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Astianpesukoneen valinta
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Käyttöohjeet kannattaa lukea ennen astianpesukoneen käyttöönottoa. Niistä 
löytyy paljon tärkeää tietoa, jolla on vaikutusta koneen suorituskykyyn, käytet-
tävyyteen ja myös käyttöturvallisuuteen. Esimerkiksi astioiden sijoittamistaval-
la koreihin on vaikutusta pesutulokseen. Kuva: Sakari Alasuutari

ASTIANPESU JA SIIVOUS

Astianpesukoneet ovat entistä energiatehokkaam-
pia. Kuluttajalle on kuitenkin tärkeää myös se, että 
kone pesee ja huuhtelee hyvin ja on helppo käyt-
tää. Vedenkulutus on uusissa laitteissa alhainen ja 
sähkönkulutus vaihtelee käytetyn pesuohjelman 
mukaan. Uudet pesukoneet kuluttavat vettä noin 
10–12 litraa pesuohjelmaa kohden ja sähköä keski-
määrin 1 kWh/pesukerta.

Koneiden ominaisuuksiin perehtyminen helpottaa 
merkkikohtaisten erojen vertailua. Valintatilan-
teessa kannattaa energiamerkinnän tietojen lisäksi 
tutustua myös koneen sijoitusohjeisiin ja ominai-
suuksiin, joilla edistetään turvallisuutta, käytön 
helppoutta ja kunnossapitoa. 

Astianpesukoneen valintatiedotteen edellinen painos 
ilmestyi vuonna 2008. Tämä tiedote on päivitetty 
vastaamaan nykytilannetta ja konetarjontaa.

SIJOITUS
Astianpesukone sijoitetaan kiinteän työta-
son alle, astianpesualtaan vasemmalle tai 
oikealle puolelle. Koneen viereen tarvitaan 
vesipiste, jätekaappi ja säilytystilaa puhtaille 
astioille ja aterimille. Astianpesukonetta ei 
ole hyvä sijoittaa kylmäsäilytyslaitteen vie-
reen, sillä koneesta tuleva kosteus ja lämpö 
lisäävät kylmälaitteen sähkönkulutusta. Ko-
netta ei sijoiteta myöskään keittotason alle, 
sillä keittotason lämpö voi vaurioittaa asti-

anpesukoneen elektroniikkaa. Astianpesu-
koneen sijoittaminen vapaaseen tilaan vaa-
tii kansi- ja sivulevyt, jotka ovat tavallisesti 
lisävarusteita. Jos astianpesukone sijoitetaan 
sähkö- ja puulieden väliin, sen sivustat suo-
jataan lämpöä eristävillä levyillä. Vapaasti si-
joitettava kone tarvitsee kaatumisesteen ja/
tai vastapainon, ettei kone kaadu koreja ulos 
vedettäessä.

Monessa asunnossa on tilavaraus ja asen-
nusedellytykset lattialle sijoitettavalle, 60 cm 

leveälle astianpesukoneelle. Ahtaaseen ti-
laan voi sijoittaa 45 cm leveän koneen, joka 
mahtuu 50 cm leveän pöytäkaapin paikalle. 
Astianpesukoneen korkeutta voidaan hie-
nosäätää säätöjaloilla. Yleensä kone mahtuu 
90 cm korkean työpöytätason alle, mutta 
asia kannattaa tarkistaa. Astianpesukone 
voidaan sijoittaa myös erikoismittaiseen ko-
merokaappiin, jolloin se saadaan nostettua 
hyvälle käyttökorkeudelle. Kone sijoitetaan 
vaakasuoraan ja varmistetaan, että luukku 
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Taulukko 1. Erityyppisten astianpesukoneiden ulkomitat, täyttömäärät ja sijoitusvaihtoehdot.

Konetyyppi Leveys(1

cm
Syvyys(2

cm
Korkeus(3

cm
Täyttömäärä
astiastoa

Konetyypistä riippuvat sijoitusvaihtoehdot

Lattiamallit:

• 45 cm leveät 45 55–60,5 81–90 7–10 1. Kalusteisiin
• pöytätason alle
• erikoiskomeroon, 30–45 cm korkeudelle lattiasta.
2. Vapaasti lattialle
• kansi- ja sivulevyt vakio- tai lisävarusteena, kaatumiseste ja/tai vastapaino.
3. Kalustepeitteisesti
• kone sijoitetaan erikoiskomeroon ja sen luukku peitetään kalusteovella. 

Koneen ohjaustaulu on näkyvissä tai jää kalusteoven taakse.

• 60 cm leveät 60 55–60 81–92,5 12–14

Pienet koneet:

54,5–56 48–58 43,6–60 6–8 1. Työpöydälle
2. Kalusteisiin

1) 60 cm leveä kone tarvitsee 63 cm leveän komerokaapin, joka kestää koneen, veden ja astioiden painon (noin 80 kg).
2) Joissakin koneissa voidaan säätää sokkelin syvyyttä, jolloin kone saadaan samaan linjaan keittiökalusteiden kanssa. Syvyysmitassa on otettava huomioon letkujen ja 

liitosjohdon tilantarve. Lisävarusteena voi olla asennussarja sokkelin syvyyden säätämiseen.
3) Koneen korkeutta voidaan säätöjalkojen avulla säätää 5–6 cm. Joihinkin koneisiin saa lisävarusteena korotussokkelin ja useimpiin työtasona toimivan kansilevyn, 

joka lisää koneen korkeutta.

avautuu kunnolla. Käyttäjälle jätetään 
työskentelytilaa vähintään 90 cm. Pie-
nemmät astianpesukoneet voidaan 
sijoittaa työpöydälle ja jotkut mallit 
asentaa kalusteeseen. Päältä täytettä-
vä vetolaatikkoastianpesukone antaa 
uusia mahdollisuuksia keittiösuunnit-
teluun ja sopii hyvin myös erityisryh-
mien tarpeisiin. 

KONEEN ASENNUSEDELLY
TYKSET
Astianpesukoneen asennukseen liit-
tyy yleisiä määräyksiä ja konekohtaisia 
ohjeita, joten asennus kannattaa tilata 
ammattilaiselta.

Vesiliitäntä
Astianpesukone liitetään vesijoh-
toverkostoon 1,5–2 meriä pitkällä 
täyttöletkulla, joka kiinnitetään pe-
sukonehanaan. Vedenottoa säätelevä 
magneettiventtiili on koneessa tai täyt-
töletkun hanapäässä, jolloin letkussa 
ei ole jatkuvaa painetta. Täyttöletkua 
ei saa jatkaa, katkaista eikä panna sii-
nä mahdollisesti olevaa suojakoteloa 
veteen, sillä letkussa voi olla sähköisiä 
osia.

