos 
niitä ei opettele myös käyttämään. Liesityypin 
valinta riippuu käyttäjälähtöisistä tekijöistä, kuten 
ruokatalouden hoitotavasta, talouden koosta ja 
ruoanvalmistusmenetelmistä. 

Kalusteisiin sijoitettavaan lieteen kuuluu 
toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyvä keitto-
taso ja kalusteuuni, jonka ohjaustaulussa 
on valitsimet myös keittotasolle. Keittota-
so asennetaan työtasoon ja uuni keittota-
son alle uunikaappiin. Yhdistelmä vie tilaa 
saman verran kuin 60 cm leveä lattialiesi. 
Useimmiten keittotaso ja uuni ovat erilliset 
laitteet ja molemmilla on omat ohjaustau-
lunsa. Yleisin keittotason leveys on hieman 
alle 60 cm ja syvyys runsas 50 cm. Lisäksi 

SÄHKÖLIESITYYPIT
Lattialiesi on ulkomitoiltaan 60 cm syvä 
ja 50 tai 60 cm leveä. Liedessä on 4 keit-
tolevyä tai -aluetta ja 1–2 uunia. Yleensä 
lattialieden korkeutta voidaan säätää vä-
lillä 85–90 cm, jolloin se saadaan samaan 
korkeuteen työpöytätason kanssa. Myös 
lieden jalusta voi olla säädettävissä samaan 
linjaan keittiökalusteiden sokkelin kanssa 
ja kansilevyn syvyys samaan linjaan kaap-
pien kanssa.
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LATTIA- VAI KALUSTELIESI?
Kalusteuuni asennetaan komerokaappiin ja 
keittotaso työpöytälevyynten. Keittotason 
pinta ei lämpene uunia käytettäessä ja roskat 
eivät pääse kalusteen väliin. Erillinen kaluste-
uuni voidaan sijoittaa sopivalle työskentely-
korkeudelle 70–90 cm lattiasta. Uusi keittota-
so tai kalusteuuni ei välttämättä sovi vanhaan 
upotusaukkoon, jolloin joudutaan uusimaan 
myös työpöytätaso ja uunikomero.

Lattialiesi on hankinta- ja asennuskustan-
nuksiltaan halvempi kuin kalusteliesi. Vanha 
lattialiesi on helppo korvata uudella, saman-
kokoisella liedellä. Lattialiesi vedetään pois 
paikoiltaan puhdistusta varten.

50 CM VAI 60 CM LEVEÄ LIESI?
Suomessa liesi kuuluu asunnon varustukseen. 
Vanhojen asuntojen keittiössä on tavallisesti 
tilavaraus 50 cm leveälle lattialiedelle. Keittiö-
remontin tai uudisrakentamisen yhteydessä 
on mahdollista valita leveämpi liesi tai erillinen 
keittotaso ja kalusteuuni. Lieden leveys vaikut-
taa keittolevyjen/-alueiden kokoon. Leveydel-
tään 50 cm liedessä suurin keittolevy/-alue on 
halkaisijaltaan noin 18 cm. Leveydeltään 60 cm 
olevassa liedessä se on yleensä 22 cm, mutta 
se voi olla  myös suurempi. Keittoalue voi olla 
muodoltaan myös soikea tai kulmikas. 

Keittolevyjen/ -alueiden etäisyys toisistaan 
on suurempi 60 cm leveässä liedessä, jonka 
keittotasolle isot kattilat mahtuvat paremmin 
rinnakkain. Leveydeltään 60 cm lattialiedessä 
myös uunin tilavuus on isompi kuin 50 cm le-
veässä liedessä, mutta uunin paistopinta-alan 
ero voi olla pieni.

generaattorin ja keittoastian pohjan välille. Tä-
mä edellyttää, että astian pohja on magneettis-
ta metallia. Tavallinen tai pinnoitettu alumiini 
ja kupari, keramiikka ja lasi eivät kuumene in-
duktiolla, koska ne eivät magnetisoidu. Vaikka 
keittoaluetta ei kuumenneta, se kuumenee 
kattilan lämmöstä pidempään keitettäessä.

TTS:n testeissä ateriakokonaisuuden val-
mistaminen kuormittamalla kaikkia keitto-
alueita samanaikaisesti oli induktiotasolla 
kuusi minuuttia nopeampaa kuin perintei-
sellä kuumennusvastustekniikalla toimivissa 
laitteissa. Sähköä ateriakokonaisuuden val-
mistamiseen kului induktiotasolla lähes 50 
prosenttia vähemmän kuin valurautalevyillä 
ja noin 20 prosenttia vähemmän kuin perin-
teisellä keraamisella keittotasolla.

Induktiokeittoalueen teho on suurin, 
kun keittoastian pohja ja keittoalue ovat 
samankokoiset. Testien mukaan keittoasti-
an pohjan halkaisijalla suhteessa keittoalu-
een kokoon ei ole merkittävää vaikutusta 
induktiolla. Keittoalue ei toimi tai sen teho 
laskee, jos kattila on huomattavasti keitto-
aluetta pienempi. Keittoalueessa voi olla sen 
maksimitehoa lisäävä toiminto, jolla tehoa 
saadaan lisättyä hetkellisesti 500–1000 W. 
Toiminto sopii isojen määrien nopeaan kuu-
mentamiseen ja ruskistamiseen.

