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painon mukaan ja voi myös tunnustella 
pyykkierän laatua. Kerätyn informaation 
avulla kone muokkaa pesuohjelman raken-
netta ja pituutta tapauskohtaisesti. Päivit-
täispyykin pesussa automatiikka tarkoittaa, 
että lähes jokainen pesukerta on kestoltaan 
ja kulutusluvuiltaan hieman erilainen. 

Valmistajan mukaan Electrolux EWF 1487 
HDW -pyykinpesukoneessa on Fuzzy Logic 
-ohjainjärjestelmä, joka analysoi pesuvai-
heen alussa rummussa olevan pyykin laadun 

Kolmen pyykinpesukoneen testi
 – 60 asteisten puuvillapesuohjelmien vertailu

Tutkija Tarja Marjomaa, TTS

Pyykinpesukoneen pitkä 60 asteen puuvillape-
suohjelma kuluttaa vähän sähköä ja vettä, mutta 
voi kestää liki viisi tuntia. Kuluttajat pohtivat, 
missä tilanteessa tätä energiamerkinnän perustana 
olevan normin EN60456 mukaista vertailutestioh-
jelmaa kannattaa käyttää ja kuinka suuri hyöty 
sillä saavutetaan verrattuna vastaavan lämpötilan 
lyhyempiin pesuohjelmiin.

TTS testasi kolme konetta joista selvitettiin, kuinka 
paljon energiatehokkaampia niiden pitkät 60 
asteen pesuohjelmat ovat verrattuna saman pesu-
lämpötilan lyhennettyihin pesuohjelmiin. Lisäksi 
tarkasteltiin pesuohjelman lyhentämisen vaikutus-
ta pesuaikaan ja -tulokseen. Testissä mitattiin myös 
20 asteisen pyykinpesuohjelman sähkön- ja veden-
kulutus ja arvioitiin silmämääräisesti pesutulosta. 
Mittaustulosten merkittävimmät erot liittyivät 
pitkien pesuohjelmien kestoon ja kulutuslukuihin. 

Testatut koneet olivat Electrolux EWF 1487HDW, 
LG F14U2TDN0 ja Miele WDA 100.

standardin mukaan, joten tulosten mittaus-
tarkkuus ei välttämättä vastaa standardissa 
vaadittua tarkkuutta ja tulokset ovat vain 
keskenään vertailukelpoisia. Koneiden tekni-
set tiedot ovat taulukossa 1.

Automatiikan vaikutus pesuohjel-
man sisältöön
Pyykinpesukoneissa on nykyisin automatiik-
kaa, jossa kone ottaa vettä pestävän pyykin 
vedenimemiskyvyn sekä mahdollisesti myös 

Testissä oli mukana kolme ominaisuuksil-
taan samantyyppistä ja -hintaista pyykinpe-
sukonetta. Koneiden valmistusmaat olivat 
Italia, Korea ja Saksa. Pesurumpujen maksi-
mitäyttömäärät olivat 7 tai 8 kiloa ja tilavuu-
det olivat 54–66 litraa. Testeissä pestiin 5 kg 
pyykkieriä, joten mitatut tulokset poikkea-
vat joiltakin osin niistä valmistajien ilmoit-
tamista tuloksista, jotka perustuvat täyden 
koneellisen pesuun. Mittauksia ei tehty 
pyykinpesukoneiden virallisen suorituskyky-

Lain mukaan uusissa pyykinpesukoneissa on oltava 20-asteinen pesuohjelma. 
Hyvä ja hygieeninen pesutulos sekä pesuaineiden toimivuus ovat haasteellisia 
matalassa lämpötilassa. Toistaiseksi matalat pesulämpötilat ovat vaihtoehto 
muille menetelmille, kuten pyykin raikastamiseen tuulettamalla. Kuva: Kaija 
Laaksonen
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ja optimoi tietojen avulla valitun pesuohjel-
man eri vaiheet. LG F14U2TDN -pyykinpe-
sukoneessa on Electroluxia vastaavaa au-
tomatiikkaa ja painontunnistusjärjestelmä, 
joka optimoi pyykille sopivan pesuajan ja 
vesimäärän. Koneissa on myös poistopum-
pun vaahdontunnistus. Miele WDA100 
-pyykinpesukoneessa on määräautomatiik-
ka, vaahdontunnistin ja Automatic plus -pe-
suohjelma, jossa muun muassa vesimäärä, 

pesurytmi ja linkoustapa määritetään kulle-
kin pyykkierälle automaattisesti.

