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Kodinkoneet vaativat säännöllistä hoi-
toa, jotta ne kestävät pitkään ja toimi-
vat moitteettomasti. Virheelliset käyt-
töolosuhteet ja -tavat sekä hoidon 
laiminlyöminen vaikuttavat laitteen 
suorituskykyyn, sähkönkulutukseen, 
käyttöturvallisuuteen ja kestävyyteen.

Koneen käyttöohje kannattaa lu-
kea ja säilyttää. Käytännöllinen tapa 
on koota kaikki käyttöohjeet samaan 
kansioon, josta ne löytyvät helposti 
ja säilyvät tallessa. Mikäli käyttöoh-
je on puutteellinen tai kadonnut, voi 
uutta ohjetta tiedustella laitemerkkiä 
edustavan myyjän kautta. Käyttöoh-
jeet löytyvät usein laitetoimittajan 
www-sivuilta. Ennen yhteydenottoa 
kirjataan ylös malli-, tuote- ja sarja-
numero, jotka löytyvät laitteen arvo-
kilvestä. Näitä tietoja tarvitaan myös 
silloin, kun laitteelle tilataan huoltoa 
tai varaosia.

Kodinkoneiden käyttö ja hoito
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MUUT

Hyvälle käyttökorkeudelle sijoitettuja kodinkoneita on helppo käyttää ja hoitaa. Jääkaapin sisätilat 
vaativat säännöllistä puhdistamista, vaikka  huurteenpoisto on automaattista. Puhdistus aloitetaan 
tyhjentämällä laite ja irrottamalla se sähköverkosta. Kuvat: TTS

Tämä opas antaa perustietoa ko-
dinkoneiden energiatehokkaasta ja 
tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja 
hoidosta sekä toivottavasti innostaa 
perehtymään koneen käyttöohjeeseen. 
Oppaan tiedot perustuvat TTS:ssa teh-
tyihin tutkimuksiin ja kodinkoneiden 
käyttö- ja hoito-ohjeisiin. Opas sopii 
tavalliselle kuluttajalle ja myös alan 
neuvonnan ja opetuksen käyttöön.
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ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖ JA 
HOITO

Koneen käyttö

Konepesussa kuluu vähemmän vettä kuin 
saman määrän käsitiskissä, kun pestään 
täysiä koneellisia. Astioita ei esihuuhdella 
ennen koneeseen laittamista. Riittää, kun 
karkeat ruoantähteet pyyhkäistään pois ja 
astiat laitetaan koneeseen heti, ettei lika 
ehdi kuivua. Koneen luukku suljetaan kos-
teuden säilymisen taikia. Mikäli astiat pes-
tään myöhemmin, voi ne huuhtoa koneen 
esihuuhteluohjelmalla.

Suuret, painavat ja likaiset astiat sijoi-
tetaan alakoriin, johon vesisuihkun paine 
suuntautuu voimakkaana. Muoviastiat 
ja muut kevyet astiat pestään yläkorissa. 
Aterimet sijoitetaan ruokailuvälinekoriin 
varret alaspäin, teräosat irti toisistaan. Jos-
kus aterimen varsi voi olla niin ohut, että 
se putoaa korin pohjaristikon läpi ja estää 
alasuihkuvarren pyörimisen. Tästä syystä 
ohutvartiset aterimet  sijoitetaan ruokai-
luvälinekoriin varret ylöspäin. Joissakin 
koneissa on ruokailuvälinetaso, johon ate-
rimet sijoitetaan vaakatasoon.

Pesu- ja huuhteluaine

Astianpesukoneessa käytetään kone-
pesuun tarkoitettuja matalavaahtoisia 
pesuaineita, joita myydään jauheina, 
nesteinä, tabletteina ja geeleinä. Annos-
määrään vaikuttavat muun muassa asti-
oiden likaisuus ja määrä, koneen koko, 
veden kovuus ja pesuaineen koostumus. 
Pesuainepakkauksissa on suuntaa-antavia 
annosteluohjeita. Jauheen ja nestemäisen 
pesuaineen voi annostella ruokalusikalla 
(1rkl = noin 15 ml). Kokonainen tablet-
ti on vaivaton käyttää eikä pölise, mut-
ta pientä annostusta varten sen joutuu 
musertamaan. Yliannostelu ei paranna 

pesutulosta. Annostusta lisätään vain, jos 
pesutulos ei tyydytä.