Induktiokeittoalue reagoi nopeasti tehon-
säädön muutoksiin, joten säätäminen vaatii 
harjoittelua. Induktio- ja keraamisten keit-
toalueiden ottotehot pienimmällä tehon-
säädöllä ovat huomattavasti alhaisemmat 
kuin valurautalevyillä. TTS:n mittauksissa 

Pienoisliesi soveltuu talouteen, joissa 
tarvitaan sähkölieden keitto- ja paisto-omi-
naisuuksia, mutta tilaa on vähän ja kerralla 
valmistettavat määrät ovat pieniä.

KEITTOTASO
Keittotason materiaali on emaloitu teräs, 
ruostumaton teräs tai keraaminen massa. 
Emaloidussa ja ruostumattomasta teräkses-
tä valmistetussa keittotasossa on valurautai-
set keittolevyt.

Keittolevyt ja -alueet
Valurautaisten keittolevyjen vakiokoot ovat 
14,5 cm, 18 cm ja 22 cm Ø. Keraamisessa 
keittotasossa keittoalueiden halkaisijat ovat 
12–22 cm ja tasossa voi olla ovaalin tai suo-
rakaiteen muotoisia keittoalueita sekä keit-
toalueita, joiden kokoa ja muotoa voidaan 
muunnella. Markkinoilla on muutamia in-
duktiotasoja, joissa koko keittotaso toimii 
keittoalueena.

Valurautalevyn lämpövastukset ovat levyn 
alla olevassa eristysmassassa. Keittolevy kuu-
menee vastuksista johtuvan lämmön avulla. 
Keraamisessa keittotasossa eristysaineen ym-
päröimät lämpövastukset ovat kunkin keit-
toalueen kohdalla, tason alla. Keittoaluetta 
kuumennettaessa punahehkuiset lämmitys-
vastukset näkyvät pinnan alta.

Induktiokeittotason toiminta perustuu säh-
kömagneettisiin kenttiin. Sähkövirran avulla 
synnytetään magneettikenttä keraamisen 
keittotason alla olevan elektronisen induktio-

Sijoitettaessa keraaminen keittotaso ja kaasutaso vierek-
käin jätetään niiden väliin 10 cm tila, jotta keittoastioita 
mahtuu käyttämään samanaikaisesti molemmilla tasoil-
la. Kaasupullo sijoitetaan yleensä lähellä olevaan, hyvin 
ilmastoituun kaappiin. Kuva: Heli Mäntylä

Keittotason molemmille puolille jätetään tilaa vähintään 40 cm. Myös uuni tarvitsee 
viereensä laskutilaa. Hyvälle käyttökorkeudelle sijoitettua kodinkonetta on turvalli-
nen ja ergonominen käyttää. Kuva: Tarja Marjomaa
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induktiokeittoalueiden ottotehot olivat pie-
nimmällä tehonsäädöllä noin 10 W, keitto-
alueen koosta riippuen. Matalin teho ei riitä 
kuumentamiseen, mutta sitä voi käyttää esi-
merkiksi suklaan ja liivatteen sulattamiseen.

Induktiotason käyttö on nopeaa, turvallista 
ja energiataloudellista. Keittoalue ei kytkeydy 
päälle ilman sopivaa astiaa eikä jää vahingossa 
päälle, kun astia nostetaan pois tasolta. Läm-
pö siirtyy suoraan keittoastiaan, joten lämpö-
hävikki on pieni. Halvimpien induktiotasojen 
toiminnot ovat perustasoa ja laatu voi vaih-
della muun muassa siten, että keittoalueiden 
tehot ovat ilmoitettua pienemmät ja tason 
pinta lämpenee käytössä huomattavasti. Kes-
kihintaisen tason suorituskyky riittää moniin 
tarpeisiin. Kalliiden tasojen ominaisuuksista 
on iloa, jos niitä opettelee käyttämään ja bud-
jetti ei rajoita valintaa.

Keittoalueessa/-levyssä voi olla alkukie-
hautusautomatiikka, jossa lopullinen kypsen-
nysteho valitaan keittämisen tai paistamisen 
alussa. Keittoalue kuumenee tietyn ajan täy-
dellä teholla, jonka jälkeen teho laskee auto-
maattisesti valitulle asettelulle. Alkukiehautus-
automatiikka on tarkoitettu vähänesteiseen 
kypsentämiseen, kuten esimerkiksi perunan ja 
riisin keittämiseen. Toiminto ei säästä sähköä, 
mutta vähentää valvontaa.

Keittolevyjen ja -alueiden tehot
Valurautainen keittolevy on teholtaan vakio- 
tai salamalevy. Salamalevyn tuntee uutena le-
vyn keskustassa olevasta punaisesta täplästä, 
joka kuluu pois. Salamalevy sopii nopeaan kie-
hauttamiseen ja ruskistamiseen, koska sen te-
ho on valitsimen maksimiasennolla noin 500 
W korkeampi kuin vastaavassa vakiolevyssä. 
Vesi kiehuu salamalevyllä 1–4,5 minuuttia 
nopeammin kuin vakiolevyllä. Salamalevyissä 
ei yleensä ole riittävän pientä tehonasettelua 
hauduttamiseen, joten keittotasossa on myös 
1–2 vakiolevyä, jotka sopivat paremmin hau-
duttamiseen ja paistamiseen.

