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anpesukoneiden maahantuojat ja Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 

TEKNISET TIEDOT
Astianpesukoneista AEG F66792WOP oli 15 
astiaston kone, Miele G 6515 SCU ja Siemens 
SN46M291SK/01 olivat 14 astiaston koneita 
ja Bosch SMU53M82SK/74 -astianpesukone 
13 astiaston kone. Hinnaltaan astianpesuko-
neet olivat 925–1795 €.

Astianpesukoneiden käytettävyyden vertailu
 – 4 suurta astianpesukonetta

Tutkijat Arja Rytkönen, Sari Liski-Markkanen ja Tarja Marjomaa, TTS

TTS:ssä testattiin neljä 60 cm leveää astianpesu-
konetta. Testissä verrattiin niiden suorituskykyä ja 
käyttöominaisuuksia. Erityisesti kiinnitettiin huo-
miota siihen, kuinka astiakorit soveltuvat erilaisiin 
käyttötarpeisiin ja -tilanteisiin. 

Testatut laitteet olivat AEG F66792WOP, Bosch 
SMU53M82SK/74, Miele G 6515 SCU ja Siemens 
SN46M291SK/01. Lisäksi kokeiltiin pesuainetablet-
tien toimivuutta pikaohjelmilla.

huomiota korien käytettävyyteen erilaisilla 
kotitalouksien astioilla. Ohjelmien valintaa 
arvosteltiin ohjaustaulun ja käyttöohjeen 
informaation perusteella. Myös koneiden 
kunnossapitoon ja käyttöturvallisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä arvioitiin.  

Astianpesukoneille annettiin eri käyttö-
ominaisuuksista arvosanat pisteinä, 1 (huo-
no)–5 (erittäin hyvä). Testissä olleiden astian-
pesukoneiden käyttöarvosanat olivat 4,3–4,7.

Tutkimuksen toimeksiantajina olivat asti-

Automaattiohjelmat ovat tulleet osaksi asti-
anpesukoneiden ohjelmavalikoimaa. Niiden 
toimivuutta kokeiltiin erilaisilla lika- ja astia-
määrillä. Monitehoiset pesuainetabletit ovat 
yleistyneet. Pesuainetabletin liukenevuutta 
kokeiltiin astianpesukoneiden pikaohjelmil-
la. Energiamerkin mukaisia tietoja tarkas-
teltiin energiamerkin ja valmistajien www-
sivuilla ilmoittamien tietojen pohjalta. 

Käyttöominaisuuksissa arvosteltiin ko-
neen käsiteltävyyttä. Erityisesti kiinnitettiin 

Kuva 1. Automaattipesuohjelmien suorituskykykokeita varten standardiastioi-
ta liattiin erilaisilla lioilla. Kuvat: TTS
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Taulukko 1. Astianpesukoneiden tekniset tiedot.

Malli AEG F66792WOP Bosch SMU53M82SK/74 Miele  G  6515  SCU Siemens SN46M291SK/01
MAAHANTUOJA/MARKKI-
NOIJA

Oy Electrolux Ab, 
Helsinki, puh. 030 600 5200

BSH Kodinkoneet Oy
Helsinki, puh. 0207 510 700    

Miele Oy
Vantaa, puh. (09) 875 970

BSH Kodinkoneet Oy 
Helsinki, puh. 0207 510 700    

www-sivut www.aeg.fi www.bosch-kodinkoneet.com www.miele.fi www.siemens-home.com

VALMISTUSMAA Italia Saksa Saksa Saksa

HINTA, syyskuu 2014 1 399 € 925 € 1 795 € 1 010 €

ENERGIAMERKIN TIEDOT

Astiastomäärä 15 13 14 14

Energialuokka A++ A+++ A+++ A+++

Vuotuinen energiankulutus (1 270 kWh 211 kWh 237 kWh 214 kWh

Vuotuinen vedenkulutus 3080 l/vuosi 2660 l/vuosi 2716 l/vuosi 2660 l/vuosi

Kuivauskyky A A A A

Ääni dB(A) re1 pW 43 44 44 44

SÄHKÖLIITÄNTÄ, ilmoitettu

Jännite 220–240 V 220–240 V 230 V 220–240 V

Liitäntäteho 2,2 kW 2,0–2,4 kW 2,2 kW 2,0–2,4 kW

Sulake  10 A 10 A /16 A  10 A 10 A /13 A

Liitosjohdon pituus, 
ilmoitettu

1,60 m 1,75 m  1,7 m 1,2/1,65 m

PAINO, ilmoitettu 46 kg 45,4 kg max. 56 kg 47,4 kg

KONEEN ULKOMITAT, ilmoitettu

Korkeus 818–878 mm 815–875 mm 845–910 mm 815–875 mm

Leveys 596 mm 598 mm 598 mm 598 mm

Syvyys 570 mm 573 mm 570 mm 573 mm

UPOTUSAUKON MITAT, ilmoitettu

Korkeus 820–870 mm 815–875 mm 845–910 mm 815–875 mm

Leveys 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Syvyys 570 mm 550 mm 570 mm 550 mm