Sulkuhana sijoitetaan näkyvälle pai-
kalle lähelle konetta. Hana suljetaan 
pesun päätyttyä, sillä jatkuva veden-
paine rasittaa hanan ja vesiletkun liitos-
kohtaa ja voi aiheuttaa vesivuodon alla 
olevaan tilaan. Yleensä sulkuhana on 
astianpesualtaan vesihanassa, mutta 
joskus myös työpöytätasossa erikseen. 
Seinään asennetun vesikalusteen asti-

ISO VAI PIENI KONE?

Astianpesukoneen täyttömäärä ilmoitetaan kansainvälisen menetelmän mukaisesti standardiastiastomäärä-
nä, joka koneeseen mahtuu. Yhteen astiastoon kuuluu muutamia tarjoiluastioita, matala, syvä ja jälkiruoka-
lautanen, lasi, kahvikuppi ja -lautanen sekä ruokailuvälineet, (haarukka, veitsi, ruoka-, jälkiruoka- ja pikkulu-
sikka). Standardiastiasto mahdollistaa eri koneiden täyttömäärien vertailun, mutta ei vastaa erityisen hyvin 
nykykodin astiavalikoimaa. Konevalintaa kannattaa miettiä myös omien astioiden mahtumisen kannalta.

60 cm leveään lattiakoneeseen mahtuu 12–14 standardiastiastoa ja 45 cm leveään koneeseen mahtuu 
7–10 astiastoa. Täysien koneellisten pesu on energiatehokasta. Iso kone kuluttaa astiastoa kohden laskettuna 
hieman vähemmän vettä ja sähköä kuin pienet koneet. Pieni, kuuden astiaston kone täyttyy nopeasti, mutta 
myös pesee nopeasti. Isot astiat eivät mahdu pieneen koneeseen ja se pesee isoa konetta huonommin, jos 
lika on kuivunutta. Ero tasoittuu, kun astiat pestään heti käytön jälkeen.

Markkinoilla on vetolaatikkoastianpesuko-
neita, joissa on yksi tai kaksi pesuosastoa. 
Kahden laatikon koneissa osastoja voi-
daan käyttää samanaikaisesti tai erikseen. 
Vetolaatikkoastianpesukone antaa uusia 
mahdollisuuksia keittiösuunnitteluun ja sopii 
hyvin myös erityisryhmien tarpeisiin. Kuvat: 
Tarja Marjomaa ja Heli Mäntylä
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LÄMMIN- VAI KYLMÄVESILIITÄNTÄ?

Astianpesukone liitetään käyttöohjeiden mukaan joko kylmään 
tai lämpimään veteen. 

Lämpimään veteen liitetty kone käyttää lämmintä vettä kai-
kissa pesuvaiheissa ja kuumentaa pesu- ja loppuhuuhteluveden 
valitun lämpöiseksi. Kylmään veteen liitetty kone kuumentaa 
pesu- ja loppuhuuhteluveden sekä joissakin tehopesuohjel-
missa myös esipesuveden. Joissakin koneissa kuivaustekniikan 
toimivuus vaatii kylmävesiliitännän. TTS:n tutkimusten mukaan 
tuloveden lämpötila ei vaikuta pesutulokseen, mutta sitä saate-
taan suositella siksi, että pesuaineen entsyymit vaikuttaisivat jo 
lämmitysvaiheessa. Energiamerkinnän tiedot perustuvat kylmä-
vesiliitäntään, +15 ˚C tuloveteen. Suomessa lämminvesiliitäntä 
on energiataloudellinen vaihtoehto:

  Lämminvesiliitäntä lyhentää pesuaikaa jopa 35 minuuttia ja 
pienentää koneen sähkönkulutusta 20–60 %. Pikaohjelmalla 
sähkönsäästö voi olla vielä suurempi.

  Talviaikaan tulovesi on alle 10 asteista. Tämä lisää kylmään 
veteen liitetyn koneen sähkönkulutusta ja pidentää pesuai-
kaa, jolloin myös käyntiäänen merkitys korostuu. Iso läm-
pötilavaihtelu siirryttäessä kuumasta pesuvaiheesta kylmiin 
huuhteluihin on herkille astiamateriaaleille haitallista.

  Lämminvesiliitännässä suositeltava tuloveden maksimi-
lämpötila on +60 °C. Kuumempi vesi voi alkuhuuhtelussa 
kiinnittää lian astioihin ja rikkoa koneen magneettiventtiilin, 
joten vesiliitäntään saattaa olla tarpeen asentaa sekoittaja. 
Tutkimusten mukaan 60 asteinen tulovesi jäähtyy konee-
seen tullessaan 35–40 asteiseksi, sillä viileät astiat ja kone 
varaavat osan lämmöstä.

Ylimmässä kuvassa 
oleva astiastomää-
rä sopii astianpesu-
koneeseen, jonka 
täyttömääräksi on 
ilmoitettu 12 asti-
astoa. Keskimmäi-
sessä kuvassa on 
kahdeksan hengen 
standardiastiasto 
ja alimmassa on 
neljän hengen 
standardiastiasto. 
Kuvat: Tarja Mar-
jomaa

tarvittaessa pidempään. Maksimipituus 
on konekohtainen, tavallisesti 2–4 metriä. 
Poistoletku asennetaan vesilukon kautta 
kiinteästi viemäriin. Joskus vedenpoisto voi 
tapahtua pöytätasossa olevan tyhjennys-
hanan kautta pesualtaaseen. Poistokorkeus 
on 0,3–1 metriä, mutta joissakin koneissa 
letkun voi asentaa suoraan lattiakaivoon. La-
pon välttämiseksi on poistoletkun korkeim-
man kohdan oltava koneessa olevan veden 
pintaa korkeammalla. Asiassa kannattaa olla 
tarkkana etenkin silloin, kun kone sijoite-
taan hyvälle käyttökorkeudelle. Poistoletkun 
maksimipituus ja sijoituskorkeus tarkiste-
taan asennusohjeista.

Sähköliitäntä
Astianpesukone liitetään suojamaadoitet-
tuun pistorasiaan, joka ei saa jäädä koneen 
taakse. Lyhyt liitosjohto vaihdatetaan tar-
vittaessa pidempään. Jatkojohto on aina 
väliaikaisratkaisu. Kone tarvitsee oman 
sulakkeensa, jonka koko riippuu koneen 
liitäntätehosta. Yleensä astianpesukoneen 
liitäntäteho on enintään 2,3 kW, jolloin sille 
riittää 10 ampeerin sulake. Suurempi liitäntä-
teho vaatii 16 ampeerin sulakkeen. Vanhassa 
asunnossa on tarkistettava, tuleeko asun-
toon riittävästi astianpesukoneliitäntään 
vaadittavia nousujohtoja.

anpesuliitäntä tehdään välihanan ja rinnak-
kaiskappaleen avulla. 