Ylikuumenemissuoja estää keittolevyn 
tai -alueen ylikuumenemisen. Toiminto voi 
heikentää paistotulosta ja hidastaa suurien 
erien kuumenemista kiehuvaksi, koska se 
alentaa keittolevyn tehoa.

UUNI

Uunin koko
Perusliedessä on yksi uuni, jonka tilavuutta 
pienentävät muun muassa irrotettavat pel-
tien kannattimet ja uunitilassa oleva ylävas-
tus. Peltikokoja vertailemalla voi arvioida eri 
uunien paistopinta-alaa, jolla on merkitystä 
esimerkiksi pikkupullia paistettaessa. Uuni-
tilan korkeudella on merkitystä silloin, kun 
uunia käytetään kinkun tai muiden isojen 
paistosten paistamiseen.

Muutamissa lattialiesissä on kaksi uunia, 
joista toinen voi olla pieni ja toimintataval-
taan erilainen. Kalusteuunissa uunitila voi 
olla jaettavissa kahdeksi erilliseksi uunitilaksi. 
Uunien paistopinta-alat voivat olla samat, 
vaikka toinen uuneista olisi tilavuudeltaan 
pienempi, eli käytännössä matalampi. Kaksi-
uunisuudesta hyötyy talous, jossa leivotaan 
paljon, halutaan valmistaa koko ateriakoko-
naisuus uunissa tai harrastetaan sarjaruuan-
valmistusta. 

Uunin lämpötilansäätö
Uunin lämpötila on säädettävissä välillä 
+50...+250–300 astetta. Maksimisäädöllä 
uunin sisälämpötila on usein säädettyä ma-
talampi eikä riitä esimerkiksi joidenkin pe-
rinneleivonnaisten paistamiseen, etenkin jos 
ylin säätömahdollisuus on +250 astetta. Alin 
säädettävissä oleva lämpötila on joissakin 
liesissä +30 astetta ja joissakin yli +100 astet-
ta. Matalaa lämpötilaa tarvitaan, jos uunia 
käytetään esimerkiksi ruokien imellyttämi-
seen tai kasvisten yms. kuivaamiseen, johon 
+50 astetta on liian kuuma. Tutkittujen liesi-
en termostaatit ovat olleet tarkkoja, etenkin 
+200 asteessa.

UUNIN TOIMINTATAVAT
Ylä-alalämpöuunissa alavastus on uunin 
pohjan alla. Ylävastus on uunitilassa ja toimii 
myös osana grillivastusta. Joissakin uuneissa 
on mahdollisuus valita pelkästään ylä- tai 
alalämpö, jos sille on tarvetta. Erikseen va-
littavan ylä- tai alalämpötoiminnon puut-
tuessa pelti voidaan sijoittaa uunin ylä- tai 

alakannattimelle. Käyttöohjeissa annettuja 
kannatinkorkeuksia kannattaa noudattaa, 
koska uunitilassa oleva ylävastus voi polttaa 
liian lähelle sijoitetun pellin leivinpaperin ja 
kypsennettävät leivonnaiset.

Yhdistelmävastusuunissa on ylä-alaläm-
pö-, kiertoilma- ja grillaustoiminnot. Käyttä-
jä voi valita toimintatavan kypsennettävän 
ruoan mukaan. Yhdistelmävastusuunissa ei 
yleensä voi valita erikseen ylä- tai alalämpöä.

Kiertoilmatoiminnolla uunin takasei-
nässä oleva puhallin kierrättää puhaltimen 
ympärillä olevan rengasvastuksen kuumen-
tamaa ilmaa uunitilassa. Lämmönsiirto on 
tehokkaampaa kuin ylä-alalämpöuunissa, 
joka mahdollistaa paistamisen useammassa 
tasossa samanaikaisesti. Monet valmistajat 
ovat kehitelleet kiertoilmatoimintoa entistä 
tehokkaammaksi suurentamalla ilma-auk-
koja ja puhaltimen halkaisijaa, joiden avulla 
uunin luvataan paistavan samanaikaisesti jo-
pa kolme pellillistä. Ilmavirtausta tehostavaa 
ratkaisua nimitetään erilaisin termein, kuten 
Cook3, Ultrafanplus ja Kiertoilma Plus. Jois-
sakin uuneissa kiertoilmatoimintoa on te-
hostettu siten, että ylä- ja alavastukset sekä 
kiertoilmavastus toimivat yhdessä. Halvim-
missa uuneissa ei ole kiertoilmatoiminnolle 
omaa uunivastusta, vaan puhaltimen kanssa 
toimivat uunin ylä- ja alalämpövastukset.