Tehokkaat astianpesuaineet sisältävät 
entsyymejä, jotka tehoavat valkuaislikaan, 
esimerkiksi kananmunaan ja tärkkelykseen 
(peruna- ja puurotahrat). Valkaisuaine, jo-
ko kloori tai happivalkaisuaine, puhdistaa 
kahvin ja teen kaltaisia väritahroja. Ko-
neastianpesuaineiden sisältämä fosfaatti 
pehmentää vettä ja parantaa pesutulos-
ta. Astianpesuaineiden ympäristöhaitat 
johtuvat lähinnä pesuaineen sisältämästä 
fosfaatista ja kloorista. Suomessa fosfaatin 
ympäristökuormitus on taajamissa pieni, 
koska se pystytään poistamaan jätevesistä 
tehokkaasti ja käyttämään uudelleen. Ny-
kyisin pesuaineiden fosfaatti on usein kor-
vattu ympäristöä vähemmän kuormittavilla 
aineilla.

Huuhteluaine alentaa veden pintajän-
nitystä, jolloin huuhteluvesi valuu nope-

asti pois astioiden pinnalta eikä niihin jää 
pisarajälkiä. Huuhteluaineen käyttö ei ole 
välttämätöntä, koska Suomessa käyttövesi 
on yleensä pehmeää. Pesuainevalmistajien 
mukaan huuhteluaineen käyttö estää sak-
kaumien kertymistä koneeseen. Huuhtelu-
aine lisää ympäristön kuormitusta pienestä 
annosmäärästä huolimatta, mutta nykytie-
don mukaan sen käytöstä ei ole todettu 
olevan terveydellistä vaaraa. Huuhteluaine 
laitetaan huhteluainesäiliöön, josta kone 
annostelee sitä viimeiseen huuhteluveteen. 
Koneen annostusta voi säätää tarpeen mu-
kaan.

Pesuohjelma

Käyttöohjeessa on vinkkejä pesuohjelmien 
valintaan. Heti käytön jälkeen pestäville ja 
vähän likaisille astioille riittää usein mata-
la pesulämpötila ja/tai kevyt pesuohjelma. 
Likaiset ja kuivuneet astiat tarvitsevat te-

Astianpesukone täytetään käyttöohjeiden mukaisesti siten, etteivät astiat hankaudu toisiaan vasten 
ja että vesisuihkut osuvat kaikkiin astioihin. Täysien koneellisten pesu on energiataloudellista. Suuret, 
painavat ja likaiset astiat sijoitetaan alakoriin ja kevyemmät, pienet astiat pestään yläkorissa. Joissa-
kin koneissa on ruokailuvälinetaso, johon aterimet sijoitetaan vaakatasoon.

Irrota jätesiivilä säännöllisin väliajoin, pese sen eri osat harjalla ja kiinnitä 
takaisin paikoilleen. Puhdistusväli riippuu laitteen käyttötiheydestä.

Varmista suihkuvarsia pyöräyttämällä, että ne pyörivät esteettä. Jotkut 
astiat saattavat olla niin korkeita, että ne estävät varsien pyörimisen ja 
pesutulos heikkenee.
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hopesua. Pesuveden lämpötilan laskemi-
nen 65 asteesta 55 asteeseen vähentää 
isojen koneiden sähkönkulutusta 25–55 % 
ja pienten koneiden kulutusta 40–50 %. 
Kokeilemalla eri ohjelmia oppii hyödyntä-
mään pesuohjelmavalikoimaa. Uusissa ko-
neissa oleva automaattiohjelma säätelee 
vedenkulutusta ja pesulämpötilaa astioi-
den määrän ja likaisuuden mukaan. Tämä 
vaikuttaa koneen sähkönkulutukseen ja 
ohjelman kestoon.

Vajaiden koneellisten pesuun tarkoitet-
tu puolitäyttöohjelma alentaa vedenkulu-
tusta 0,5 litrasta neljään litraan eli noin 
10  %. Sähkönkulutus pienenee puolitäy-
töllä noin 15 %. Pika- tai kevytpesussa 
pesu- ja huuhteluveden lämpötila on ma-
talampi ja/tai pesuohjelma on lyhyempi 
kuin perusohjelmassa. Joissakin ohjelmis-
sa on alkuhuuhtelu jätetty pois. Säästö-, 
Eko- ja Bio -ohjelmissa pesulämpötila on 
50–55 astetta. Huuhteluveden lämpötila 
on sama tai kuumempi. Ohjelmat kestä-
vät 1–3 tuntia.Koneen yöpesuohjelmalla 
vähennetään sähkön käyttöä kulutus-
huippujen aikana.