JALUSTAN SÄÄTÖMAHDOLLISUUS, ilmoitettu

Korkeus 60 mm 95–155 mm 65 mm 90–155 mm 

Syvyys ei säädettävissä max. 117 mm ei säädettävissä max. 117 mm

SIJOITUSTAPA kalusteisiin sijoitettava kalusteisiin sijoitettava kalusteisiin sijoitettava kalusteisiin sijoitettava

VESILIITÄNTÄ ilmoitettu

Tuloveden lämpötila max + 60 ˚C max + 60 ° C max + 60 °C max + 60 ° C

Sallittu vedenpaine 0,05–0,8 MPa 0,05–1 MPa, min 10 l/min 0,03–1 MPa 0,05–1 MPa, min 10 l/min 

Täyttöletkun pituus, 
ilmoitettu

1,80 m 1,65 m, (saatavissa 2,2 m 
jatkoletku)

1,5 m 1,65 m (saatavissa 2,2 m 
jatkoletku)

Poistoletkun poistokorkeus 0,4–0,85 m max. 1,1 m max. 1 m max. 1,1 m

Poistoletkun pituus, 
ilmoitettu

1,80 m 1,75 m 1,50 m 1,5–1,6 m

Hankittavissa oleva max. 
pituus

4 m 2 m jatkoletku 4 m 2 m jatkoletku

Vedenpehmennin on on on on

Vedenottotapa painekytkin ohjattu virtausanturi elektroninen virtausmittari  virtausanturi

HÖYRYNPOISTOTAPA kosteuden tiivistävä kosteuden tiivistävä lämmön-
vaihdin, zeoliittikuivaus

kosteuden tiivistävä kosteuden tiivistävä lämmön-
vaihdin, zeoliittikuivaus

TURVASALPA ei ole valitsimien lukitus; turvasalpa 
erikseen asennettavissa

on valitsimien lukitus; turvasalpa 
erikseen asennettavissa

LISÄOMINAISUUKSIA

Äänimerkki ohjelman loppumisesta ja 
toimintahäiriöstä

ei ole ei ole ei ole

Digitaalinen näyttö pesuoh-
jelman kestosta

on, lattialle ohjautuva merk-
kivalo 

on on on

Sisävalo on ei ole on ei ole

Ajastin on: 1–24 t on: 1–24 t on: valittavissa aloitus- tai 
lopetusajan mukaan

on: 1–24 t

LISÄTIETOJA väri valkoinen väri valkoinen; saatavana myös 
teräspintaisena, hinta 1070 €

väri valkoinen väri valkoinen; saatavana myös 
teräspintaisena, hinta 1130 €

1) sähkönkulutus kylmävesiliitännällä
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Astianpesukoneet olivat kalusteisiin sijoi-
tettavia. Astianpesukoneet voidaan liittää 
joko kylmään tai lämpimään veteen, jonka 
lämpötila on maksimissaan 60 ºC. Sallittu 
tulovedenpaine oli 0,03–1 MPa. Bosch- ja 
Siemens-astianpesukoneiden osalta ilmoi-
tettiin myös tarvittava tuloveden minimivir-
taus, joka oli 10 l/min.

Höyrynpoistotavaltaan astianpesukoneet 
olivat kosteudentiivistäviä. Bosch ja Siemens-
astianpesukoneissa kosteudenpoistoon 
liittyy myös lämmönvaihdin ja zeoliittikui-
vaus-järjestelmä. Yläkorin korkeuden säätö-
mahdollisuus oli kaikissa astianpesukoneissa. 
Turvasalpa oli valmiina Miele-astianpesuko-
neessa. Bosch- ja Siemens-astianpesukoneis-
sa se oli erikseen asennettavissa. Tarkemmat 
tekniset tiedot ovat taulukossa 1.

OHJELMAVALIKOIMA JA 
OHJELMIEN MUUNNELTAVUUS 

Energiamerkkiohjelma
Energiamerkki on hyvä lähtökohta konei-
den yhteismitalliseen vertaamiseen. Energia-
merkkitietojen mukaan astianpesukoneet 
olivat energiatehokkaita. Astianpesukoneis-
ta Bosch, Miele ja Siemens kuuluivat energia-
tehokkuusluokkaan A+++ ja AEG luokkaan 
A++. Vuotuinen laskennallinen sähkönkulu-
tus koneilla on 211–270 kWh ja vedenkulu-

tus 2660–3080 litraa. Kaikkien koneiden kui-
vauskyky oli A-luokkaa. Astianpesukoneet 
olivat hiljaisia. Niiden ilmoitetut äänitasot 
olivat 43–44 dB (A). Energiamerkissä olevat 
tiedot ovat tekniset tiedot -taulukossa 1.