Höyryuuni voi olla erillinen laite tai yhdis-
telmäuunin toiminto. Yhdistelmäuuneissa 
höyrytoimintoon voi yhdistää esimerkiksi 
kiertoilman, ylävastuksen tai grillin, mikä 
nopeuttaa kypsymistä ja antaa väriä. Höy-
rykypsennyksessä ruoka kypsyy paineet-
tomassa höyryssä, matalassa, hieman alle 
100 asteen lämpötilassa. Höyrytys säilyttää 
hyvin raaka-aineen rakenteen, aromit, värin 
ja vitamiinit.  Ruoanvalmistus on terveellistä, 
sillä suolan käyttöä voi rajoittaa, kypsennyk-
sessä ei synny liukenemistappioita eikä ruo-
anvalmistuksessa tarvita rasvaa. Höyryuuni 
voi tarvita kiinteän vesiliitännän, mutta 
useimmissa uuneissa on vesisäiliö, johon ve-
si lisätään. Höyry muodostuu veden avulla 
uunikammion pohjalla olevassa höyrygene-
raattorissa. Höyryuuni on nopea ja helppo-
käyttöinen, mutta melko hintava.

Mikroaalto-vastusuunissa voidaan käyttää 
mikroaaltotoimintojen kanssa samanaikai-
sesti tai erikseen ylä-alalämpö- tai kiertoil-
matoimintoja sekä grillausta. Eri toimintojen, 
esimerkiksi mikroaaltouuni- ja vastustoimin-
tojen yhteiskäyttö lyhentää kypsennysaikaa 
ja pienentää hieman sähkönkulutusta ver-
rattuna perinteisiin kypsennysmenetelmiin. 
Yhdistelmät voivat kuitenkin merkitä sitä, 
että uunin käyttäminen tulee monimutkai-
semmaksi ja uuni ei kaikissa tilanteissa toimi 
yhtä joustavasti kuin kaksi erillistä uunia. 

KERAAMINEN TASO VAI VALURAUTALEVYT?
Vesi kuumenee kiehuvaksi keraamisella keittoalueella 1–3 minuuttia nopeammin kuin valurautaisella 
vakiolevyllä. Valurautainen salamalevy on puolestaan 1–2 minuuttia nopeampi kuin perinteinen ke-
raaminen keittoalue, jonka nimellisteho on hieman matalampi. TTS:n testeissä veden kuumentami-
seen induktiotasolla kului noin 30 prosenttia vähemmän sähköä kuin valurautalevyllä ja 20 prosenttia 
vähemmän kuin perinteisellä keraamisella tasolla. 

Keraaminen taso on helppohoitoinen, mutta käytössä ja hoidossa on oltava huolellinen. Pohjaltaan 
likaisen tai epätasaisen keittoastian vetäminen keraamisella pinnalla voi naarmutta sitä ja aiheuttaa 
tahroja tason pintaan. Myös virheellinen puhdistus hankaavilla aineilla ja pesimillä vaurioittaa pintaa. 
Valurautatasolla hoidon laiminlyönnit voi korjata jälkikäteen, mutta pinttyneeksi likaantuneella ke-
raamisella tasolla se ei aina onnistu.
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Yhdistelmä sopii talouteen, joka tarvitsee 
myös mikroaaltouunin, mutta sille ei ole 
tilaa. Yhdistelmäuuni on monikäyttöisempi 
kuin pelkkä mikroaaltouuni, koska se antaa 
väriä ruokiin ja uunissa voi paistaa  myös hii-
vataikinaleivonnaisia. Mikroaaltokypsennys 
on energiatehokasta erityisesti pieniä ruoka-
annoksia valmistettaessa ja lämmitettäessä.

Uunitilassa oleva ylävastus toimii grillivas-
tuksena, kun grillaustoiminto on valittuna. 
Siitä voi olla valittavissa grillaus pienten ja 
isojen määrien grillaukseen.

Uuni kuumenee pikakuumennustoimin-
nolla 1,5–6,5 minuuttia tavallista kuumennus-
ta nopeammin. Sitä ei suositella käytettäväksi 
esilämmitykseen, kun valmistetaan nopeasti 
paistuvia ja helposti palavia leivonnaisia, kuten 
pikkuleipiä. Pikakuumennuksessa ylävastus 
toimii grillivastuksena ja myös alavastus kuu-
menee. Vaihtoehtoisesti pikakuumennukses-
sa käytetään pelkästään grillivastusta.

Kaasuliesi
Kaasulieden voi hankkia erillisenä keittotaso-
na tai lattialietenä, jonka uuni on sähkö- tai 
kaasutoiminen. Kaasukeittotasossa keitto-
astia asetetaan telineelle, jonka keskellä on 
poltin. Polttimen liekkiä säädetään tehonva-
litsimella.

Sisäänrakennetun termostaatin ansiosta 
lämpötilaa voi säätää tarkasti, eikä lämpene-
mistä tai jäähtymistä tarvitse odottaa. Keit-
toastian täytyy olla liekinkestävää materiaalia 
ja kooltaan riittävän suuri, jotta astian pohja 

peittää liekin. Kaasulieden puhtaanapitoa 
helpottavat kattilatelineiden, poltinhattujen 
ja polttimien irrotettavuus.

Kaasuliesi toimii maa- tai nestekaasulla. 
Kaasutyyppi on tiedettävä laitetta ostettaes-
sa, jotta polttimessa on oikeat säädöt. Maa-
kaasu saadaan kaasuverkon kautta, jolloin 
erillistä kaasupulloa ei tarvita. Nestekaasua 
käytettäessä on huolehdittava pullon turval-
lisesta säilytyksestä. Kaasupullo sijoitetaan 
pystyasentoon, tavallisesti lieden vieressä 
olevaan, hyvin ilmastoituun keittiökaappiin. 
Kaasukeittotaso on nopea ja tehokas ja toi-
mii myös sähkökatkon aikana. Kaasutasossa 
on liekinvarmistin, joten laite on turvallinen. 
Elävän tulen kanssa on oltava huolellinen, 
joten sammutuspeitteen on hyvä olla kaa-
sutason läheisyydessä.  