Kuivaus

Pesun päätyttyä astianpesukone poistaa 
kosteuden kondensoimalla. Kondensoitu-
minen on tehokasta, kun koneen ympärillä 
on riittävästi ilmankiertotilaa. Ilmankierron 
voi toteuttaa sokkeliin sijoitetun ilma-au-
kon kautta.

Kuivausohjelman käyttäminen ei ole 
välttämätöntä. Kuivausvauhe lisää sähkön-
kulutusta noin 0,1 kWh. Huuhteluaineen 
käyttö ja koneen luukun avaaminen pesun 
päätyttyä nopeuttavat astioiden kuivumis-

ta. Luukkua ei kannata avata heti, ettei ko-
neesta tuleva höyry vaurioita keittiökalus-
teita. Koneessa voi olla runsaasti kosteutta 
vielä puoli tuntia ohjelman päätyttyä.

Turvallinen käyttö

Konetta ei saa jättää päälle ilman valvon-
taa edes ajastinta käytettäessä. Koneesta 
riippuen sähkövirran on oltava kytkettynä, 
jotta vesiturvajärjestelmä toimii, tai virta on 
katkaistava pesun päätyttyä. Vesihana sul-
jetaan aina pesun jälkeen, vaikka koneessa 
olisi tulvasuojaus. Vesi- ja poistoliitäntöjen 
pitävyyttä on seurattava. Hanan ollessa au-
ki siinä on painetta, joka rasittaa hanan ja 
vesiletkun liitoskohtaa ja saattaa aiheuttaa 
vesivuotoa alla olevaan allaskaappiin. Mo-
nissa uusissa koneissa on magneettiventtiili 
sulkuhanan yhteydessä, joten vedenotto-
letkussa ei ole jatkuvaa painetta.

Rakentamismääräykset (Kosteus C2, 
määräykset ja ohjeet 1998) edellyttävät, 
että astianpesukoneen alle asennetaan 
vesitiivis alusta, jonka taka- ja sivulaidat 
on nostettu 10 cm ylös. Jos koneen tur-
va-allas alkaa vuotaa, vesi valuu alustan 
päälle ja koneen etureunan kautta latti-
alle, josta sen huomaa heti. Alustan voi 
tehdä itse tai ostaa kodinkone- tai huol-
toliikkeestä.

Astianpesukone voidaan liittää kodin 
vesivahinkoja valvoviin turvajärjestelmiin, 
jos sellaisia on käytössä. Yksi mahdollisuus 
on asentaa koneen alle vesieristematto, jo-
hon kiinnitetään sähköä johtavaa nauhaa: 
Nauhassa olevat anturit ovat yhteydessä 
valvontayksikköön, joka ilmoittaa vesivuo-
dosta, jos nauha kastuu. Turvajärjestelmä 
voidaan kytkeä astianpesukoneeseen si-
ten, että vesivuototapauksessa vedentulo 
koneeseen katkeaa.

Astianpesukoneen hoito

1. Pyyhkäise jätesiivilän päältä siihen 
kertyneet ruoantähteet pois talouspa-
perilla, kun olet tyhjentänyt koneen 
astioista. Irrota jätesiivilä säännöllisin 
väliajoin, pese sen eri osat harjalla ja 
kiinnitä takaisin paikoilleen.

2. Puhdista suihkuvarret pulloharjalla, 
jotta vesi pääsee kiertämään esteettä. 
Pesutulos heikkenee, jos esimerkiksi 
pippurit, siemenet tai kalanruodot tuk-
kivat suuttimet. Suuttimen reiät voit 
puhdistaa hammastikulla.

3. Pyyhi luukun reunat, tiivisteiden välit ja 
saranoiden alue neutraalilla (pH 6–8) 
käsiastianpesuaineliuoksella. Tiivistei-
siin kertyy likaa ja kone alkaa haista, 
jos sitä ei puhdisteta säännöllisesti.

4. Pese koneessa säännöllisesti myös 
mahdollisimman kuumia pesuohjelmia. 
Kone pysyy puhtaana ja raikkaana.

MITÄ ASTIOITA KONEESSA SAA PESTÄ?

Useimmat ruokailu- ja ruoanvalmistusastiat ja 
kaikki uuninkestävät astiat voidaan pestä ko-
neessa. Joskus konepesun esteenä on astian 
rakenne tai valmistusmateriaali.