Tyypillistä energiamerkkien pesuohjelmil-
le ovat matalat pesulämpötilat, jolloin säh-
könkulutus saadaan alhaiseksi. Tämä edel-
lyttää hyvän puhtaustuloksen saamiseksi 
pitkiä pesuaikoja. Esite- ja käyttöohjetietojen 
mukaan energiamerkin mukaisen perusoh-
jelman (Eco) kesto kylmävesiliitännässä (tu-
lovesi +15 ˚C) on 3 h 15 min - 3 h 45 min, 
sähkönkulutus 0,73–0,96 kWh ja vedenkulu-
tus 9,5–11,0 l. 

Astianpesukoneiden energiamerkin-
nän uudistetut vaatimukset tulivat voi-
maan 20.12.2011. Lisävaatimusten mukaan 
1.12.2013 lähtien valmistettujen, yli 45 cm 
leveiden koneiden energiatehokkuusluokan 
tulee olla vähintään A+.

Merkissä on oltava tavarantoimittajan 
tunnistetietojen lisäksi energiatehokkuus-
luokka, vuotuinen energiakulutus kilowattei-
na, vedenkulutus litroina, kuivaustehokkuus-
luokka, nimelliskapasiteetti standardiastioilla 
täytettynä ja äänitaso dB (A). Merkissä voi 
olla myös EU-ympäristömerkki, jos se on 
myönnetty tuotteelle. Vuotuiset kulutus-
luvut perustuvat 280 peruspesuohjelmaan 
kylmävesiliitännässä. (Kuva 2.)

Taulukko 2. Astianpesukoneiden automaattiohjelmien mittaustuloksia eri täyttö- ja likausmäärillä.
AEG F66792WOP Bosch SMU53M82SK/74 Miele G 6515 SCU Siemens SN46M291SK/01

Ohjelman nimi ja lisävalinnat Auto Sense + multitab-
lisätoiminto 1)

Auto 45-65 ˚ Automatic Auto 45-65 ˚

Täystäyttö, runsaasti liattu

aika 142 min 140 min 148 min 135 min

sähkönkulutus 1,20 kWh 1,17 kWh 1,35 kWh 1,17 kWh

vedenkulutus 9,2 l 14 l 11,9 l 15 l

pesulämpötila 55 ˚C 53 ˚C 68 ˚C 51 ˚C

loppuhuuhtelu 69 ˚C 60 ˚C 64 ˚C 60 ˚C

Täystäyttö, likaamattomia

aika 112 min 106 min 116 min 106 min

sähkönkulutus 0,97 kWh 1,02 kWh 1,31 kWh 1,04 kWh

vedenkulutus 8,7 l 8  l 10,8  l 8,6  l

pesulämpötila 51  ˚C 50 ˚C 47 ˚C 48 ˚C

loppuhuuhtelu 67  ˚C 60 ˚C 73 ˚C 61 ˚C

Vajaa täyttö, kevyesti liattu

aika 123 min 108 min 151 min 107 min

sähkönkulutus 0,88 kWh 0,95 kWh 1,21 kWh 0,96 kWh

vedenkulutus 8,5 l 10,0  l 11,5 l 8,8  l

pesulämpötila 51  ˚C 59 ˚C 62 ˚C 57 ˚C

loppuhuuhtelu 67  ˚C 61 ˚C 70 ˚C 61 ˚C

Kuva 2. Astianpesukoneen energiamerkki.

1) kytketään yhdistelmäpesuainetabletteja käytettäessä.
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AUTOMAATTIOHJELMIEN 
KÄYTTÖ
Pesuohjelmista käytetty nimikkeistö on 
kirjavaa, mikä tekee kuluttajalle eri ko-
neiden ohjelmien vertaamisen hanka-
laksi. Käytännön tarpeisiin tarvitaan eri-
laisia pesulämpötiloja sekä tehokkaasti 
ja kohtuuajassa puhdistavia ohjelmia. 
Erikoistarpeisiin, kuten erittäin nope-
aan ja kevyeen pesuun tarvitaan oma 
ohjelmansa. Ohjelmatarve on toinen, 
kun pestään erittäin likaisia ja tiukkaan 
kuivuneita astioita. 

Astianpesukoneiden pesuohjelman 
valinnan helpottamiseksi niiden pe-
suohjelmavalikoimaan on tullut ns. au-
tomaattiohjelma, jossa pesuohjelman 
rakenne ja pesulämpötila määräytyy as-
tioiden määrän ja likaisuuden mukaan. 
Käyttäjälle automaattiohjelma on help-
po valinta, mutta ohjelmien kestoajat 
saattavat olla pitkiä riippuen astioiden 
likaisuudesta ja määrästä. Osassa ko-
neita pesuohjelmaa voidaan lyhentää 
pikatoimintovalitsimella, mutta sitä ei 
kokeiltu tässä testissä.