Energiamerkintä
Energiamerkintä on pakollinen kotitalous-
käyttöön tarkoitetuissa sähkökäyttöisissä 
lattialiesissä ja kalusteuuneissa.

Uunin uusi energiamerkintäasetus julkais-
tiin 31.1.2014. Parhaillaan on menossa siirty-
mäaika, joten 2000-luvun alussa käyttöön 
otetun merkinnän mukaisesti merkittyjä lie-
siä on edelleen myymälöissä. Vanhassa ener-
giamerkissä kerrotaan uunin energialuokka 
asteikolla A–G, sähkönkulutus, käyttötila-
vuus ja kokoluokka. Uudistuksen myötä ote-
taan käyttöön energiatehokkuusluokat  A+, 
A++ ja A+++ ja alin luokka on D. Myös ää-
nen ilmoittaminen tulee pakolliseksi.

Uunin energiamerkissä ilmoitettu sähkön-
kulutus perustuu ns. tiilikokeeseen (stan-
dardi EN50304). Eristetiileen imeytetään 
jääkaapissa noin kilo vettä (+5 ºC, ± 2 ºC). 
Tiilestä valutetaan ylimääräinen vesi pois ja 
mitataan sen lämpötila. Tämän jälkeen tiili 
laitetaan kylmään uuniin ja sen lämpötilaa 
nostetaan 55 astetta. Ylä-alalämmöllä uunin 
lämpötila on noin 200 astetta ja kiertoilmal-
la noin 175 astetta. Kokeessa mitataan tiilen 
lämmittämiseen kuluva aika ja sähkönkulu-
tus. Uunista riippuen lämmittämiseen kuluu 
aikaa 40–55 minuuttia. Keskikokoisen A-

luokan uunin sähkökulutus on alle 0,8 kWh. 
Huonoimpaan G-luokkaan kuuluva uuni 
kuluttaa tiilen kuumentamisen sähköä 1,80 
kWh tai enemmän.

LIESIEN ERIKOISVARUSTELU JA 
TOIMINNOT

Liesikello
Sähkölieden ohjaustauluun voi liittyä lie-
sikello, jolla uuni ja mahdollisesti osa keit-
tolevyistä tai -alueista voidaan ohjelmoida 
toimimaan tietyn ajan. Liesikello näyttää ai-
kaa, kytkee ja katkaisee sekä hälyttää ennalta 
valittuna aikana tai ennalta valitun lämpöti-
lan mukaan. Liesikellon käyttö ei ole vaikeaa, 
mutta sen soveltaminen omaan ruokatalou-
teen vaatii opettelua.

Paistolämpömittari
Paistolämpömittarilla määritetään, mihin si-
sälämpötilaan liha kypsennetään. Kun liha on 
kypsynyt valittuun lämpötilaan, kuuluu häly-
tysääni ja uunin virta katkeaa automaattisesti 
tai se on katkaistava. Mittarin toimintaa oh-
jaavat valitsimet ovat liesikellon yhteydessä.

Uunin sisävaipan pintakäsittelyt
Uunin sisävaippa voi olla karheaa, katalyyttisiä 
aineita sisältävää erikoisemalia. Katalyyttinen 
emalipinta hapettaa rasvalikaa yli +225 asteen 
lämmössä, eli rasvalika hiiltyy uunin normaa-
lin käytön aikana. Sekalika ja hiilihydraattipi-
toinen lika eivät käytännössä hapetu, joten 
niiden puhdistaminen karhealta pinnalta on 
työlästä. Katalyyttista emalia käytetään uu-
nitilan katon ja seinämien pinnoitukseen tai 
uunissa voi olla irrotettavat katalyyttiseinä-
mät. Erikoisemalipintaa ei saa puhdistaa han-
kaavilla aineilla, vaan liottamalla ja harjaamalla 
pehmeällä sienellä tai harjalla. 

Kalleimmissa uuneissa on ns. pyrolyytti-
nen uuninpuhdistustoiminto. Puhdistusoh-
jelman aikana luukku ei aukea, sillä uunin 
sisälämpötila nousee noin +500 asteeseen. 
Lika palaa 1,5–3 tunnissa tuhkaksi, joka pyy-

KIERTOILMAUUNIN OMINAISUUDET
Kiertoilma siirtää lämpöä tehokkaasti, joten uunia ei tarvitse esilämmittää ennen käyttöä. Paistoläm-
pötilaksi valitaan 20 astetta alempi lämpö kuin ylä-alalämmöllä. Kiertoilmalla voidaan paistaa yhdellä 
kertaa esimerkiksi 2–4 pellillistä lihapyöryköitä tai 2 pellillistä pikkupullia. Nopeudesta on etua, jos 
valmistelutyö tapahtuu yhtä nopeasti. Tehokas kiertoilmatoiminnon hyödyntäminen vähentää uunin 
sähkönkulutusta ja valvonta-aikaa.