Kaikissa testin koneissa on mahdollista 
muokata pesuohjelmien kestoa. Electro-
luxin Time Manager -toiminnolla voidaan 
useimpien koneessa olevien pesuohjelmien 
kestoa sekä lyhentää että pidentää. LG:n 
Turbo Wash -toiminnolla ja Mielen ”lyhyt” 
-lisätoiminnolla koneen pesuaikaa voidaan 
lyhentää. 

Testeissä käytetyt pesuohjelmat
Pesukokeet tehtiin kahdella samansisältöi-
sellä, mutta kestoltaan erilaisella 60-asteisella 
puuvillapesuohjelmalla. Keskenään vertailta-
vat ohjelmat olivat energianmerkinnän pe-
rustana oleva, normin EN60456 mukainen 
pitkä vertailutestiohjelma ja koneen perus-
puuvillaohjelma, jota lyhennettiin koneen 
lisätoiminnon avulla. Vertailtavia asioita oli-
vat pesuaika, sähkön- ja vedenkulutus sekä 

Taulukko 1. Pyykinpesukoneiden tekniset tiedot (tiedot: valmistajat)

Malli Electrolux EWF 1487HDW LG F14U2TDN0 Miele WDA 100

Maahantuoja/markkinoija Oy Electrolux Ab, Helsinki, 
puh. 030 600 5200, www.electrolux.fi 

LG Electronics Ab  
puh.0800 0 54 54, www.lg.com/fi 

Miele Oy, Vantaa, 
puh. 09-875 970, www.miele.fi 

Valmistusmaa Italia Korea Saksa

Hinta noin €, 11/2014 995 € 849 € 1 090 €

Takuu, vuosi 2 2 2

ENERGIAMERKIN TIEDOT

 - energialuokka A+++ A+++ A++

 - sähkönkulutus, kWh/a 162 117 179

 - vedenkulutus, l/a 11031 9000 10560

 - linkoustehokkuusluokka B B B

 - linkousnopeus max, r/
min

1400 1400 1400

 - linkouksen jäännöskos-
teus, %

52 51 52

 - enimmäistäyttömäärä 
(valmist.ilm), kg

8 8 7

 - pesurummun tilavuus 66 59 54

Koneen äänitaso

 - pesussa, dB(A) 51 52 54

 - linkouksessa, dB(A) 75 73 57

KONEEN ULKOMITAT

 - korkeus, mm 850 850 850

 - leveys, mm 600 580 595

 - syvyys, mm 605 600 610

 - luukun saranointi vasen vasen oikea
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pesutulos. Keskenään vertailtavien pesuoh-
jelmien sisällöt on selitetty taulukossa 2.

Rummun täyttömäärä, pestävä 
pyykki ja pesuaine
Pesukoneen täyttömäärä (kg), on yhtenä 
mittayksikkönä mukana energiatehokkuutta 
selvittävässä laskentakaavassa. Mahdollisim-
man hyvän energiatehokkuusluokan saadak-
seen monet valmistajat ilmoittavat koneelle 
täyttömäärän, joka on liian suuri käytännön 
pesutilanteeseen ja sekapyykille. Pesutulos 
kärsii, jos pyykki ei mahdu kunnolla liikku-
maan pesurummussa. Valmistajan ilmoit-
tama pesurummun täyttömäärä suhteessa 
rummun tilavuuteen (täyttösuhde) on usein 
1:7 tai 1:8, joka on varsin niukka. Optimaa-
lisin pesutulos saavutetaan täyttösuhteella 
1:13, jolloin pesurummussa on 13 litraa tilaa 
pyykkikiloa kohden. Testiin sopivaksi täyttö-
määräksi osoittautui 5 kg sekapyykkiä, jonka 
koostumus on eriteltynä taulukossa 3. Pesu-
rumpu täytettiin siten, että se tuntui ja näytti 
”sopivasti” täydeltä. Kriteerinä oli, että kädet 
mahtuivat ranteita myöten suorina rummun 
sisällä olevien pyykkien päälle. 

Electroluxin pesurummun tilavuus on 
66  litraa ja valmistaja ilmoittaa maksimi-
täyttömääräksi 8 kg. Täyttösuhde on silloin 
1:8, eli yhdelle pyykkikilolle on rummussa 
tilaa noin 8 litraa. Kun koneessa pestään 
5 kg pyykkiä, on täyttösuhde 1:13. LG:n pe-
surummun tilavuus on 59 litraa ja maksimi-
täyttömäärä 8 kg, jolloin täyttösuhde on 1:7. 