Koneen vedenotto tapahtuu painekyt-
kimellä, joka tunnustelee veden määrää 
ja ohjaa magneettiventtiiliä katkaisemaan 
vedentulon, kun vettä on riittävästi. Uusi-
en koneiden automaattiohjelmissa koneen 
sensoritekniikka tunnustelee täyttömäärää 
sekä pesuveden likaisuutta ja säätää vesi-
määrän ja pesulämpötilan automaattises-
ti. Joissakin koneissa vedenotto tapahtuu 

edelleen aikaohjatusti, eli kone ottaa vettä 
tietyn ajan riippumatta vedenpaineesta tai 
muista tekijöistä. Kunnallisen vesijohtover-
koston vedenpaine riittää, mutta omasta 
kaivosta pumpatun veden virtausnopeus 
voi olla niin alhainen, ettei aikaohjauksinen 
kone ehdi ottamaan säädetyn ajan puitteissa 
riittävästi vettä.

Astianpesukone poistaa veden 1,5–2 met-
riä pitkän poistoletkun kautta. Letkuun ei 
saa tehdä jatkoliitoksia, vaan se vaihdetaan 
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ENERGIAMERKINTÄ
Astianpesukoneen energiamerkki kertoo sen 
energiatehokkuudesta asteikolla A+++ – D, 
jossa A+++ on energiatehokkain. Energia-
merkinnän tiedot perustuvat valmistajan 
valitsemalla perusohjelmalla mitattuihin 
tuloksiin. A+++ -luokan astianpesukoneet 
ovat vähintään 30 % tehokkaampia kuin 
A-luokan laitteet. Ohjelmanimikkeet ovat 
konekohtaisia, mutta tavallisesti perusoh-
jelmassa on kylmä alkuhuuhtelu, pesu, kaksi 
huuhtelua ja kuivaus. Standardikokeissa, jois-
sa pestävät liat ovat vaativia, hyvä pesu- ja 
energialuokka saavutetaan pitkään pesevillä 
ohjelmilla. Energiamerkin ja siihen liittyvän 
tuoteselosteen tietoja astianpesukoneen 
suorituskyvystä voidaan käyttää valinnan 
lähtökohtana, mutta omilla käyttötavoilla ja 
koneen käyttöominaisuuksilla vaikutetaan 
todelliseen suorituskykyyn.

Astianpesukoneiden energiamerkissä on 
seuraavat tiedot:

  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  tavarantoimittajan mallitunniste
  energiatehokkuusluokka A+++ – D
  vuotuinen energiankulutus kilowattitun-
teina vuodessa

  vuotuinen vedenkulutus litroina vuo-
dessa, joka perustuu 280:een pesuker-
taan vakiopesuohjelmalla

  kuivaustehokkuusluokka
  nimelliskapasiteetti standardiastiastoina 
peruspesuohjelmalla

  äänitaso dB(A) re 1 pW
  EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on 
laitemallille myönnetty, voidaan liittää 
energiamerkkiin

Ekosuunnitteluvaatimusten mukaan käyt-
töohjeissa on ilmoitettava perusohjelmaksi 
nimetty pesuohjelma, joka on tehokkain 
normaalilikaisten astioiden pesuun. Lisäksi 
on ilmoitettava koneen tehonkulutus pois 
päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa se-
kä tiedot ohjelmien kestoista ja energian- ja 
vedenkulutuksesta. Astianpesukoneiden 
energiankulutuksen laskennassa käytetään 
edellä mainittua perusohjelmaa, joka on 
voitava valita sen nimisenä koneen ohjel-
manvalitsimesta tai näytöstä. Se pitää myös 
olla oletusohjelmana automaattivalinnalla 
toimivissa koneissa. Myytävien, leveydeltään 
yli 45 cm astianpesukoneiden energiatehok-
kuusluokan on oltava nykyisin vähintään A, 
mutta 1.12.2013 jälkeen myyntiin tulevien 
koneiden energialuokan on oltava vähintään 
A+. Kuivaustehokkuus määritellään erikseen 
kapasiteetiltaan kahdeksaa astiastoa suu-
remmille ja tätä pienemmille koneille. 

TOIMINTATAPA
Astianpesukone ottaa verkostosta tietyn 
määrän vettä. Kiertovesipumppu pumppaa 
veden suihkuvarsiin, jotka alkavat pyöriä 
veden paineen vaikutuksesta. Vesi suihku-
aa suihkuvarsien kautta astioiden päälle ja 
valuu pesualtaan pohjalla olevan jätesiivilän 
läpi uudelleen kiertovesipumppuun. Kun 
pesuvaihe alkaa, pesuainekotelo avautuu ja 
pesuaine sekoittuu veteen. Koneen alasuih-
kuvarsi on alakorin alapuolella ja yläsuihku-
varsi on yläkorin alapuolella. Koneen katossa 
voi olla kolmas suihkuvarsi, jota kautta vesi 
suihkuaa ruokailuvälinetasolle. Astianpesu-
kone lämmittää pesuveden valittuun läm-
pöön lämmitysvastuksen avulla, joka on 
yleensä näkymättömissä koneen sisäpoh-

jan alapuolella. Huuhteluita voi olla yksi tai 
useampia, ohjelmasta riippuen. Viimeinen 
huuhteluvesi on usein huomattavasti läm-
pimämpää kuin pesuvesi. Pesun päätyttyä 
kone poistaa kosteuden kondensoimalla. 
Kuivauksessa lämmitysvastus lämmittää ko-
neen sisäilman. Koneessa voi olla kuivausta 
tehostava puhallinjärjestelmä ja jäähdytys.

SÄHKÖN JA VEDEN KULUTUS
Suurin osa koneen käyttämästä sähköstä 
kuluu pesu- ja loppuhuuhteluveden läm-
mittämiseen. Astianpesukoneiden sähkön- 
ja vedenkulutus mitataan kylmään veteen 
(+15±2°C) liitetystä koneesta, jolla pestään 
valmistajan ilmoittama normaalilikaisten 
astioiden perusohjelma. Taulukoon 2 on 
koottu astianpesukoneiden keskimääräisiä 
kulutuslukuja energiamerkinnän mukaisella 
pesuohjelmalla pestäessä. Tuloksista näkee 
sen, että pieni kone kuluttaa hieman isoa 
konetta enemmän vettä ja sähköä, kun kulu-
tus lasketaan yhtä astiastoa kohden ja täysiä 
koneellisia pestäessä.

Käyttötavoilla vaikutusta 
käyttökustannuksiin
Konepesussa kuluu vähemmän vettä kuin 
saman määrän käsitiskissä, kun kone on 
täynnä. Koneen sähkönkulutukseen vai-
kuttavat kuumennettavan veden määrä ja 
pesulämpötila. Eniten sähköä säästetään 
pesemällä täysiä koneellisia matalassa pe-
sulämpötilassa. Astioita ei tarvitse esihuuh-
della, mutta ruoantähteet ja kiinni palanut 
lika poistetaan ennen konepesua. Pesuveden 
lämpötilan laskeminen 65 asteesta 55 astee-
seen vähentää isojen koneiden sähkönkulu-
tusta 25–55 % ja pienten koneiden kulutusta 
40–50 %.