TTS:ssä tehdyissä kokeissa kokeiltiin 
automaattipesuohjelmien toimivuut-
ta erilaisilla täyttöasteilla ja likamäärillä 
käyttäen standardin mukaisia koeastioi-
ta (kuvat 9–11). Kokeessa, jossa koneet 
täytettiin täyteen runsaasti liatuilla ja 
kuivuneilla astioilla, automaattiohjelmi-
en kesto oli 2 h 15 min - 2 h 28 min, säh-
könkulutus 1,17–1,35 kWh ja vedenku-
lutus 9,2–15,0 l. Pesuvaiheen lämpötilat 
olivat 51–68 ˚C. (Taulukko 2.)

Kokeissa, joissa pestiin täysi koneel-
linen likaamattomia astioita, pesuaika 
lyheni noin ½ tuntia, sähkönkulutus 
pieneni 0,04–0,23 kWh (3,0–19,2 %) 
kuten myös vedenkulutus 0,5–6,4 l 
(5,4–42,9 %) verrattuna liattuun ko-
neelliseen astioita. Pesuvaiheen läm-
pötila aleni noin 4–21 ˚C. 

Automaattiohjelman toimivuutta 
kokeiltiin myös vajaatäytöllä, jossa asti-
at olivat vain kevyesti liattuja. Tehdyissä 
kokeissa AEG, Bosch ja Siemens reagoi-
vat herkemmin lika- ja astiastomääriin 
kuin Miele ja niiden pesuaika lyheni 
20–30 minuuttia. Mielellä pesuaika py-
syi lähes muuttumattomana. Sen pesu-
aika piteni noin 3 minuuttia. Sähkön-
kulutuksen väheneminen oli 0,14–0,32 
kWh (10,4–26,7 %) ja vedenkulutus 
0,4-6,2 l (3,4–41,3 %) verrattuna täyden 
koneelliseen pesuun runsaasti liattuja 
astioita.

Pesuainetablettien liukeneminen 
pikaohjelmilla
TTS:ssä testeissä pesuainetabletista jäi satun-
naisesti hieman pesuainejäämää pesukonee-
seen vajaatäytöllä pikaohjelmia käytettäessä 
(kuvat 7–8). Pesuainetta ei jäänyt joka pe-
sukerta. Tuloksia tarkastellessa on otettava 
huomioon, että astianpesukokeissa käytet-
tiin vain yhtä pesutablettimerkkiä. Tämä an-
taa kuitenkin viitteitä siitä, että kuluttajien 
on hyvä seurata pesutablettien liukenemista 
pesuohjelmien aikana. Miele suosittelee käy-
tettäväksi omassa koneessaan Miele-pesuai-
netablettia, josta ei jäänyt TTS:n testissä pe-
suainejäämiä koneeseen toisin kuin testissä 
käytetystä pesuainetabletista.

Käyttäjälle pesuainetabletin käyttö on 

Kuva 6. Siemens SN46M291SK/01

Kuva 3. AEG F66792WOP Kuva 4. Bosch SMU53M82SK/74 

Kuva 5. Miele G 6515 SCU

Testatut laitteet

Kuvat 7–8. Pikaohjelmalla koneeseen ja haaruk-
kaan jääneitä pesuainejäämiä.
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helppoa, kun pesuaineannostusta ei 
tarvitse itse miettiä. Tilanne on toinen 
jauhemaisia pesuaineita käytettäessä, 
mikä antaa kuluttajalle mahdollisuu-
den itse annostella pesuaine käyttö-
tarpeen mukaan. Esimerkiksi vähän 
likaantuneille astioille voidaan vähen-
tää pesuaineannostusta. Toisaalta jau-

hemaisen pesuaineen käyttö saattaa 
johtaa pesuaineen yliannostukseen, 
mikä ei kuitenkaan paranna pesutu-
losta. Jauhemaisen pesuaineen käyttö 
edellyttää käyttäjältä viitseliäisyyttä ja 
perehtymistä pesuaineen annostusoh-
jeisiin, mutta sillä voi säästää pesuaine-
kustannuksissa.

KÄYTTÖOMINAISUUDET
Astianpesukoneiden käyttöominaisuuksien arvostelus-
sa otettiin huomioon ylä- ja alakorin käytettävyys eri-
laisille astioille, ruokailuvälinetason/-korin käytettävyys, 
laitteen kunnossapito-ominaisuudet, ohjelmien valinta 
ja ohjelmavalikoima sekä käyttöturvallisuus. Astianpe-
sukoneiden käyttöominaisuusarvosanat olivat 4,3–4,7. 
Konekohtaiset tulokset on esitelty taulukossa 3. 

Kuva 12. Erimuotoisten ja -kokoisten astioiden sijoittamista ylä- ja ala-
koriin helpottaa se, että vähintään osa lautastuista on alaskäännettä-
viä ja korin pohjarakenne sallii myös pienten astioiden sijoittamisen. 