Taulukko 2. Testeissä käytetyt pesuohjelmat joiden pesuaikoja ja kulu-
tuslukuja sekä pesutuloksia vertailtiin keskenään.

Kone Pitkä +60 °C puuvillapesuohjelma*) Peruspuuvillaohjelma +60 °C,
lyhennetty lisätoiminnolla

Electrolux 
EWF1487HDW

Cottons Eco –pesuohjelma on käyttö-
ohjeen mukaan tarkoitettu normaalili-
kaiselle valkopyykille ja värinpitävälle 
puuvillapyykille. Ohjelma sisältää 
pesuvaiheen, huuhtelut ja linkouksen 
1400 r /min. 

Cottons -peruspesuohjelma kestää kolme tuntia 
ja on käyttöohjeen mukaan tarkoitettu vähän 
tai normaalilikaiselle valko- ja kirjopyykille. 
Ohjelma sisältää pesuvaiheen, huuhtelut ja lin-
kouksen 1400 r/min. Time Manager -toiminnolla 
pesuaikaa lyhennettiin siten, että se oli näytön 
mukaisesti 1 h 50 min (koneen toisiksi lyhin 
puuvillapesuohjelma). Myös lyhyintä, tunnin 
kestävää pesuohjelmaa kokeiltiin. Käyttöohjeen 
mukaan tunnin ohjelma soveltuu parhaiten 
pyykin raikastamiseen.

LG F14U2TDN Puuvilla suuri -pesuohjelma on käyttö-
ohjeen mukaan tarkoitettu normaalili-
kaisille värillisille ja muille puuvillavaat-
teille. Ohjelma sisältää pesuvaiheen, 
huuhtelut ja linkouksen 1400 r /min. 

Varsinainen puuvillapesuohjelma on käyttö-
ohjeen mukaan tarkoitettu normaalilikaisille 
värillisille ja muille puuvillavaatteille. Ohjelma 
sisältää pesuvaiheen, huuhtelut ja linkouksen 
1400 r /min. Puuvillapesuohjelman kestoa 
lyhennettiin valitsemalla Turbo Wash -toiminto. 
Käyttöohjeen mukaan Turbo -pesu kestää noin 
tunnin, kun pestään puoli koneellista pyykkiä.

Miele WDA100 Puuvillapesuohjelma on käyttöohjeen 
mukaan tarkoitettu normaalilikaiselle 
puuvillapyykille. Ohjelma sisältää 
pesuvaiheen alhaisella vesimäärällä ja 
tehopesurytmillä, kaksi keskikorkealla 
vesimäärällä tapahtuvaa huuhtelua 
ja linkouksen 1400 r /min. Käyttöoh-
jeessa mainitaan, että tällä ohjelmalla 
todellinen pesulämpötila jää alle 60 
asteen, mutta pesuteho on sama kuin 
peruspuuvillaohjelmassa. 

Perusohjelma kestää noin kaksi tuntia ja on 
käyttöohjeen mukaan tarkoitettu puuvillasta, 
pellavasta tai puuvillasekoitteesta valmistetuille 
tekstiileille. Ohjelma sisältää pesuvaiheen 
alhaisella vesimäärällä ja tehopesurytmillä, 
kaksi keskikorkealla vesimäärällä tapahtuvaa 
huuhtelua ja linkouksen 1400 r /min. Lisätoimin-
nolla ”lyhyt” puuvillaohjelman kesto lyheni 20 
minuutilla. Lyhytohjelma soveltuu käyttöohjeen 
mukaan parhaiten vähän likaisten vaatteiden 
pesuun. Käytännössä ohjelman pesuvaihe lyhe-
nee, mutta huuhtelut ja linkous pysyvät samoina 
kuin pitkässä pesussa.

*) Energiamerkissä ilmoitetut suorituskykytiedot perustuvat pyykinpesukoneiden pisimpiin +60 asteen 
puuvillapesuohjelmiin ja ovat normin EN 60456 mukaisia vertailutestiohjelmia; energiamerkintä direktiivi 
1061/2010 mukaisesti. 