Pesuohjelman lyhentäminen, esimerkik-
si alkuhuuhtelun pois jättäminen, ei aina 
säästä sähköä. Lämpimään veteen liitetyissä 
koneissa alkuhuuhtelun poisjättäminen voi 
jopa lisätä kulutusta, koska koneen viileä si-
sävaippa ja pestävät astiat jäähdyttävät ko-

Taulukko 2. Erikokoisten astianpesukoneiden keskimääräinen sähkön- ja vedenkulu-
tus energiamerkin mukaisella ohjelmalla. Kulutusluvut perustuvat markkinatietoi-
hin, (Helsingin energia, kodinkoneoppaat 14.9.2012).

Konetyyppi Pesuaika Sähkönkulutus Vedenkulutus

min kWh/pesu kWh/astiasto litraa/pesu litraa/astiasto

Lattiamallit

• 12–14 astiaston koneet 135–240 0,7–1,2 0,05–0,09 6–17 0,5–1,3

• 7–9 astiaston koneet 110–185 0,7–1 0,09–0,13 8–13 1–1,6

Pienet koneet

• 6 astiaston koneet 125–170 0,6–0,7 0,1 7,5–9 1,3–1,5

Astianpesukoneen energiamerkki
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neeseen tulevan veden. Sähkönkulutukseen 
vaikuttaa myös viimeisen huuhteluveden 
lämpötila, joka voi olla pesuvaihetta korke-
ampi. Joissakin koneissa viimeisen huuhtelu-
veden lämpötila on alhaisen pesulämpötilan 
suuntainen. Huuhtelulämpötilalla on merki-
tystä kuivaustulokseen.

PESUOHJELMAT
Astianpesukoneen ohjaustaulun merkin-
töjen ja pesuohjelmien sisältökuvauksien 
pitäisi löytyä käyttöohjeista. Ohjelmavalinta 
on helpointa silloin, kun saman valitsimen 
takana ovat tiedot sekä ohjelman sisällöstä, 
pesulämpötilasta että kestosta. Valintamah-
dollisuudet kasvavat, kun käyttäjä voi säätää 
pesuveden lämpötilan, lisätä alkuhuuhtelui-
ta, poistaa kuivausvaiheen, nopeuttaa ohjel-
maa tms. Pesuohjelmien sisältö on tärkeäm-
pää kuin ohjelmien määrä. Tavallisesti hyvän 
perusohjelman lisäksi tarvitaan ohjelmaa, 
jossa pesulämpötila on matala ja pesuaika 
lyhyt sekä mahdollisesti korkean pesuläm-
pötilan ohjelmaa.

Pesuohjelma valitaan astioiden likaisuu-
den mukaan. Ohjelmasisältö kannattaa tar-
kistaa käyttöohjeesta, sillä ohjelmanimike 
voi johtaa harhaan. Käyttöohjeissa on usein 
puutteita pesuohjelmien sisältökuvauksissa. 
Pesuaineen yliannostus lisää huuhtelutar-
vetta, joten annostusohjeita on syytä nou-
dattaa. Koneen käyttöohjeessa neuvotaan 
oikea täyttäminen. Välttämällä likaisten asti-
oiden turhaa kuivattamista voidaan pesutu-
losta parantaa. Heti käytön jälkeen pestävil-
le lautasille, laseille ja kahvikupeille voidaan 
käyttää matalaa pesulämpötilaa tai pestä ne 
kevyt- tai pikaohjelmalla, jolloin säästetään 
pesuohjelmasta riippuen sähköä, vettä, pe-
suainetta ja konetta.

Perusohjelmat
Astianpesukoneen ohjelmistovalikkoon voi 
kuulua jopa 16 erilaista ohjelmaa ja 10 erilais-
ta lämpötilanvalintamahdollisuutta. Tavalli-
simmin perusohjelmia ja lämpötilanvalinta-
mahdollisuuksia on koneessa 4–6. Koneessa 
on yleensä vähintään yksi normaalilikaisille 
astioille tarkoitettu perusohjelma, joka si-
sältää esihuuhtelun, pesun, 2–3 huuhtelua 
ja kuivauksen. Kone kuumentaa pesuveden 
ja viimeisen huuhteluveden säädettyyn läm-
pötilaan. Perusohjelmasta käytetään kone-
kohtaisia nimityksiä, joista yleisimpiä ovat 
biopesu 50˚C ja eko-ohjelma, jossa pesu-
lämpötila on koneesta riippuen 45–65˚C. 
Myös ohjelmanimiä säästöohjelma 50˚C ja 
normaaliohjelma 55, 60, 65 ̊ C käytetään. 

Monissa astianpesukoneissa on jo auto-
maattiohjelmia, joissa kone määrittää pe-

suohjelman rakenteen astioiden määrän ja 
likaisuuden mukaan. Automaattiohjelmat 
säätelevät vedenkulutusta ja pesulämpö-
tilaa sekä käytännössä vaikuttavat myös 
sähkönkulutukseen ja ohjelman kestoon. 
Automaattiohjelmat ovat melko pitkiä, jolla 
varmistetaan hyvä pesutulos.

Erikoisohjelmat
Pika- tai kevytpesuohjelmassa pesu- ja 
huuhteluveden lämpötila on matalampi, 
pesuohjelma on lyhyempi ja sähkönkulu-
tus pienempi kuin koneen muilla ohjelmilla 
pestäessä. Alkuhuuhtelua ei niissä aina ole. 
Pikapesuohjelmat kestävät keskimäärin 30 
minuuttia, mutta matalan pesulämpötilan 
pikaohjelma voi kestää vain 15 minuuttia. 
Ohjelma sopii kevyesti likaantuneille asti-
oille ja tilanteeseen, jossa astiat pestään heti 
käytön jälkeen. 

Bio-ohjelmissa pesulämpötila on 50°C ja 
eko-ohjelmissa koneesta riippuen 45–65˚C. 
Huuhteluveden lämpötila on sama tai hie-
man kuumempi. Ohjelmat kestävät 2,5–3  
tuntia ja ne on tarkoitettu entsyymipitoi-
sille, matalissa pesulämpötiloissa toimiville 
pesuaineille. Säästöohjelmat ovat edellisten 
kaltaisia: pesulämpötila on noin 50°C, huuh-
telulämpötila 55–65°C ja pesuaika pisimmil-
lään jopa 3 tuntia. Sähkönkulutus on hieman 
alhaisempi kuin muissa saman koneen oh-
jelmissa.

Puolitäyttöohjelma on tarkoitettu vajai-
den koneellisten pesuun. Sen käyttö vähen-
tää koneen vedenkulutusta noin 10 % ja 
sähkönkulutusta noin 15 % perusohjelmaan 
verrattuna.