Kuva 13–14. Kantalasien paikoillaan pysymistä edesauttavat erilaiset lovet ja muut tukirakenteet yläkorissa. Yläkorin toimivuutta kokeiltiin erilaisilla 
mukeilla, kahvikupeilla, laseilla, lautasilla ja tarjoiluastioilla. 

Kuva 9. 
Automaat-
tiohjelman 
kulutusluku-
mittauksia 
varten astian-
pesukoneet 
täytettiin 
energia-
merkissä 
ilmoitetulla 
standardias-
tiastomää-
rällä. Tässä 
kokeessa 
astiat olivat 
likaamatto-
mia.

Kuva 11. Automaattiohjelmien toimivuutta kokeiltiin myös kevyesti 
liatuilla kahviastioilla ja juomalaseilla.

Kuva 10. Toisessa täystäyttöä koskevassa kokeessa astiat liattiin ja 
likojen annettiin kuivua kiinni astioihin kaksi tuntia 80-asteissa lämpö-
kaapissa ennen koneeseen laittamista.
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Taulukko 3. Astianpesukoneiden käyttöominaisuudet

AEG F66792WOP Bosch SMU53M82SK/74    Miele G 6515 SCU Siemens SN46M291SK/01

Arvosana: 4,3 Arvosana: 4,4 Arvosana: 4,7 Arvosana: 4,5

YLÄKORIN KÄYTETTÄVYYS

Yläkorin korkeus 
+ yläkorissa tukeva kädensija
+ yläkorin korkeus säädettävissä kah-
teen asentoon, säätäminen helppoa
+ yläkori voidaan säätää molemmilta 
puolin myös kaltevaan asentoon
+ osa yläkorin lautastuista käännettä-
vissä lappeelleen
+ irrotettavat silikoniset tuet tukevat 
astioiden ja kantalasien sijoittelua
+ kaksi käännettävää lasitukea 
yläkorissa

Yläkorin korkeus
+ yläkorissa tukeva kädensija
+ yläkorin korkeus säädettävissä 
kolmeen asentoon
+/– yläkorissa irrotettava veitsiteline, 
jonka paikoilleen laittaminen vaatii 
jonkin verran asettelua
+ osa yläkorin lautastuista käännettä-
vissä lappeelleen

Yläkorin korkeus  
+ yläkorissa tukeva kädensija
+ yläkorin korkeus säädettävissä kol-
meen asentoon, säätäminen helppoa
+ yläkori voidaan säätää molemmilta 
puolin myös kaltevaan asentoon
+ ruokailuvälinetason leveyttä voidaan 
säätää, jolloin yläkoriin
saadaan tilaa korkeille astioille
+ yläkorissa korkeat reunat
+ yläkorissa yksi käännettävä lasituki
+ osa yläkorin lautastuista käännettä-
vissä lappeelleen

Yläkorin korkeus 
+ yläkorissa tukeva kädensija
+ yläkorin korkeus säädettävissä 
kolmeen asentoon
+ yläkorin lautastuet käännettävissä 
lappeelleen
+ yläkorissa kaksi käännettävää 
lasitukea 

Kuppiteline
+/– neljä sivuille käännettävää kuppi-
telinettä; telineen etureunassa ”stoppa-
ri” ei aina estä kuppien tipahtamista

Kuppiteline
+/– kaksi sivuille käännettävää 
kuppitelinettä, mutta vain korin toisella 
sivulla

Kuppiteline
+kolme sivuille käännettävää kuppi-
telinettä
+ kuppitelineen leveys säädettävissä

Kuppiteline
+/– kaksi sivuille käännettävää 
kuppitelinettä, mutta vain korin toisella 
sivulla

Korkeiden kantalasien asettelu
+ korirakenteet tukevat kantalasien 
sijoittamista
+ kantalaseille irrotettavat napakat 
silikonipidikkeet

Korkeiden kantalasien asettelu
+ korirakenteet tukevat kantalasien 
sijoittamista 

Korkeiden kantalasien asettelu
+ korirakenteet ja tuet tukevat kanta-
lasien sijoittamista 

Korkeiden kantalasien asettelu
+ korirakenteet ja tuet tukevat kanta-
lasien sijoittamista

Vatien ja kulhojen sijoittaminen
+ korin muunneltavuus ja korkeuden 
säätömahdollisuus mahdollistavat 
erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittamisen
+ osa yläkorin lautastuista käännettä-
vissä lappeelleen

Vatien ja kulhojen sijoittaminen
+ korin muunneltavuus ja korkeuden 
säätömahdollisuus mahdollistavat 
erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittamisen
+ osa yläkorin lautastuista käännettä-
vissä lappeelleen

Vatien ja kulhojen sijoittaminen
+ korin muunneltavuus ja korkeuden 
säätömahdollisuus mahdollistavat 
erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittamisen
+ osa yläkorin lautastuista käännettä-
vissä lappeelleen