Koneisiin laitettiin sekalaista 
pyykkiä siten, että pesurumpu 
tuntui ja näytti sopivasti täydel-
tä. Kriteerinä oli, että kädet mah-
tuivat ranteita myöten suorina 
rummun sisällä olevien pyykkien 
päälle. Valmistajan ilmoittama 
täyttömäärä on usein liian suuri 
käytännön pesutilanteeseen. 
Pesutulos kärsii, jos pyykki ei 
mahdu kunnolla liikkumaan 
pesurummussa. Minitestin 
koneille sopivaksi täyttömääräk-
si osoittautui 5 kg sekapyykkiä. 
Kuva: Sari Liski-Markkanen
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Pestäessä viisi kiloa pyykkiä on LG:n täyttö-
suhde 1:12. Mielen pesurummun tilavuus on 
54 litraa ja maksimitäyttömäärä 7 kg. Täyttö-
suhde on silloin 1:8. Pestäessä 5 kg pyykkiä 
täyttösuhde on 1:11.

Pesuaineena käytettiin Omo pikkujät-
ti Active Clean -nestettä, jota annosteltiin 
pesupalloon ja laitettiin rummussa olevan 
pyykin päälle. Pesuaineen hinta oli 3,99 € / 
552 ml ja sen ohjeenmukainen annostelu oli 
24 ml / 5 kg pyykkiä, jolloin yhden pesuker-
ran pesuainekustannus oli 17 senttiä.

Vaatteiden likauskokeet
Valkoisiin T-paitoihin tehtiin tahroja mustik-
kakeitolla ja tomaattiketsupilla. Likaa annos-
teltiin 5 g ja se levitettiin sormella pyöreän 
sapluunan läpi vakoisen T-paidan etupuo-
lelle. Ylimääräinen lika imeytettiin talous-
paperiin painamalla sitä tahrakohtaa vasten. 
Likatahran annettiin kuivua huonelämpöti-
lassa 16 tuntia, jonka jälkeen vaate pestiin 

taulukossa 3 luetellun pyykin mukana. Li-
kauskoe tehtiin kerran kullakin pesuohjel-
malla. Tulosta arvioitiin liatuista T-paidoista 
silmämääräisesti. 

TESTITULOKSET

Veden- ja sähkönkulutus sekä pesu-
aika pitkällä puuvillapesuohjelmalla
Pitkällä +60 asteen puuvillapesuohjelmalla 
Electroluxin ja Mielen pyykinpesukoneet 
kuluttivat vettä 52 litraa ja sähköä 0,90 kWh. 
LG:n pyykinpesukone kulutti 10 litraa vä-
hemmän vettä ja noin kolmanneksen vä-
hemmän sähköä kuin Electrolux ja Miele. 
Tosin LG:n pesuohjelma oli selvästi pisin, 
4 tuntia 35 minuuttia, eli pesu kesti noin 
tunnin pidempään kuin Electroluxissa ja 
puolitoista tuntia pidempään kuin Mielessä. 
(Taulukko 4.)

Veden- ja sähkönkulutus sekä pesu-
aika lyhennetyllä puuvillapesuohjel-
malla
Lyhennetyn +60 asteen puuvillapesuoh-
jelman kulutusluvuissa oli koneiden välillä 
eroja. Kaikki testin koneet kuluttivat sähköä 
enemmän kuin pitkällä pesuohjelmalla. LG:n 
lyhennetyn puuvillapesuohjelman sähkönku-
lutus oli 1,7 kWh, eli kaksinkertainen pitkään 
pesuohjelmaan verrattuna. Electroluxin säh-
könkulutus oli lyhennetyllä puuvillapesuoh-
jelmalla 1,55 kWh eli noin 0,7 kWh enemmän 
kuin pitkällä ohjelmalla. Mielen sähkönkulu-
tus oli 1,25 kWh, joka on noin 0,4 kWh enem-
män kuin pitkällä puuvillapesuohjelmalla.

Electroluxin ja Mielen vedenkulutuksissa 
pitkän ja lyhennetyn puuvillapesuohjelman 
välillä oli vain 2–3 litran ero, mutta LG:n ve-
denkulutus oli lyhennetyllä ohjelmalla yli 10 
litraa isompi kuin pitkällä ohjelmalla. LG:n ja 
Electroluxin vedenkulutus lyhennetyllä pe-
suohjelmalla oli hieman alle 55 litraa ja Mie-
len vedenkulutus oli noin 50 litraa.