Teho- tai kattilapesuohjelmassa pesuvesi 
on kuumempaa, pesu kestää pidempään ja/
tai loppuhuuhteluja on enemmän kuin pe-
rusohjelmassa. Ohjelmaan voi sisältyä useita 
esihuuhteluita, joista osa voi olla lämpimiä. 
Tehopesuohjelmaa käytetään erittäin likaisil-
le ja kuivuneille astioille ja sen sähkönkulutus 
on koneen ohjelmista suurin. Pesuaika ei silti 
ole välttämättä pisin, sillä ohjelmat kestävät 
1½–2 tuntia.

Hieno-, lasipesu- tai varovainen -ohjel-
massa pesulämpötila on alhainen, 35–50 °C. 
Myös huuhtelulämpötila on yleensä melko 
alhainen, 40–55 °C. Ohjelmien pesuaika on 
30–80 min.

Joissakin ohjelmissa vedenpaine ylä- ja ala-
suihkuvarsissa on erilainen siten, että alako-
riin kohdistuu voimakas, tehopesuun sopiva 
vedenpaine ja yläkoriin matalampi paine, jo-
ka sopii kevyiden ja hellävaraista puhdistusta 
vaativien astioiden pesuun, (ProZone, Mix, 
Tehoalue, Tehopesu jne.). Yhden korin pe-
suohjelmalla koneessa voi pestä tehostetus-
ti tai vajaatehoisesti vain ylä- tai alakorissa. 
Impulssi- tai vuorosuihkutuspesussa koneen 
suihkuvarsien paine vaihtelee pesuvaiheen 
mukaan, (esim. liotus- ja irrotuspaine, huuh-
telupaine).

Astiakorien rakenteella on 
suuri merkitys koneen käy-
tössä. Korien rakennetta ja 
muunneltavuutta kannattaa 
tarkastella oman käyttö-
tarpeen kannalta. Hyvä 
keino on ottaa myymälään 
mukaan omia astioita ja 
kokeilla niiden mahtumista 
koneeseen. Esimerkiksi isot 
ruokalautaset, kulhot ja 
muut ruoanvalmistusastiat 
sekä viinilasien kannat saat-
tavat tuottaa sijoituksessa 
hankaluuksia. Kuva: Siemens
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MITÄ ASTIOITA KONEESEEN?

Yleisohje on, että uunin ja mikroaaltouunin kestävät astiat kestävät konepesun. Astian pohjassa voi ol-
la merkintä konepesun kestosta. Useimmat ruokailu- ja ruoanvalmistusastiat voidaan pestä koneessa.

Kevyet ja ohuet kristallilasit voivat rikkoutua vesisuihkujen paineen tai lämpötilavaihtelujen vuoksi, 
jos kone on liitetty kylmään veteen. Jotkut lasityypit samentuvat säännöllisessä konepesussa. Posliini 
kestää konepesun, mutta ongelmia voi syntyä astiaan maalatuista koristeista, jos ne eivät ole lasituk-
sen suojaamia. Puiset astiat ja puukahvaiset aterimet eivät sovellu konepesuun, koska puu vääntyy ja 
halkeilee emäksisen pesuaineen ja kuuman loppuhuuhteluveden vaikutuksesta. Tina, pronssi, kupari, 
messinki ja alumiini eivät sovellu konepesuun vahvasti emäksisen konepesuaineen takia. Hyvälaatuiset 
alumiiniastiat voidaan pestä koneessa, jos pinnan himmeneminen hyväksytään.

Muoviastioiden lämmönkestävyydessä on eroja. Ne voivat lämmön vaikutuksesta menettää muo-
tonsa. Muovipäisten ruokailuvälineiden muoviosissa voi tapahtua värin ja kiillon muutoksia ja niissä 
voi olla lämmölle herkkä liimaus, joka ei kestä konepesua. Hopeiset aterimet tummuvat, jos ne pes-
tään kosketuksessa ruostumattomiin teräsaterimiin. Rauta- ja valurauta ruostuvat ja tahrivat muita 
pesussa olevia astioita.

LAITA VESITIIVIS ALUSTA KONEEN ALLE

Astianpesukoneen alle on uusissa asennuk-
sissa laitettava vesitiivis alusta, jonka taka- ja 
sivulaidat on nostettu noin 10 mm ylös. Jos 
koneen turva-allas vuotaa, valuu vesi alustan 
päälle ja koneen etureunan kautta lattialle, 
josta se on helppo havaita. Alustan voi tehdä 
itse tai ostaa kodinkonemyymälästä tai huol-
toliikkeestä.

Rakentamismääräyskokoelma (Kosteus C2, 
määräykset ja ohjeet 1998): Jos tilassa ei ole 
lattiakaivoa, sijoitetaan vesijohtoverkostoon 
kytketyn laitteen alle vesitiivis, viemäriin joh-
tavalla ylijuoksuputkella varustettu kaukalo 
tai laitteen alusta tehdään vesitiiviiksi niin, et-
tä mahdollinen vesivuoto havaitaan. Vesitiivis 
alusta nostetaan seinälle niin, ettei mahdol-
linen vuotovesi pääse rakenteisiin lattian ja 
seinän liitoksen kautta.

Muutamassa koneessa on erikseen valit-
tavissa joko tietty kuivausaste tai tehostettu 
kuivaus. Koneessa voi olla myös mm. yöpe-
suohjelma tai muu käyntiääneltään hiljainen 
ohjelma, ohjelmia monitehotableteille, (all in 
1-pesuainetoiminto), ja liotustoiminto, jossa 
kone lämmittää esipesuveden.

PESUAINE JA HUUHTELUKIRKASTE
Koneastianpesuaineita myydään jauheina, 
nesteinä ja tabletteina. Tabletit ovat vaivat-
tomia, mutta niiden annosteleminen as-
tioiden määrän ja likaisuuden mukaan on 
vaikeaa ja pikaohjelmissa ne eivät aina ehdi 
liukenemaan kunnolla. Monitehotabletti si-
sältää huuhtelukirkasteen, pehmennyssuo-
lan ja mahdollisesti myös lasinsuoja-aineen, 
teräksenhoitoaineen ja pesutehostimen. 
Koneessa mahdollisesti olevalla, tableteille 
tarkoitetulla erikoisohjelmalla tai toiminnol-
la pesuaika on normaalia pidempi ja kone 
ei annostele erillistä huuhtelukirkastetta ja 
pehmennyssuolaa pesutapahtumaan.

Konepesuaineet ovat vahvasti emäksisiä, 
(pH 12–13), joten ne on pidettävä lapsilta 
piilossa. 

Pesuaineannostukseen vaikuttavat mm. 
astioiden likaisuus ja määrä, koneen koko, 
pesuaineen koostumus sekä veden kovuus 
ja määrä. Pesuainepakkauksissa on suuntaa-
antavia annosteluohjeita. Yliannostelu ei pa-
ranna pesutulosta, joten annostelu kannat-
taa aloittaa pienellä määrällä.