Vatien ja kulhojen sijoittaminen
+ korin muunneltavuus ja korkeuden 
säätömahdollisuus mahdollistavat 
erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittamisen
+ kaikki yläkorin lautastuet käännettä-
vissä lappeelleen

RUOKAILUVÄLINEKORIN KÄYTETTÄVYYS

Ruokailuvälinetaso
kolmantena tasona koneen yläosassa
+ ruokailuvälinetaso helposti poisnos-
tettavissa
– aterimien paikoilleen laittaminen 
vaatii asettelua
– aterimet voivat pesun aikana liikkua  
paikoiltaan
+ pieni veitsiteline yläkorissa

Siirreltävä ruokailuvälinekori alakorissa 
+ korin voi sijoittaa vapaasti alakorissa
+ lokeroita erikokoisille välineille
+ sivuille käännettävät
ritiläkannet
+ irrotettava veitsiteline yläkorissa
+ tukeva kahva

Ruokailuvälinetaso
kolmantena tasona koneen yläosassa
+ ruokailuvälineletason keskiosan 
korkeutta ja tason leveyttä voidaan 
säätää. Tekee tasosta muunneltavan 
ja helpottaa astioiden sijoittamista 
yläkoriin.
+ korirakenteet tukevat aterimia

Ruokailuvälinetaso 
 kolmantena tasona koneen yläosassa
+ korirakenteet tukevat aterimia
+ lisäksi pieni, kahvallinen ruokailu-
välinekori
+ korirakenteet tukevat aterimia

ALAKORIN KÄYTETTÄVYYS

Erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittaminen
+ vetokahva helpottaa korin liikuttelua
+/– vain takimmaiset lautastuet ovat 
alas taitettavissa
+ suuret ruoanvalmistus- ja tarjoilukul-
hot mahtuvat alakoriin
+ alakoriin mahtuu erikorkuisia ja 
-muotoisia astioita

Erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittaminen
+ vetokahva helpottaa korin liikuttelua
+/– vain takimmaiset lautastuet ovat 
alas taitettavissa
+ suuret ruoanvalmistus- ja tarjoilukul-
hot mahtuvat alakoriin
+ alakoriin mahtuu erikorkuisia ja 
-muotoisia astioita
-ruokailuvälinekori pienentää alakorin 
käyttötilavuutta

Erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittaminen
+ vetokahva helpottaa korin liikuttelua
+ alakorin etumaiset lautastuet alas 
taitettavissa ja takimmainen lautastuki 
poistettavissa
+ korissa on pulloteline
+ alakorissa neljä taitettavaa lasiteli-
nettä ja yksi lasituki
+ alakoriin mahtuu erikorkuisia ja 
-muotoisia astioita

Erimuotoisten ja -kokoisten astioiden 
sijoittaminen
+ vetokahva helpottaa korin liikuttelua
+ alakorin lautastuet ovat alas taitet-
tavissa
+ suuret ruoanvalmistus- ja tarjoilukul-
hot mahtuvat alakoriin
+ alakorin takaosassa kaksi alas taitet-
tavaa kuppitelinettä ja lasituki
+ alakoriin mahtuu erikorkuisia ja 
-muotoisia astioita

KUNNOSSAPITO

+ jätesiivilän poistaminen ja puhdistus 
helppoa
– suihkuvarret eivät ole irrotettavia, 
mikä hankaloittaa niiden puhdistamista
+ käyttöohjeessa ohjeita koneen 
puhdistamiseen ja hoitoon

+ jätesiivilän poistaminen ja puhdistus 
helppoa
+ suihkuvarsien irrottaminen ja paikoil-
leen laitto helppoa
+ poistopumpun puhdistus neuvottu 
käyttöohjeessa
+ käyttöohjeessa ohjeita koneen 
puhdistamiseen ja hoitoon

+ jätesiivilän poistaminen ja puhdistus 
helppoa
+ suihkuvarsien irrottaminen ja 
paikoilleen laitto helppoa
+ poistopumpun puhdistus neuvottu 
käyttöohjeessa
+ käyttöohjeessa runsaasti ohjeita 
koneen puhdistamiseen ja hoitoon
+ automaattinen sisätilan puhdistus-
toiminto

+ jätesiivilän poistaminen ja puhdistus 
helppoa
+ suihkuvarsien irrottaminen ja paikoil-
leen laitto helppoa
+ poistopumpun puhdistus neuvottu 
käyttöohjeessa
+ käyttöohjeessa ohjeita koneen 
puhdistamiseen ja hoitoon
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Taulukko 3. Astianpesukoneiden käyttöominaisuudet