Kevyet, ohuet lasiastiat voivat rikkoutua ve-
sisuihkujen paineessa tai lämpötilavaihtelujen 
vuoksi, jos kone on liitetty kylmään veteen. Jot-
kut lasityypit samentuvat säännöllisessä konepe-
sussa. Posliini kestää konepesun, mutta lasituk-
sen päälle maalatut koristeet voivat kulua pois 
jo muutaman pesukerran jälkeen. Puiset astiat ja 
aterimet vääntyvät ja halkeilevat emäksisen pe-
suaineen ja kuuman loppuhuuhteluveden vaiku-
tuksesta. Tina, pronssi, kupari, messinki ja alumii-
ni eivät sovellu konepesuun vahvasti emäksisen 
astianpesuaineen takia. 

Hyvälaatuiset alumiiniastiat voi pestä ko-
neessa, jos pinnan himmeneminen ei häiritse. 
Joidenkin muoviastioiden lämmönkestävyys on 
niin huono, että astia voi menettää konepesus-
sa muotonsa. Muovipäisten ruokailuvälineiden 
muoviosissa voi tapahtua värin ja kiillon muutok-
sia. Joissakin ruokailuvälineissä on käytetty lii-
mausta, joka ei kestä kuumaa konepesua. Hopei-
set aterimet tummuvat, jos ne pestään yhdessä 
ruostumattomien teräsaterimien kanssa. Rauta- 
ja valurauta ruostuvat ja tahrivat muita astioita.

Yleensä astianpesukoneessa on vedenpehmen-
nin, jossa käytetään tarkoitukseen suunniteltua 
erikoissuolaa. Suuressa osassa Suomea on peh-
meä käyttövesi (alle 5 °dH ), joten suolan käyt-
tö ei ole tarpeen. Astianpesukoneessa palaa 
silloin suolasäiliön täyttämisestä huomauttava 
merkkivalo, mutta siitä ei tarvitse välittää.

Astianpesukoneen sulkuhana on yleensä 
vesihanan yhteydessä allaspöytätasossa. Vesi-
hanassa voi olla tekniikkaa, joka sulkee hanan 
automaattisesti konepesun päätyttyä. Punainen 
merkkivalo ilmoittaa, kun tulovesihana on auki.

Kalkkisaostumien ehkäiseminen

Kalkin muodostumisen huomaa siitä, että 
astioiden pinnat ovat karheita, juomalasit 
näyttävät harmailta ja koneen sisävaippa 
on läikikäs ja samea. Kalkkia voi kerääntyä 
myös suihkuvarsiin, joka haittaa veden vir-
taamista ja heikentää pesutulosta.

Pienten kalkkisaostumien muodostu-
minen ehkäistään lisäämällä pesuaine-
annostusta, joka alentaa veden kovuutta 
sitomalla kalsium- ja magnesiumsuoloja. 
Pesuaineiden vedenpehmennyskyvyissä 
on eroja. Huuhteluaineen käytöllä voidaan 
ehkäistä jonkin verran kalkkisaostumien 
muodostumista, sillä happamina aineina 
ne pehmentävät vettä. Tehokas, luonnon-
mukainen kalkinpoistokeino on sitruuna-
happojauheen käyttö (ohje sivulla 6). 
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PYYKINPESUKONEEN KÄYTTÖ JA 
HOITO

Pyykin lajittelu

Vaatteet lajitellaan likaisuuden ja pesume-
netelmän mukaan. Värit sekä kuitujen läm-
mönkesto-ominaisuudet ratkaisevat pesu-
menetelmän. Ensi kertaa pestävät värilliset 
vaatteet pestään muista erillään, koska 
niistä voi irrota väriä. Vaatevalmistajien 
hoito-ohjemerkintöjä on noudatettava. 
Villavaatteita pestäessä tarkistetaan, että 
niissä on merkintä konepesun kestosta.

Lajiteltaessa tyhjennetään taskut ja var-
mistetaan, ettei vaatteissa ole hakaneuloja 
tai muita metalliesineitä. Vetoketjut, napit 
ja hakaset suljetaan ja vyöt ja pitkät nauhat 
solmitaan. Tarvittaessa vaate pestään nurin 
päin. Pikkupyykille kannattaa käyttää pesu-
pussia.Hankalat tahrat poistetaan erikoispe-
suaineella tai tahranpoistoaineella. Ennen 
pesua tahrakohtaan voi suihkuttaa esikäsit-
telysuihketta tai tahranpoistoainetta.