Koneet pesivät lyhennetyllä ohjelmalla 
reilut puolitoista tuntia. Mielen pitkä, 60-as-
teinen puuvillapesuohjelma kesti noin kol-
me tuntia ja lyhennetty ohjelma noin 1 h 
40 minuuttia. Electroluxin pitkä ohjelma oli 
yli kaksi kertaa pidempi kuin sen lyhennetty 
puuvillapesuohjelma. LG:n pitkä puuvillaoh-
jelma kesti kolme kertaa pidempään kuin 
vastaava lyhennetty ohjelma. (Taulukko 4.)

Veden- ja sähkönkulutus 20-asteisel-
la pesuohjelmalla
Koneiden 20-asteisen pesuohjelman säh-
könkulutukset olivat pieniä. Electrolux ja 

Taulukko 3. Pesukokeissa pyykinpesukoneen täyttömäärä oli 5 kg. Pes-
tävät pyykit olivat puhtaita ja niiden koostumus oli seuraava:

Määrä 
kpl

Laatu Materiaali Paino kg/kpl Paino yhteensä, 
kg

12 miesten valkoinen kauluspaita polyesteripuuvilla1) 0,2 2,4

4 vaaleansininen käsipyyhe puuvilla 0,2 0,8

2 aluslakana puuvilla1) 0,6 1,2

4 valkoista käsipyyhettä puuvilla1) 0,1 0,4

1 T-paita tai käsipyyhkeitä2) puuvilla 95 % / 
elastaani 5 %

0,2 0,2

TÄYTTÖMÄÄRÄ YHTEENSÄ 5,0

1) Standardinmukaista testipyykkiä
2) T-paita oli mukana täytössä vain likauskokeissa. Muissa kokeissa oli kaksi käsipyyhettä, a’ 100 g.

T-paidat liattiin mustikkakeitolla ja tomaat-
tiketsupilla, jonka jälkeen näytteitä pestiin 
eripituisilla 60 asteen puuvillapesuohjelmilla 
sekä 20 asteen pesuohjelmalla. Tahrat läh-
tivät hyvin 60 asteen pesuohjelmilla, mutta 
20 asteessa kaikki näytteet jäivät tahraisiksi. 
Kuva: Tarja Marjomaa

TTS:n testeissä pestiin mustikkakeitolla ja 
tomaattiketsupilla tahrattuja T-paitoja 20 
asteen pesulämpötilassa.
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LG kuluttivat sähköä vain 0,19 kWh ja Mie-
le 0,29 kWh. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että Electrolux kulutti sähköä noin 80 % 
vähemmän ja Miele sekä LG noin 70 % vä-
hemmän kuin koneen pitkällä 60 asteen 
puuvillapesuohjelmalla. Verrattaessa 20 as-
teen pesuohjelmaa 60 asteen lyhennettyyn 
puuvillaohjelmaan olivat sähkönkulutuksen 
erot vielä paljon suuremmat.

Electroluxin ja Mielen vedenkulutukset 
olivat sekä 20 asteen pesuohjelmalla että 
60  asteen puuvillapesuohjelmalla lähes sa-
mat, eli noin 50 litraa. LG:n vedenkulutus oli 
matalan pesulämpötilan ohjelmalla 100  lit-
raa, joka on kaksinkertaisesti Mielen ja Elect-
roluxin kulutukseen verrattuna ja yli kaksin-
kertaisesti verrattuna LG:n pitkään 60  asteen 
puuvillapesuohjelmaan. Kaikki koneet pesi-
vät 20 asteen pesuohjelmalla melko saman 
ajan. Electroluxin pesuaika oli lyhin, eli 1 h 
52 minuuttia. Miele ja LG pesivät noin kaksi 
tuntia. Karkeasti voidaan sanoa, että 20  as-
teen pesuohjelmat olivat 10–20 minuuttia 
pidempiä kuin 60 asteiset lyhyet puuvillape-
suohjelmat. (Taulukko .)

Pesutulos eri pesulämpötiloissa
Pesutulokset olivat hyviä sekä pitkällä että 
lyhennetyllä 60 asteen pesuohjelmalla. Erot 
koneiden pesutulosten välillä olivat niin 
pieniä, ettei niillä ole käytännön merkitys-
tä. Tahrakohdat erottuivat heikosti märissä 
T-paidoissa, mutta niiden kuivuttua tahroja 
oli vaikea havaita. Silmämääräisesti tarkas-
teltuna mustikkakeittotahra puhdistui par-
haiten sekä Mielen pitkällä että lyhennetyllä 
60 asteen puuvillapesuohjelmalla. Tomaatti-
ketsuppitahra oli hankalampi puhdistettava, 
mutta myös se lähti pesukokeissa pois yl-
lättävän hyvin. Tomaattiketsuppitahra lähti 
parhaiten LG:n pitkällä, 4 h 35 minuuttia 
kestäneellä pesuohjelmalla, jossa mekaani-
sen käsittelyn pituus oli huomattava. Lyhen-
netyistä puuvillapesuohjelmista parhaiten 
tomaattiketsupin paidasta puhdisti Elect-
rolux. Matalassa 20 asteen pesuohjelmassa 

pestyihin T-paitoihin jäi selkeät tahrat mo-
lemmista lioista.