Tehokkaissa astianpesuaineissa on entsyy-
mejä, jotka tehoavat valkuaislikaan, (esim. 
kananmuna), ja tärkkelyslikaan, (esim. peru-
na- ja puurotahrat). Valkaisuaine, joko kloori 
tai happivalkaisuaine, puhdistaa kahvin ja 
teen kaltaisia väritahroja. Fosfaatti pehmen-
tää vettä ja parantaa pesutulosta. Astianpe-
suaineiden ympäristöhaitat johtuvat lähinnä 
pesuaineen sisältämästä fosforista ja klooris-
ta. Suomessa fosforin ympäristökuormitus 
on vähäinen, koska se saadaan poistettua 

jätevesistä tehokkaasti ja käyttämään uudel-
leen. Fosfaatit korvautuvat jatkossa ympäris-
töystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Huuhteluaine alentaa veden pintajänni-
tystä, jolloin huuhteluvesi valuu ja haihtuu 
pois astioiden pinnalta. Astiat kuivuvat no-
peasti ja kalkkipitoisesta vedestä ei jää pisa-
rajälkiä. Huuhteluainetta ei tarvitse käyttää, 
mutta pesuainevalmistajien mukaan sen 
käyttö vähentää myös koneeseen muodos-
tuvaa sakkaumaa. Pienestä annosmäärästä 
huolimatta huuhteluaine lisää ympäristön 
kuormitusta. Ihmiselle sen käytöstä ei ole 
todettu olevan terveydellistä vaaraa pien-
ten pitoisuuksien vuoksi. Huuhteluainetta 
laitetaan säiliöön, josta kone annostelee sitä 
viimeiseen huuhteluveteen.

TURVALLISUUS
Asennuksessa noudatetaan annettuja ohjei-
ta, jotta koneen turvajärjestelmät toimivat. 
Konetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa 
edes ajastinta käytettäessä. Käytön jälkeen 
vesihana suljetaan. 

Koneen tuloveden takaisinvirtauksen es-
tävä järjestelmä varmistaa, ettei vesi virtaa 
takaisin vesijohtoverkostoon. Koneissa ole-
vat vesiturvajärjestelmät reagoivat veden 
ylitulvimiseen ja vuotoihin. 

Vuototapauksessa vesi kerääntyy koneen 
alapohjassa olevaan turva-altaaseen jonka 
tunnistin pysäyttää vedenoton ja koneen 
toiminnan. Usein koneen poistopumppu 
käynnistyy. Vuotosuojaus toimii sähköisesti 
tai mekaanisesti. Elektronisesti ohjattu kone 
saattaa antaa vikailmoituksen näyttöruudul-
le. Ylitäyttösuoja voi olla sähkönsaannista riip-
pumaton, jolloin virran ei tarvitse olla päällä, 
mutta pistokkeen on oltava pistorasiassa. Ko-
neessa voi olla turvajärjestelmä myös liitäntä- 
ja poistoletkun halkeamisen varalta. Koneiden 
vedenotto pysähtyy sähkökatkoksessa.

Koneen vesi- ja poistoliitäntöjen pitävyys 
on tarkistettava säännöllisin väliajoin, sillä 

löystyneestä liitoksesta voi vuotaa huomaa-
matta suuriakin määriä vettä. 

Kuivakäyntisuoja estää koneen käynnisty-
misen, jos vesihana on kiinni tai koneessa ei 
ole riittävästi vettä.

Koneen kaatumisen estäminen on tärke-
ää etenkin vapaasti sijoitettaessa, sillä alakori 
astioineen vedetään luukun päälle. Astiakori 
painaa täytenä jopa 10 kiloa, jolloin kone voi 
kaatua eteenpäin korin painosta. Luukku voi 
myös vääntyä, jos lapset kiipeilevät sen pääl-
lä. Koneen kallistuminen eteenpäin estetään 
vastapainolla tai kaatumisesteellä, jolla kone 
kiinnitetään seinään tai viereisiin kalusteisiin.

Monessa astianpesukoneessa on turvasalpa 
eli lapsilukko. Turvasalvan käytettävyyttä kan-
nattaa kokeilla ostotilanteessa, sillä niissä on 
huomattavia eroja. Joissakin koneissa on sisäva-
lo, josta on hyötyä huonosti valaistussa tilassa.

KÄYNTIÄÄNI
Kansainvälisen standardin mukaan astian-
pesukoneen käyntiääni mitataan akustisessa 
erikoistilassa ja tulos ilmoitetaan ääniteho-
tasona dB (A). Uusitussa energiamerkinnäs-
sä äänen ilmoittaminen on pakollista ja sen 
on perustuttava standardoituun mittaus-
menetelmään. Käytännössä astioiden pino-
aminen ja muu käsittely aiheuttavat jopa 20 
desibeliä käyntiääntä voimakkaamman me-
lun. Äänekkyyteen vaikuttavat myös koneen 
täyttötapa, vedenotto- ja poistovaihe, sijoi-
tusympäristön akustiset tekijät ja resonanssi, 
jos kone koskettaa kaapistoa. Käyntiääni ko-
rostuu, jos kone on oleskelutilassa, pesuoh-
jelma on pitkä tai kun pestään illalla tai yöllä.

Ihmiskorva aistii kolmen desibelin eron ja 
10 desibelin ero tuntuu kaksinkertaiselta. Pa-
rin desibelin eroilla ei ole merkitystä. Korke-
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at ja resonanssiäänet tuntuvat matalia 
ääniä häiritsevämmiltä, vaikka mitatut 
desibelit olisivat samat. Käyntiääniä on 
onnistuttu madaltamaan mm. lisää-
mällä luukun eristepaksuutta ja pesu-
allasta ympäröivää eristystä, joka estää 
myös lämmön johtumisen altaan ulko-
puolelle ja säästää sähköä.

VALINNASSA HUOMIOITAVAA

Käyttöohjeet
Käyttöohjeisiin kannattaa tutustua jo 
ostotilanteessa, sillä niillä on suuri mer-
kitys opastuksessa ja turvallisessa käy-
tössä. Käyttöohjeista puuttuvat usein 
perusohjelmien kulutusluvut ja sisältö-
kuvaukset, kuten mm. pesuohjelman 
rakenne, pesuaika ja kuivaus. Kuiten-
kin juuri näillä tiedoilla voi vaikuttaa 
koneen käytännön suorituskykyyn ja 
energiataloudellisuuteen.

Valitsimet ja -merkinnät
Ohjelmanvalitsimet toimivat yleensä 
elektronisesti ja ne ovat kierrettäviä tai 
painettavia. 

Kierrettävässä ohjelmanvalitsimessa 
on tärkeää, että siinä on selkeä por-
rastus ja valitsinta on helppoa kiertää. 
Hyvät kohdistusmerkinnät helpottavat 
ohjelmien valintaa ja kohdistamista. 
Painettavat tai hipaisukytkimillä toi-
mivat ohjelmanvalitsimet ovat help-
pokäyttöisiä, kunhan ne eivät ole liian 
lähekkäin. Jäykkiä ja pienikokoisia valit-
simia on hankalaa käyttää.