AEG F66792WOP Bosch SMU53M82SK/74    Miele G 6515 SCU Siemens SN46M291SK/01

OHJELMIEN VALINTA JA VALIKOIMA

+ käyttöohje toimii ohjekirjana
+ monipuolinen ohjelmavalikoima ja 
lisävalinnat
+/– ohjelman valinta on helppoa,  
valittu ohjelma näkyy ohjelmakoodina 
ja ohjelman kestona luukun yläreunassa 
olevassa ohjaustaulussa. Tiedot jäävät 
piiloon, kun luukku suljetaan
+ valitun ohjelman kesto heijastuu 
numeroina lattialle, väriä voidaan 
muuttaa tarpeen mukaan
+/– lisävalinnat symboleina ja merk-
kivaloina, vaatii aluksi perehtymistä 
käyttöohjeeseen

+ hyvä käyttöohje toimii ohjekirjana
+ käyttöä helpottava pikakäyttöohje
+ melko monipuolinen ohjelmavalikoi-
ma ja lisävalinnat
+ ohjelman valinta helppoa
+/– valinnat symboleina ja merk-
kivaloina, vaatii aluksi perehtymistä 
käyttöohjeeseen
+ ohjelmavaiheet symboleina ja 
merkkivaloina
+ näyttöruudussa pesuohjelman kesto

+hyvä, yksityiskohtainen käyttöohje 
toimii ohjekirjana
+ erittäin monipuolinen ohjelmavali-
koima ja lisävalinnat
+ ohjelman valinta helppoa
+ valinnat teksteinä ja merkkivaloina
+ ohjelmavaiheet symboleina
+/– lisätoimintojen valinta ja asetusten 
muuttaminen vaatii aluksi perehtymis-
tä käyttöohjeeseen
+ näyttöruudussa pesuohjelman kesto

+ hyvä käyttöohje toimii ohjekirjana  
+käyttöä helpottava pikakäyttöohje
+ monipuolinen ohjelmavalikoima ja 
lisävalinnat
+ ohjelman valinta helppoa
+/– valinnat symboleina, vaatii aluksi 
perehtymistä käyttöohjeeseen
+ ohjelmavaiheet symboleina ja 
merkkivaloina
+ mahdollisuus ohjata pesutoiminto 
pelkästään alakoriin
+ näyttöruudussa pesuohjelman kesto

KÄYTTÖTURVALLISUUS 

– ei turvasalpaa
+ virhekoodeja
–/+ ohjaustaulu on piilossa luukun 
yläreunassa, mutta ohjelman kestoaika 
heijastuu valona lattialle
– kuppitelineen päädystä puuttuu 
tukeva reuna, jolloin kupit saattavat 
pudota
+ äänimerkki ohjelman päättymisestä; 
voidaan kytkeä myös pois päältä

+/– erikseen asennettava turvasalpa
+ ohjelmavalitsimien lukitus
+ virhekoodeja
+ digitaalinen näyttö ohjelman 
kestosta

+ turvasalpa
+ virheilmoitukset näyttöruutuun 
symboleina ja tekstinä
+ digitaalinen näyttö ohjelman 
kestosta

+/– erikseen asennettava turvasalpa
+ ohjelmavalitsimien lukitus
+ virhekoodeja
+ digitaalinen näyttö ohjelman 
kestosta

Häiriöitä ilmaisevat merkkivalot/-äänet 
virhekoodeina: laitteeseen ei tule vettä, 
koneeseen jää vettä, ylivuotosuoja on 
käytössä

Häiriöitä ilmaisevat merkkivalot/-äänet 
virhekoodeina: häiriö vedenotossa, sii-
vilät tukossa tai likaiset, veden poistoa 
koskevat ongelmat, verkkojännite pieni, 
tekninen häiriö
merkkivalot: häiriö vedenotossa

Häiriöitä ilmaisevat merkkivalot/-äänet 
näyttöruutuun ilmoitus teksteinä ja 
symboleina: tarkista siivilät, häiriö 
kiertovesipumpussa, häiriö tulovedessä, 
häiriö vedenpoistossa

Häiriöitä ilmaisevat merkkivalot/-äänet 
virhekoodeina: vedentäyttö, astiat 
peittävät kuivaukseen liittyvän imuau-
kon, lämpövastuksiin kertynyt kalkkia, 
jätesiivilät tukossa, ongelmia veden 
poistossa, ongelmia poistopumpussa, 
verkkojännite liian pieni, tekninen 
häiriö, luukku huonosti suljettu 
merkkivalo: häiriö vedenotossa

Korien käytettävyyttä tarkasteltiin täyttä-
mällä koneet erilaisilla ruokailu- ja ruoanval-
mistusastioilla (kuvat 12–18).

Astianpesukoneiden käsiteltävyysominai-
suuksissa korien käytettävyydellä on suuri 
merkitys. Talouskohtaisesti käytössä saat-
taa olla hyvinkin erilaisia astioita. Tällöin on 
tärkeää tarkastella koreja oman talouden 
astioiden näkökulmasta. Hankintatilantees-
sa kannattaa ottaa mukaan kauppaan jopa 
omia astioita ja sovittaa niitä eri astianpesu-
koneiden koreihin. 