Pyykinpesun kustannukset
Kuutio kylmää vettä maksaa Helsingissä ve-
rollisena hieman päälle kolme euroa, mutta 
joissakin kunnissa kuutiohinta on yli neljä 
euroa. Taulukon 4 laskelmissa on kylmän ve-
den (raakavesi + jätevesi) hintana käytetty 
3,50 €/m3. Sähkönkulutuksen kustannukset 
on laskettu sähkön keskimääräisen hinnan, 
15 snt/kWh mukaan. Laskelmissa ei ole otet-
tu mukaan pesuainekustannuksia 17 snt/pe-
su, eikä kiinteitä kustannuksia, eli koneiden 
hankintahintoja. Testeissä koneet liitettiin 
kylmään veteen, jonka lämpötila vakioitiin 
+15 asteiseksi. 

Lyhennetyllä 60 asteen puuvillapesuohjel-
malla kului sähköä enemmän kuin pitkissä 
ohjelmissa. Myös vedenkulutuksissa oli ero-
ja, mutta niiden vaikutukset kokonaiskus-
tannuksiin eivät olleet yhtä merkittäviä. Pie-
nimmät kokonaiskustannukset olivat Miele 
pyykinpesukoneessa. Yhden koneellisen 
pesu maksoi 36 senttiä, josta veteen kului 
17 snt ja sähköön 19 snt. Electroluxin ja LG:n 
kokonaiskustannukset olivat keskenään sa-
maa luokkaa. Electroluxin kokonaiskustan-
nukset olivat 42 snt joista veden osuus oli 
19 snt ja sähkön osuus oli 23 snt. LG:n koko-
naiskustannukset olivat 45 snt joista veden 
osuus oli 19 snt ja sähkön osuus oli 26  snt. 
Pitkällä 60 asteen puuvillaohjelmalla pienim-
mät kokonaiskustannukset olivat LG:n pyy-
kinpesukoneessa. Yhden koneellisen pesu 
maksoi 25 senttiä, josta veteen kului 15 snt 
ja sähköön 10 snt. Electroluxilla ja Mielellä 
kokonaiskustannukset olivat 32 senttiä, jois-
ta veden osuus oli 18 snt ja sähkön osuus 
oli 14 snt. 

Pyykinpesun kokonaiskustannukset 20 as-
teen pesuohjelmassa olivat LG:ssä lähes 
kaksinkertaiset verrattuna Electroluxiin ja 
Mieleen. Tähän vaikutti LG:n 100 litran ve-
denkulutus, jonka osuus kokonaiskustan-
nuksista oli 35 senttiä. Sähkönkulutuksen 

kustannukset olivat kaikilla koneilla pienet, 
vain 3–4 senttiä pesukertaa kohden. Pesun 
kokonaiskustannukset olivat LG:ssä 38 sent-
tiä ja Electroluxissa sekä Mielessä noin 
20 senttiä. Käytännössä LG:n pitkä 60 asteen 
puuvillapesuohjelma on käyttökustannuk-
siltaan edullisempi kuin koneen 20 asteinen 
pyykinpesuohjelma. 

TULOSTEN YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Pesuohjelmien veden- ja sähkönku-
lutus sekä pesuaika
Pitkät puuvillapesuohjelmat ovat energiate-
hokaita, mutta kohtuuttoman pitkiä. Mielen 
pitkä ohjelma kesti kolme tuntia, Electroluxin 
3,5 tuntia ja LG:n 4 tuntia 35 minuuttia. LG:n 
pitkä ohjelma kesti kolme kertaa pidempään 
kuin koneen vastaava lyhytohjelma, mutta 
sähköä kului vain 0,64 kWh ja vettä 42 litraa. 
Mielen ja Electroluxin pitkän pesuohjelman 
kulutusluvut olivat keskenään samat eli säh-
köä kului 0,90 kWh ja vettä noin 52 litraa. 