Elektronisesti ohjattavissa koneissa 
on yleensä jäljellä olevan pesuajan ja 
meneillään olevan ohjelmavaiheen 
näyttö. Ohjelmaa valittaessa näyttö-
taulu saattaa antaa informaatiota va-
litusta ohjelmasta sekä opastaa esim. 
avaamaan pesuhanan. Koneessa voi 
olla myös vianilmaisujärjestelmä ja 
ajastin.

Selkeässä ohjaustaulussa ohjelmat 
esitetään tekstein, kuvatunnuksin ja 
numeroin siten, että niiden merkitys 
selviää ilman käyttöohjetta. Näkövam-
maisia varten muutamiin koneisiin on 
saatavana erikseen kohomerkintätarrat 
ja -käyttöohjeet.

Hyvin taustastaan erottuvat merk-
kivalot helpottavat koneen toiminnan 
seuraamista. Tärkeitä merkkivaloja ovat 
toimintavalo, ohjelman etenemistä il-
maiseva merkkivalo ja huuhteluaineen 
sekä elvytyssuolan lisäämistä ilmaisevat 
merkkivalot.

Astia- ja ruokailuvälinekorit
Leveydeltään 60 ja 45 senttisissä ko-
neissa on kaksi astiakoria, ylä- ja alako-
ri. Yläkorissa pestään laseja, kuppeja, 
pikkulautasia, muoviastioita ja muita 
kevyitä astioita. Alakorissa pestään 
ruokalautasia, tarjoilu- sekä ruoanval-
mistusastioita ja muita likaisia astioita, 
sillä suihkun paine suuntautuu voi-
makkaimmin alas. Ruokailuvälineko-
rille on oma paikkansa alakorissa tai 
se voidaan sijoittaa vapaasti alakoriin. 
Koneessa voi olla myös veitsiteline ja 
matala ruokailuvälinetaso, jonka liik-
kuu omilla kannattimillaan yläkorin 
yläpuolella. Pienessä pöytäkoneessa on 
vain yksi astiakori, jossa on ruokailuväli-
neille oma korinsa.

Toimiva astiakori on kevyt, tukeva 
ja liukuu hyvin kannattimillaan. Kä-
densija korin etureunassa helpottaa 
käyttöä. Korissa olevat, astioita tukevat 
pidikkeet estävät astioiden kolhiintu-
misen toisiaan vasten. Pitkät ja jousta-
vat pidikkeet hankaloittavat käyttöä ja 
asettavat rajoituksia astian muodolle. 
Useimmiten astiakorin lautasteline voi-
daan ottaa pois tai laskea pitimet lap-
peelleen, joka helpottaa erikokoisten 
ja -muotoisten astioiden sijoittamista 
ja lisää korin muunneltavuutta käyttö-
tarpeen mukaan. Korien rakennetta on 
tarkasteltava oman käyttötarpeen kan-
nalta. Hyvä keino on ottaa myymälään 
mukaan kotona käytettäviä astioita ja 
kokeilla niiden mahtumista eri konei-
siin. Esimerkiksi isot ruokalautaset, kul-
hot ja muut ruoanvalmistusastiat sekä 
viinilasien kannat saattavat tuottaa si-
joituksessa hankaluuksia.

Yläkorin korkeutta voidaan yleensä 
säätää, jolloin alakoriin saadaan lisäti-
laa isoille astioille tai yläkoriin korkeille 
laseille. Joissakin koneissa yläkori voi-
daan poistaa ja ohjata pesuvesi ala-
suihkuvarteen. Näin alakorissa voidaan 
pestä esimerkiksi isoja uunipannuja, 
joihin saadaan kohdistumaan voima-
kas vesisuihku alhaaltapäin. Yläkorin 
toimivuutta lisää sivuun käännettävät 
kuppitelineet, joiden reunat on muo-
toiltu tukemaan jalkalaseja. Telineissä 
on loiva kallistus, jotta pesuvesi valuu 
pois kuppien pohjasyvennyksistä. 

Ruokailuvälinekorin käyttöä helpot-
taa tukeva kädensija. Korin on pysyttä-
vä pystyssä myös työpöydällä. Puhdis-
tumisen kannalta on tärkeää, etteivät 
ruokailuvälineet mene sisäkkäin. Tämä 
on toteutettu runsaalla lokeroiden 
määrällä tai muotoilemalla korin pohja 

siten, että aterimia voidaan sijoittaa eri korkeuksille. Ko-
rin pohjarakenteen on oltava tiheä, etteivät aterimien 
varret mahdu tippumaan pohjaristikon läpi ja haittaa-
maan suihkuvarren pyörimistä. Joissakin malleissa ate-
rimien varsiosat pujotetaan välinekorin päällä olevaan 
ristikkotasoon, joka toimii myös kantena, jos korissa 
pestään esimerkiksi kevyitä korkkeja.

Jätesiivilä ja suihkuvarret
Jätesiivilään kuuluu vähintään kaksi läpäisykyvyltään 
erilaista siiviläosaa; karkeasiivilä ja hienosiivilä. Karke-
asiivilä kerää isoimmat ruoantähteet ja hienosiivilään 
jää kevyt sakka. Koneessa voi olla myös kolmas, ns. 
mikrosiivilä. Jätesiivilän käsiteltävyyttä helpottaa, jos se 
sijaitsee koneen etuosassa ja siinä on hyvä kahva. Jois-
sakin koneissa osa siivilöistä puhdistuu automaattisesti 
esipesun jälkeen tai ennen huuhteluita, jolloin vesi py-
syy puhtaampana ja sitä tarvitaan vähemmän. Täysin 
automaattisesti puhdistuvia koneita ei ole. Ainakin kar-
keasiivilä on puhdistettava säännöllisesti käsin.

Luukun käyttö
Luukun käytettävyyteen vaikuttaa jousitus, kädensi-
jan koko ja muotoilu sekä sormitila. Luukun ja tur-
vasalvan toimivuutta kannattaa kokeilla kaupassa. 
Luukun avaamisen tarvitaan voimaa ja usein molem-
mat kädet, jos lapsiturvallisuutta lisäävä turvasalpa on 
käytössä. Turvasalpa voidaan yleensä ottaa pois toi-
minnasta. Joissakin koneissa ei ole turvasalpaa, mutta 
luukun avaaminen vaatii otetta, joka ei onnistu pie-
neltä lapselta. 

Pesu- ja huuhteluaineen lisääminen
Hyvä pesuainekotelo avautuu ja sulkeutuu helposti 
ja siihen on merkitty viivoilla ainakin minimi- ja mak-
simiannostuksen rajat. Huuhteluainesäiliö on yleensä 
koneen luukussa, pesuainesäiliön vieressä. Huuhteluai-
nemäärän osoitin on säiliön yhteydessä ja usein myös 
merkkivalona ohjaustaulussa. Valintatilanteessa kan-
nattaa tarkistaa miten annostus on säädettävissä.