Paistotulos ei ole yhtä tasainen kuin ylä-alalämpöuunissa. Värierot näkyvät erityisesti pikkupullien 
pinnassa, vaikka leivonnainen olisi kypsä. Kahdella tai kolmella kannatintasolla samanaikaisesti paistettu-
jen pellillisten värierot voivat olla huomattavat. Kiertoilma sopii parhaiten uuniruokien kypsentämiseen, 
ruokien sulattamiseen ja kasvisten kuivaamiseen, jolloin puhallinta käytetään ilman lämpöä. Joissakin 
uuneissa on sulatustoiminto, jossa puhallin pyörii ilman lämmitystä tai lämpötila valitaan +30–+50 as-
teen väliltä ja kiertoilmavastus kytkeytyy aika ajoin päälle. Sulatus-/kuivatustoiminto voi toimia myös 
siten, että kiertoilmapuhallin ja pienitehoiset ylä-alavastukset (noin 500 W) toimivat samanaikaisesti.

Sähköuunin uusi energiamerkki. Kuva: Motiva
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hitään pois jäähtyneestä uunista. Palamiskä-
ryt poistuvat uunista aktiivihiilellä varustetun 
kärynsuodattimen kautta. Testien mukaan 
jotkut uunit käryttävät voimakkaasti puh-
distuksen aikana ja puhdistustuloksissa on 
eroja. Monissa uuneissa luukun yläosa ja 
ikkuna kuumenevat polttavan kuumiksi. 
TTS:n mittauksissa kalusteuunin etupinto-
jen lämpötilat olivat korkeimmillaan +120 
astetta. Puhdistusohjelmien sähkönkulutuk-
seksi mitattiin 4–7 kWh/ohjelma.

Pyrolyysitoiminnosta hyötyvät erityisesti 
henkilöt, joille kyykistyminen uunin eteen 
ja käsin peseminen on hankalaa tai mah-
dotonta. Uuninpesussa tuhrautuu vettä ja 
kemikaaleja, joten pyrolyysiohjelma voi olla 
jopa ekologisempi tapa puhdistaa uuni kuin 
perinteinen käsinpesu. 

Joissakin uuneissa on vesihöyryyn perus-
tuva puhdistusohjelma, esim. Aqua Clean. 
Uunin alaosaan laitetaan vettä uunipan-
nulla, valitaan alalämpö ja lämpötilaksi +50 
astetta. Ohjelman aikana uunin seinät kostu-
vat, mikä helpottaa puhdistamista. Ohjelma 
kestää puoli tuntia.

Yleensä uunin luukku voidaan irrottaa 
puhdistuksen ajaksi, mutta käyttöohjeissa 
ei aina sitä neuvota. Joissakin liesissä uunin 
luukun sisä- tai ulkolasi on irrotettavissa ja 
ylä-grillivastusyhdistelmä mahdollista taittaa 
ala-asentoon puhdistuksen ajaksi.

Uunin erikoistoiminnot
Yhdistelmävastusuunissa voi olla erilaisia eri-
koistoimintoja, joiden nimikkeistö vaihtelee 
liesikohtaisesti.

Tavallisin erikoistoiminto on kiertoilmag-

rillaus, jossa kiertoilmapuhallin ja grillivastus 
toimivat samanaikaisesti. Toiminnosta käy-
tetään erilaisia nimityksiä kuten gratinointi 
tai infratherm-paisto. Toimintoa suositellaan 
esimerkiksi kinkun ruskistamiseen, isojen 
lihapalojen grillaukseen, gratinoimiseen ja 
kuorruttamiseen.

Leivontaan suunnitellulla erikoistoimin-
nolla kiertoilmapuhallin ja –vastus sekä 
lisäksi alalämpö tai ylä-alalämpö toimivat 
yhtäaikaisesti. Toiminnosta käytetään nimi-
tyksiä tehostettu alalämpö, pitsatoiminto, 
tehopaisto jne. Toimintoa suositellaan tor-
tuille ja piiraille, joiden täyte sisältää runsaas-
ti nestettä ja leivonnaisille, joiden pohjaan 
halutaan väriä ja rapeutta.

Haudutustoiminnossa uunin ylä- ja ala-
lämpövastusten teho on alhainen (500 W). 
Toimintoa suositellaan muun muassa puu-
rojen ja pataruokien hauduttamiseen.

Automaattisesti ohjautuvat toiminnot 
ovat aika-, lämpötila- tai ohjelmaohjauksella 
toimivia tai niiden yhdistelmiä. Aikaohjauk-
sessa valitaan uunin lämpötila, toimintapa, 
käynnistys-, päättymis- tai/ja toiminta-aika. 
Toiminta käynnistyy säädettynä aikana tai 
pysähtyy toiminta-ajan jälkeen. Lämpötila-
ohjauksessa valitaan uunin lämpötila, toi-
mintatapa ja tuotteen loppulämpötila. Uuni 
kytkeytyy pois päältä, kun ruoan sisälämpö-
tila saavuttaa tavoitelämpötilan. Ohjelma-
ohjauksessa uunitoiminnon, lämpötilan ja 
toiminta-ajan valinnat tapahtuvat automa-
tiikalla. Ohjelmasta valitaan ruokalaji ja sen 
paino, jonka jälkeen uunin näyttöruudussa 
näkyy ohjelman kestoaika. Uuneissa on val-
miita ohjelmia leivonnaisille ja uuniruoille. 