Lyhennetyt 60 asteen pesuohjelmat kes-
tivät reilut puolitoista tuntia. LG:n sähkön-
kulutus oli 1,70 kWh, Electroluxin 1,55 kWh 
ja Mielen 1,25 kWh. Testin mukaan sähkön-
kulutus voi lyhennetyissä ohjelmissa olla 
jopa kaksinkertainen verrattuna pitkään, 
energiamerkinnän mukaiseen puuvillape-
suohjelmaan. Electroluxin ja Mielen veden-
kulutuksissa pitkän ja lyhennetyn puuvilla-
pesuohjelman välillä oli vain 2–3 litran ero, 
mutta LG:n vedenkulutus lisääntyi 10 litraa. 
LG:n ja Electroluxin vedenkulutus lyhenne-
tyllä pesuohjelmalla oli hieman alle 55 litraa 
ja Mielen vedenkulutus oli noin 50 litraa. 

Koneiden 20-asteisten pesuohjelmien 
sähkönkulutukset olivat 0,2–0,3 kWh, eli 
sähkönkulutus oli 70–80 prosenttia pie-
nempi kuin pitkissä puuvillapesuohjelmissa. 
Lyhennettyyn 60 asteen pesuohjelmaan ver-
rattuna sähkönsäästö on vieläkin suurempi. 
Electroluxin ja Mielen vedenkulutukset oli-

Selvitysten mukaan pyykinpesukoneiden ym-
päristövaikutuksia voidaan pienentää sekä 
kuluttajien toimintatapoihin liittyvillä muu-
toksilla että lakiin nojautuvilla määräyksillä, 
joilla vaikutetaan suoraan tuotesuunnitte-
luun. Ekosuunnitteluvaatimusten mukaan 
pyykinpesukoneissa pitää olla valittavissa 
myös 20-asteinen pyykinpesuohjelma ja sen 
tulee käydä selvästi ilmi koneen ohjelmava-
litsimesta. Kuva: Sari Liski-Markkanen
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Taulukko 4. Testissä olleiden pyykinpesukoneiden mittaustulokset ja 
pyykinpesun kustannukset. Pesukoneiden täyttömäärä oli kaikissa 
testeissä 5 kg. 

Pesuaika Vedenkulutus 
litraa/€*)

Sähkönkulutus 
kWh/€*)

Pesun kustannuk-
set yhteensä, €*)

Electrolux EWF1487HDW

 - pitkä 60°C ohjelma 3 h 33 min 51,9 l / 18 snt 0, 90 kWh / 14 snt 32 snt 

 - lyhyt 60°C ohjelma 1 h 40 min 53,8 l / 19 snt 1,55 kWh / 23 snt 42 snt 

 - lyhin 60°C ohjelma (pyykin 
raikastus)

54 min 33,5 l / 12 snt 0,91 kWh  / 14 snt 26 snt 

 - 20°C ohjelma 1 h 52 min 49,7 l / 17 snt 0,19 kWh / 3 snt 20 snt

LG F14U2TDN

 - pitkä 60°C ohjelma 4 h 35 min 42,3 l / 15 snt 0,64 kWh  / 10 snt 25 snt 

 - lyhyt 60°C ohjelma 1 h 34 min 54,5 l / 19 snt 1,70 kWh / 26 snt 45 snt 

 - 20°C ohjelma 1 h 58 min 100,8 l / 35 snt 0,19 kWh / 3 snt 38 snt

Miele WDA 100

 - pitkä 60°C ohjelma 2 h 59 min 52 l / 18 snt 0, 90 kWh / 14 snt 32 snt 

 - lyhyt 60°C ohjelma 1 h 39 min 48,9 l / 17 snt 1,25 kWh / 19 snt 36 snt 

 - 20°C ohjelma 1 h 59 min 51,3 l / 18 snt 0,29 kWh / 4 snt 22 snt

*) Taulukon laskelmissa käytetyt hinnat: Kylmä vesi 3,5 €/m3, sähkö 15 snt/kWh. Pesun kokonaiskustannuk-
sissa ei ole otettu mukaan pesuainekustannusta 17 snt/pesu (5 kg pyykkiä), eikä kiinteitä kustannuksia, eli 
koneen hankintahintaa. 

vat 20 asteen ja 60 asteen puuvillapesuohjel-
milla lähes samat, eli noin 50 litraa. LG:n ve-
denkulutus oli 20 asteen pesuohjelmalla 100 
litraa, joka on yli kaksinkertaisesti verrattuna 
koneen pitkään 60 asteen puuvillapesuoh-
jelmaan. Kaikki koneet pesivät 20 asteen 
pesuohjelmalla melko saman ajan eli noin 
kaksi tuntia. Karkeasti voidaan sanoa, että 20 
asteen pesuohjelmat olivat 10–20 minuuttia 
pidempiä kuin lyhyet 60 asteen puuvillape-
suohjelmat.