Koneen täyttö

Sähköä ja vettä säästyy, kun pestään täysiä 
koneellisia. Nyrkkisääntö on, että valko- ja 
kirjopyykkiä laitetaan koneeseen niin pal-
jon, että kädet mahtuvat suorina ranteita 
myöten pyykin päälle silloin, kun rumpu on 
täynnä. Siliäväksi käsiteltyjä tekstiilejä ja hie-
nopyykkiä laitetaan koneeseen puolet edel-
listen määrästä.

Käytännön täyttömääriä voi arvioida 
vaatekappaleiden painojen perusteella: 
pussilakana 800–1000 g, aluslakana 500–
700 g, tyynyliina 100–150 g, froteepyyhe 
(50x70cm) 100–150 g, miesten paita 175–
250 g, aikuisten T-paita 100 g.

Pesuaine

Pesuaineannostukseen vaikuttavat veden 
kovuus, pyykin määrä ja likaisuus. Annos-
telussa on oltava huolellinen, sillä uudet 
koneet käyttävät niukasti vettä ja huuhte-
lukertoja on vain kaksi tai kolme. Pesuaine-
pakkauksissa on ohjearvoja annostelusta, 
mutta silti annostelu voi tuntua vaikealta. 
Värilliselle pyykille käytetään kirjopesuai-
netta, sillä valkopesuaine haalistaa sen. 
Nestemäinen pesuaine liukenee täysin ve-
teen ja huuhtoutuu hyvin, joten sitä suo-
sitellaan herkkäihoisille. Villalle, silkille ja 
hienopyykille suositellaan niille tarkoitettu-
ja hienopesuaineita.

Pesuaineen aliannostus näkyy puhtaas-
sa pyykissä harmaina likakirppuina. Tällöin 
pesuliuos ei ole jaksanut kantaa likaa ja se 
on kiinnittynyt takaisin tekstiiliin. Harmaat 
tahrat ja pöly tummassa pyykissä voivat 
johtua  myös zeoliittipitoisen pesuaineen 
pesuainejäämistä. Pesuaineen yliannostus 
synnyttää vaahtoa, joka voi rikkoa koneen. 
Vaahtovesi poistetaan koneesta pump-
pausohjelmalla ja pyykki huuhdotaan 

huuhteluohjelmalla ennen pesuohjelman 
uudelleen käynnistämistä. Yliannostelu 
kuormittaa ympäristöä ja heikentää pesu- 
ja huuhtelutulosta. 

Nestemäiselle pesuaineelle on koneessa 
yleensä oma kotelonsa, joka voi olla irralli-
nen. Nesteen voi annostella myös pesupal-
loon, joka laitetaan pestävien vaatteiden 
päälle pesurumpuun. Huuhteluaineen tar-
koituksena on pehmentää pyykkiä ja pois-
taa siitä sähköisyyttä. Sen käyttö ei ole vält-
tämätöntä. Esimerkiksi monissa joustavissa 
urheiluvaatteissa ja pintakäsitellyissä ulkoilu-
vaatteissa on huuhteluaineiden käyttö kiel-
letty. Froteepyyhkeiden imukyky puolestaan 
heikkenee, jos niissä on huuhteluainetta. 
Kuivausrummussa kuivaus pehmentää myös 
pyykkiä ja poistaa sähköisyyttä.

Pesuohjelma ja -lämpötila

Pyykinpesutapahtumassa vaikuttavat pe-
suaine, pesuaika, pesulämpötila ja mekaa-
ninen käsittely. Vesi liuottaa likaa sellaise-
naan ja toimii pesussa myös pesuaineen ja 
siihen liuenneen lian kuljettajana.

Pesulämpötila- ja ohjelma valitaan teks-
tiilin hoito-ohjeen ja likaisuuden mukaan. 
Kirjopesuohjelman sähkönkulutus kaksin-
kertaistuu, kun lämpötilaa nostetaan 40 
asteesta 60 asteeseen tai 60 asteesta 85 
asteeseen. Tästä syystä kevyesti likaan-
tunut pyykki kannattaa pestä matalassa 
pesulämpötilassa. Pesukäsittelyn voimak-
kuudeksi voidaan valita normaali tai lie-
vennetty. Pesuohjelmien nimikkeistö on 
konekohtaista ja ohjelmien sisältökuvaus-
ten (pesuaika, huuhtelujen määrä, välilin-
koukset jne.) pitäisi löytyä käyttöohjeista. 