Joissakin uuneissa on lähinnä lihanpaisto-
ohjelmia eri lihalajeille ja ruhonosille. Painon 
määrittäminen vaatii totuttelua.

Paistoautomatiikassa yhdistyy ohjelma- 
ja lämpötilaohjaus. Uuni kuumenee aluksi 
+250 asteeseen ja laskee matalammaksi tie-
tyn ajan kuluttua. Tällöin esimerkiksi lihan 
pintaan muodostuu rapea pinta, kun lihas-
syyt sulkeutuvat ja estävät lihasnesteen va-
lumisen ja lihan kuivumisen. Automatiikan 
käyttöön liittyy usein ruoan sisälämpötilaa 
mittaava paistolämpömittari. Virta katkeaa 
uunista, kun ruoka on kypsää.

Energiansäästö- eli jälkilämmön hyväksi-
käyttötoiminto kytkee vastukset pois pääl-
tä, kun lämpötila on riittävä ruoan valmiiksi 
paistamiseen. Toiminto voi olla aikaohjattu, 
jolloin uunin toiminta-aika ohjelmoidaan 
etukäteen liesikellon avulla tai lämpötilaoh-
jattu, jolloin käytetään paistolämpömittaria.

LIEDEN TURVAVARUSTEET JA 
TOIMINNOT
Lattialiesissä on yleensä vakiovarusteena 
uuninluukun salpa ja kaatumiseste. Turva-
katkaisu kytkee uunin tai keittoalueen pois 
päältä tietyn ajan kuluttua uunin toiminta-
tavasta ja lämpötilasta sekä keittoalueen te-
hosta riippuen. Keittoalue ei lämpene ilman 
keittoastiaa, jos tasossa on kattilantunnistin. 
Keittotason suoja on lisävaruste. 

Säilytyslaatikossa voi olla salpa tai muu 
avaamisen este ja ylävastuksen edessä koske-
tussuojus. Tahattoman käytön estävällä luki-
tuksella estetään lieden tahaton käyttö ja toi-
minta-ajanvalitsimella säädetään käyttöaika.

Lattialiesi kiinnitetään paikoilleen kaatumi-
sesteellä. Kuva: Tukes

Kaluste- tai mikroaaltouunin alapuolelle tai 
uunien väliin saadaan apulaskutilaa ulosve-
dettävän työpöytälevyn avulla. 
Kuva: Tarja Marjomaa

Muutamassa kalusteuunimallissa luukku 
aukeaa sivulle. Uunia on helppo käyttää  ja 
puhdistaa, kun uuninluukku ei ole tiellä. 
Uunin sivulle on jätettävä riittäväsi avautu-
mistilaa luukulle. Kuva: Tukes
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MUUTA VALINNASSA HUOMIOON 
OTETTAVAA
Käyttöohjeella on suuri merkitys lieden oi-
kean ja turvallisen käytön opastuksessa. Lie-
den eri toimintoihin kannattaa perehtyä jo 
ostotilanteessa.

Joissakin liesissä on kaltevaksi muotoil-
tu ohjaustaulu, jolloin valitsimet merkin-
töineen näkyvät yläviistosta katsottuna 
paremmin. Valintatilanteessa kannattaa 
kokeilla valitsimien käteen sopivuutta, koh-
distamisen helppoutta ja vääntövoiman 
tarvetta. Keraamisissa keittotasoissa on 
yleensä hipaisuvalitsimet. Tason pintakuvi-
ointi, merkintöjen väri sekä selkeys ja koko 
vaikuttavat niiden erottumiseen tummalta 
tasopinnalta.

Muutamassa kalusteuunimallissa luukku 
aukeaa sivulle. Malli sopii erityisesti pyörä-
tuolia käyttävälle henkilölle. Uunivaunulli-
sessa liedessä vaunu vedetään ulos uunista 
pelteineen. Markkinoilla on myös uuneja, 
joissa on ulosvedettävät teleskooppikannat-
timet. Uunin luukun avaamisen pitää olla 
kevyttä ja helppoa. Riittävän tilava luukun 
kahva, hyvä uunivalo, digitaalinen lämpöti-
lannäyttö ja peltien putoamiseste ovat myös 
huomionarvoisia valintakriteerejä. Alastai-
tettava ylävastus helpottaa uunin katon 
puhdistamista.

Lattialiesissä käry ja höyry poistuvat uu-
nista keittotason takaosassa olevan höy-
rynpoistoaukon kautta. Muutamissa mal-
leissa höyrynpoistoaukko on uuninluukun 
kahvan alla, kuten kalusteuuneissa. Joissa-
kin kalusteuuneissa höyry sekoittuu lait-
teen ulkovaipan jäähdytysilmaan ja tulee 
sen jälkeen huonetilaan. Poistoaukossa voi 
olla vaihdettava tai pestävä rasvasuodatin. 
Höyrynpoisto keittotason kautta on turval-
lisempaa kuin uunin etuosasta, sillä höyry 
on polttavan kuumaa.

Huoltopalvelun läheisyys kannattaa tar-
kistaa. Huolto on sitä kalliimpaa, mitä kau-
empaa se tilataan.