Yläkorin korkeuden säätömahdollisuus 
vaikuttaa kuppien ja mukien mahtumiseen 
kuppitelineille sekä isojen lautasten sijoit-
tamiseen alakoriin. Yläkorin kuppitelineissä 
olevat syvennykset ja taitettavat astiatuet 
tukevat kantalasien sijoittamista. Kahdessa 
koneessa (Miele ja Siemens) oli myös alako-
rissa astiateline, jossa olivat myös tuet kan-
talaseille. 

Kolmessa (AEG, Miele ja Siemens) ko-
neessa ruokailuvälinekori muodosti koneen 
yläosassa kolmannen tason, johon ruokailu-
välineet saadaan aseteltua toisistaan erilleen 

TESTIN TOTEUTUS
Automaattipesuohjelman toimivuuden selvittämiseksi astianpesukoneet täytettiin standardin 
mukaisilla ruokailu- ja tarjoiluastioilla. Rinnakkaisia pesukokeita tehtiin 2–3.  

Pesukokeita oli kolmenlaisia:
  kone täytettiin energiamerkin mukaisella täystäytöllä puhtaita astioita
  kone täytettiin energiamerkin mukaisella täystäytöllä, jossa syvät ruokalautaset liattiin mai-

topohjaisella kaurapuurolla, matalat lautaset pinaatilla ja tarjoiluvati margariinilla. Muut 
liatut astiat tarjoiluvatia lukuun ottamatta pantiin 80-asteiseen lämpökaappiin kahdeksi 
tunniksi, jolloin lika ehti pinttyä kiinni astioihin.

  vajaatäytössä kone täytettiin 14 astiaston kahviastioilla: kahvikupit, asetit, jälkiruokalauta-
set, juomalasit, tarjoiluvati sekä pikku- ja jälkiruokalusikat. Kahvikupit ja asetit liattiin teellä 
ja juomalasit maidolla. Liattujen astioiden annettiin olla tunti huoneenlämmössä ennen 
pesua.

Pesuainetabletin liukenevuuden arvostelemiseksi astianpesukone täytettiin 14 astiaston 
kahviastioilla ja juomalaseilla. Astioita ei liattu. Pesuohjelmaksi valittiin pikaohjelma, jota suo-
siteltiin kevyesti likaantuneiden astioiden pesuun. Pesuaineeksi valittiin Finish Quantum -mo-
nitehotabletti, joka on yleisesti tunnettu merkki. Rinnakkaisia kokeita tehtiin 2–4. Käyttöomi-
naisuuksia arvosteli kolmen henkilön tutkijaryhmä.
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ja helposti poisotettaviksi. Ruokailuvälinei-
den asettelussa koriin oli eroja. Bosch-astian-
pesukoneessa ruokailuvälinekori on vapaasti 
sijoitettavissa alakoriin. 

Jätesiivilöiden puhdistaminen oli help-
poa. Astianpesukoneiden vesimäärät ovat 
pienentyneet huomattavasti energiamerkin 
voimaan tultua. Pienentyneiden vesimäärien 
vuoksi on tärkeää, että jätesiivilät ovat hel-
posti poisotettavissa ja puhdistettavissa. Kol-
messa koneessa oli mahdollista puhdistaa 

myös poistopumpun aukko, johon saattaa 
mennä rikkoutuneita lasinpalasia.

Ohjelmien valinta ja ohjaustaulujen infor-
maatio oli pääasiassa selkeää. Kaikissa koneis-
sa näyttöruudussa näkyi valittu pesuohjelma 
ja erikoistoiminnot sekä huuhteluaineen ja 
elvytyssuolan täyttämistä ilmaisevat merk-
kivalot. 

Käyttöohje on tarpeen varsinkin lisä-
toimintoja käytettäessa. Myös koneen 
käyttöönottovaiheessa tarvitaan tueksi 

käyttöohjetta etenkin silloin, kun koneen 
perusasetuksia (kuten kieli, kellon aika, huuh-
teluaine- ja vedenpehmentimen asetukset) 
halutaan muuttaa omia käyttötarpeita vas-
taaviksi. Kaikkien koneiden käyttöohjeet toi-
mivat käytön tukena ja ohjekirjana. 

Kuvat 15–16. Alakorin käytettävyyttä kokeiltiin erilaisilla ruokailu- ja ruoanvalmistusastioilla.

Kuva 18. 
Korimallisessa 
ruokailuvä-
linekorissa 
eri korkeu-
della olevat 
useat lokerot 
edistävät 
ruokailuväli-
neiden puh-
distumista. 
Tukeva kahva 
helpottaa 
korin käsitel-
tävyyttä.

Kuva 17. 
Tukevassa 
ruokailuvä-
linetasossa 
ruokailuvä-
lineet eivät 
mene sisäk-
käin, mikä 
edesauttaa 
niiden puh-
distumista.