Pesuohjelman vaikutus pesutulok-
seen ja ympäristönäkökohdat
Energiamerkin testisarjoissa pestävissä stan-
dardilikalapuissa on voimakkaita ja vanhen-
nettuja likoja, joiden kaltaisia tahroja on 
harvoin kotipyykissä. Likalappujen puhdistu-
mistulos tutkitaan optisella valkoisuusmitta-
rilla. TTS:n testissä pyykkiä liattiin arkitilan-
netta simuloivilla tahroilla ja pesutulosta 
arvioitiin silmämääräisesti. Pesutulokset oli-
vat hyviä kaikissa 60 asteen pesuohjelmissa. 
Erot koneiden pesutulosten välillä olivat 
niin pieniä, ettei niillä ole käytännön mer-
kitystä. Myös lyhennetyt 60 asteen pesuoh-
jelmat pesivät hyvin. Matalassa 20 asteen 
pesuohjelmassa pestyt T-paidat jäivät tah-
raisiksi. Hankalat tahrat kannattaa käsitellä 
nestemäisellä pesuaineella tai tahranpois-
toaineella etenkin, kun käytetään matalia 
pesulämpötiloja. Pesuohjelman lämpötilal-
la, pituudella ja mekaanisella käsittelyllä on 
merkitystä puhdistustulokseen, mutta myös 
pesuaineella ja sen annostuksella voidaan 
vaikuttaa lopputulokseen. Eri pesuaineet ir-
rottavat erilaisia likoja. 

Pesuohjelmien ajansäästö lisäsi koneiden 
sähkönkulutusta ja joissakin tapauksissa 
myös vedenkulutusta. Ennen pesuohjelman 
valintaa kannattaa miettiä, säästääkö aikaa 
vai luonnonvaroja. Muutaman kilowatin 
kasvu ei lisää merkittävästi sähkölaskua, 
mutta globaalisti ajatellen jokaisella käytetyl-
lä watilla on merkitystä. Puhdas vesi on arvo-

kasta, joten myös vedenkulutusta kannattaa 
miettiä. Pitkät pesuohjelmat ovat energia-
tehokkaita, mutta pesurummun liikkeestä 
syntyvä mekaaninen energia, kuten kitka, 
hankaus ja paine kuluttavat pestäviä vaat-
teita. Ennen pesuun laittamista kannattaa 
vaatetta tarkastella ja miettiä, tarvitseeko se 
vesipesua vai riittääkö esimerkiksi tuuletus. 

Pyykinpesun kustannuksiin vaikut-
tavat tekijät
Koneen sähkönkulutukseen vaikuttaa tulo-
veden lämpötila, ohjelman rakenne ja ve-
simäärä, jonka kone kuumentaa valittuun 
lämpötilaan. Kone lämmittää pesuvaiheen 
veden, mutta huuhtelut tapahtuvat tavalli-
sesti kylmällä vedellä. Suurin osa koneen ku-
luttamasta sähköstä kuluu pesuveden läm-

mittämiseen. Pitkissä 60 asteen ohjelmissa 
ja 20 asteen pesuohjelmissa vesi on isompi 
kustannuserä kuin sähkö, lyhyimmissä ohjel-
missa tilanne on päinvastainen.

Iso vesimäärä tehostaa pyykin puhdistu-
mista viileässä vedessä, sillä vesi liuottaa likaa 
sellaisenaan ja kuljettaa pesuaineen ja siihen 
liuenneen lian pois koneesta. Vaikka 20 as-
teen pesuohjelman sähkönkulutus on pieni, 
voi runsas vedenkulutus nostaa pyykinpesun 
kokonaiskustannuksia merkittävästi. Pyykin-
pesukone voi kuluttaa matalan lämpötilan 
pesuohjelmalla jopa kaksinkertaisesti vettä 
verrattuna koneen perusohjelmien kulutuk-
seen. Käytännössä 20 asteen pesuohjelmalla 
pesu voi olla kustannuksiltaan kalliimpaa 
kuin 60 asteisen, pitkän energiansäästöohjel-
man käyttö. 