LIEDEN SIJOITUS JA ASENNUS
Sähkölieden sijoituksessa noudatetaan lait-
teen asennusohjeita. Liesi sijoitetaan tavalli-
sesti hormiston ja vesipisteen lähelle. Latti-
aliedet ja suurin osa keittotasoista liitetään 
kiinteästi sähköverkkoon, joten myöhem-
min paikan vaihto vaatii muutoksen myös 
sähköliitäntään.

Sähköliettä ei suositella sijoitettavaksi kyl-
mäsäilytyslaitteen viereen. Tutkimusten mu-
kaan lattialieden uunin kuumentaminen lisää 
viereen sijoitetun kylmäsäilytyslaitteen ener-
giankulutusta jopa 20 prosenttia ja voi vauri-
oittaa ajanoloon sen tiivisteitä. Hyvin eristetty, 
laadukas kalusteuuni ei kuumenna komero-
kaappia merkittävästi, mutta heikompilaa-
tuinen uuni kuumentaa. Lieden molemmille 
puolille tarvitaan laskutilaa kuumille pelleille 
ja kattiloille sekä ruoanvalmistuksessa käytet-
täville astioille ja raaka-aineille.

Kalustelieden asennuksen tekee kaluste-
asentaja, jolla voi olla pätevyys myös säh-
köasennuksiin. Kalusteuunin ja keittotason 
asennusaukkojen mitat on tarkistettava 
etukäteen, sillä ne ovat merkki- ja tyyppi-
kohtaisia. Tavallisesti kalustelieden keittota-
so voidaan upottaa työtasoon 60 cm leveän 
pöytäkaapin päälle. Induktiokeittotasossa 
on sisäänrakennettu tuuletin, joka jäähdyt-
tää elektroniset osat. Tuuletin tarvitsee il-
mankiertotilaa keittotason ja sen alla olevan 
kalusteen tai kalusteuunin väliin. Asennus-
ohjeessa voi olla minimivaatimus työpöy-
tätason paksuudelle. Keittotason mukana 
tulevan sahausmallin avulla kulmien pyö-
ristykset onnistuvat ja aukosta tulee oikean 
kokoinen. Ahdas asennusaukko aiheuttaa 
keraamiseen tasoon jännitettä, joka voi hal-
kaista tason. 

Kalusteuuni sijoitetaan 60 cm leveään 
uunikomeroon. Jos uunin ulkomittoihin ei 
sisälly ilmankierron vaatimaa tilaa, se järjes-
tetään komeroon asennusohjeiden mukaan. 
Komerokaappiin sijoitetun uunin hyvä työs-
kentelykorkeus on 70–90 cm lattiasta. Kalus-

teisiin sijoitetun uunin läheisyyteen tarvitaan 
lämpöä kestävää laskutilaa.

Sivulle avautuva uuninluukku ei saa estää 
viereisten kaappien avautumista. Nurkka-
asennuksessa on muistettava myös luukun 
kahvan vaatima tila. Luukun saranapuolel-
la tulee olla vähintään 50 cm:n leveydeltä 
vapaata tilaa, jotta kuuma luukku mahtuu 
avautumaan ja pysyy kunnolla auki.

Sähköliitäntä
Sähköliesi liitetään 1- tai 3-vaiheisesti säh-
köverkkoon. Lattialiesien ja keittotasojen 
liitäntä tapahtuu kiinteästi, poikkeuksena 
1-2 keittoalueen/-levyn tasot. Pienoislie-
det ja kalusteisiin sijoitettavat uunit ovat 
pääsääntöisesti pistotulppaliitäntäisiä. Yk-
sivaiheisessa asennuksessa liettä varten 
varataan 20 A:n sulake, kolmivaiheisessa 
asennuksessa 16 A:n sulakkeita on kol-
me. Sähkölieden liitäntätehon ollessa alle 
2,3 kW riittää 10 ampeerin sulake. Lieden 
sähköliitännässä noudatetaan paikallisen 
sähkölaitoksen ohjeita. Liitännän saa tehdä 
vain valtuutettu sähköasentaja.

Vanhoissa rakennuksissa ja vapaa-ajan-
asunnoissa voi olla käytössä tavanomaista 
3-vaihevirtaa pienempi 1-vaihevirta, jolloin 
liettä hankittaessa on syytä tarkistaa lie-
den liitäntätehovaatimus ja selvittää sille 
varatun sulakkeen virta-arvo. Taajamassa 
sähköjohdot on mitoitettu huomattavasti 
suuremmalle teholle kuin haja-asutusalu-
eella, jossa sähköjohtojen mitoitus saattaa 
aiheuttaa ongelmia. Taajamassa 1-vaihei-
sesti voidaan liittää jopa 8–9 kW lattialiesi 
silloin, kun liedelle on varattu 20 ampeerin 
sulake. Liitäntätehon ollessa yli 9,5 kW tulee 
liedelle varatun sulakkeen olla 25 A. Verkos-
ton ylikuormittuessa oikein mitoitettu sula-
ke palaa estäen sähköjohtojen ylikuumene-
misen ja tulipalon. Epäselvissä tapauksissa, 
kuten sähköjohtojen mitoitukseen liittyvis-
sä kysymyksissä, kannattaa neuvoa kysyä 
energiayhtiöstä.