Kaikkia astioita ei voi pestä astianpesukoneessa, joten 
niille tarvitaan keittiössä edelleen kuivaustilaa. Seinä-
kaapin sijaan astiat voi kuivata myös työpöytätason 
alapuolelle sijoitettavassa astiankuivauslaatikossa. 
Kuva:Tarja Marjomaa
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Vedenpehmennin
Kova vesi aiheuttaa kalkkilaikkuja astioihin ja 
koneen sisäpintoihin. Lisäksi koneen pesutu-
los huononee, koska osa pesuaineesta kuluu 
veden pehmentämiseen. Keski-Euroopassa 
käyttövesi on kovaa. Suomessa käyttövesi 
on pehmeää joitakin rannikkoseudun aluei-
ta lukuun ottamatta, joten pehmennyssuo-
lan käyttö ei ole tarpeen. Syvästä porakaivos-
ta pumpattu vesi saattaa olla melko kovaa.

Vedenpehmennyslaitteen toiminta perus-
tuu ioninvaihtoreaktioon. Pehmennyslait-
teesta on hyötyä silloin, kun veden kovuus 
on vähintään 3–7odH. Pehmennyslaitteessa 
käytetään erikoissuolaa, jossa ei ole paak-
kuuntumisenestoaineita. Hienojakoinen 
keittosuola ja karkea merisuola voivat vau-
rioittaa suodatinta. Erikoissuolaa myydään 
kodinkone- ja huoltoliikkeissä. Joissakin ko-
neissa sallitaan karkean merisuolan käyttö. 

Koneen kuivaustoiminto ja 
kosteudenpoistotapa
Tavallisesti pesuohjelmaan kuuluu astioiden 
kuivausvaihe, jossa lämpövastukset läm-
mittävät koneen sisäilmaa pesun päätyttyä. 
Kuivauksen sähkönkulutus on 0,1–0,2 kWh. 
Syntynyt kosteus poistetaan koneen sisältä 
kondensoimalla, jolloin koneeseen jäänyt 
vesihöyry tiivistetään viileän ilman tai kyl-
män veden avulla vetenä viemäriin. Joissakin 
koneissa on kondensoitumista tehostava 
puhallinjärjestelmä, jossa koneen luukussa 
oleva puhallin puhaltaa pesutilaan kylmää 
ilmaa huonetilasta. Koneen sisätilassa oleva 
kosteus kondensoituu kylmän ilman avulla 
ja tiivistyynyt vesi johdetaan viemäriin. Kuiva 
ilma puhaltuu huonetilaan luukun alaosan 
alta. Puhaltimen avulla tapahtuva kuivaus 
on nopeampaa kuin perinteisillä kuivaus-
ohjelmilla tapahtuva kuivaus. Kondensoi-
tuminen on tehokasta silloin, kun koneen 
ympärillä on ilmankiertotilaa. Ilmankierron 
voi toteuttaa esimerkiksi sokkeliin sijoitetun 
ilma-aukon kautta.

Jos kuivausvaihe ei sisälly perusohjel-
maan, astiat kuivuvat pesun ja huuhtelun 
aikana varaamansa lämmön avulla. Sähköä 
säästyy, mutta astiat kuivuvat hitaasti ja 
niihin saattaa jäädä pisarajälkiä. Huuhtelu-
aineen käyttö ja koneen luukun avaaminen 
pesun päätyttyä nopeuttavat astioiden 
kuivumista. Luukkua ei kannata avata heti, 
koska koneesta tuleva höyry voi vahingoit-
taa keittiökalusteita. Tarvittaessa luukku on 
parempi avata kokonaan auki kuin jättää 
hieman raolleen.

Muuta huomioitavaa
Takuuehdot ja huollon saatavuus selvite-
tään ostotilanteessa. Liitosjohdon ja tulo- 
sekä poistoletkun pituudet ovat tärkeitä, 
koska jatkoliitäntöjä ei suositella. Joissakin 
koneissa on ajastin, jonka avulla koneen 
käynnistymistä voidaan siirtää 1–24 tuntia 
eteenpäin. Erikseen ostettavia varusteita 
ovat mm. kansi- ja sivulevyt, väripaneelit ja 
vesitiivis alusta.

VANHAN KONEEN HÄVITYS
Kodintekniikan valtakunnallinen kierrätys 
perustuu lainsäädäntöön. Sähkö- ja elektro-
niikkaromusta annetun SER-asetuksen mu-
kaan vastuu kodintekniikan jätehuollosta 
on laitteiden maahantuojilla ja valmistajille. 
Vanhan astianpesukoneen voi toimittaa ve-
loituksetta SER-Tuottajayhteisön järjestämiin 
sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto-
pisteisiin. Kierrätys rahoitetaan SER-kierrä-
tysmaksuilla, jotka peritään uusien laitteiden 
myynnin yhteydessä.

YLEISIMMÄT VIAT
Koneen käyttöohjeeseen perehtymisellä ja 
huolellisella käytöllä vältetään virheet, jotka 
voivat aiheuttaa monenlaisia vikoja ja isoja 
huoltokustannuksia. Kodinkonehuoltajien 
mukaan yleisimmät kuluttajayhteydenotot 
liittyvät astianpesukoneen huonoon pesu-
tulokseen. Jos kone oikuttelee, kannattaa en-
sin lukea käyttöohje. Vika saattaa olla pieni ja 
itse korjattavissa. 

Nämä toimenpiteet kannattaa käydä läpi ennen huollon kutsumista:

Kone ei käynnisty: • onko luukku kunnolla suljettu
• onko sulake ehjä, pistotulppa pistorasiassa ja virta kytketty verkkokytkimestä
• onko ohjelmanvalitsin ohjelman kohdalla

Kone ei ota vettä tai 
sitä ei ole riittävästi:

• onko täyttöhana auki
• onko vedenpaine heikko (joissakin koneissa voidaan muuttaa vedenottoaikaa)
• onko täyttöletkussa taite tai onko täyttöletkun sihti tukossa

Kone ei poista vettä: • onko poistoletkussa tukkeuma, taite tai jyrkkä mutka
• ovatko jätesiivilät tukkeutuneet
• onko poistoletkun poistokorkeus oikea
• onko tyhjennyspumppu tukossa (sanottu käyttöohjeessa, jos voi itse tarkistaa)

Astiat eivät puhdistu: • ovatko suihkuvarsien suuttimet ja jätesiivilä puhtaat ja kunnolla paikoillaan
• pyörivätkö suihkuvarret kevyesti ja pääseekö vesi yläsuihkuvarteen
• onko käytetty koneastianpesuainetta ja onko sen annostus ollut oikea
• onko käytetty sopivaa pesuohjelmaa
• ovatko astiat aseteltu koreihin oikein

Huono kuivaustulos: • vesipisaroita astioilla – huuhteluaineen annostus liian pieni
• juovia tai tahroja astioissa – huuhteluaineen annostus liian suuri