Vaikka koneissa on määräautomatiik-
kaa, joka säätelee vedenkulutusta pestä-
vän pyykin vedenimemiskyvyn mukaan, on 
vajaatäytön kokonaissähkönkulutus pes-

tyä pyykkikiloa kohden aina suurempi kuin 
täydellä täyttömäärällä. 

Pika- ja muut lyhyet ohjelmat sopivat 
vähän likaiselle pyykille ja pienten pyyk-
kimäärien pesuun. Pesuveden lämmettyä 
valittuun arvoon siirtyy ohjelmavaihe välit-
tömästi  huuhteluihin, joita on normaalia 
vähemmän. Ohjelmien sähkön- ja veden-
kulutukset ovat hieman pienemmät kuin 
perusohjelmilla, mutta toisaalta täyttö-
määrä on vain puolet maksimitäyttömää-
rästä. Pikaohjelman linkoustulos on usein 
perusohjelmaa huonompi, mikä lisää säh-
könkulutusta pyykinkuivausvaiheessa.

Joissakin koneissa on vähän sähköä ku-
luttavia pesuohjelmia, joissa pesuvettä ei 
lämmitetä. Pesussa suositellaan käytettä-
väksi kylmäpesuun suunniteltuja pesuai-
neita, joiden toimivuus perustuu entsyy-
miteknologiaan. Näiden pesuohjelmien ja 
-aineiden toimivuudesta ei ole toistaiseksi 
käytössä tutkimustuloksia.

Energiansäästöohjelmat ovat pitkiä ja niil-
lä korvataan korkean pesulämpötilan ohjel-
mia. Erittäin likaiselle pyykille tarkoitettuun 
peruspesuohjelmaan kuuluu esihuuhtelu tai 
-pesu, joka lisää veden kulutusta 7–20 lit-
raa. Sähkönkulutus lisääntyy 0,1–0,2 kWh, 
jos kone lämmittää esipesuveden. Vaikka 
lisähuuhtelut lisäävät veden ja sähkön kulu-
tusta, niiden käyttö on usein välttämätöntä 
hyvän huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.

Mikäli pesutulos ei yrityksistä huolimatta 
tyydytä, kannattaa tekstiilille kokeilla suosi-
teltua korkeampaa pesulämpötilaa. Villaa ja 
silkkiä lukuun ottamatta monet vaatteet kes-
tävät sen. Pesu tapahtuu omalla vastuulla.

Pyykinpesukoneen hoito

Pesun jälkeen vesihana suljetaan ja vir-
ta katkaistaan verkkokytkimestä. Kone 
käynnistetään hetkeksi hanan sulkemisen 

Pyykinpesukoneille ilmoitetut täyttömäärät ovat usein ylimitoitettuja ja luvattu kilomäärä ei aina 
mahdu koneeseen. Tutkimusten mukaan hyvä pesutulos saavutetaan täyttösuhteen 1:13 mukaisella 
täyttömäärällä, jolloin yhtä pyykkikiloa kohden jää pesurumpuun tilaa 13 litraa. Pesukonevalmistajat 
ilmoittavat yleisesti pienempiä täyttösuhteita, kuten 1:10 tai jopa 1:7.
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Puhdista nukkasihti juoksevan veden alla. Puh-
distustiheys riippuu pestävän pyykin määrästä 
ja nukkaisuudesta.

Siipien pyörimistä haittaavat esteet voi poistaa 
nukkasihdin/roskaloukun kautta. Ennen luukun 
avaamista, tai kun kone halutaan muusta 
syystä tyhjäksi, poistetaan vesi ulos vedettävän 
tyhjennysputken (vasemmalla) kautta.

Puhdista pesuainekotelo säännöllisesti, sillä 
pesuainesaostumat haittaavat veden virtaa-
mista koneeseen ja pesuainetta liukenee myös 
huuhteluvesiin. Edestä täytettävän koneen 
pesuainekotelo voidaan irrottaa ja pestä har-
jaamalla suihkun alla.

Koneen täyttöaukon kumitiivisteeseen kertyy 
nopeasti likaa, joka heikentää pesutulosta ja 
aiheuttaa myös pahaa hajua. Puhdista ja kuivaa 
koneen täyttöaukon kumitiiviste jokaisen pesun 
jälkeen ja jätä luukku raolleen.

TARKISTA NÄMÄ, JOS ASTIAN- TAI PYYKINPESUKONE EI TOIMI:
Kone ei käynnisty
• onko luukku kunnolla kiinni
• onko virtakytkin päällä
• onko ohjelmavalitsin ohjelman kohdalla
• onko sulake palanut
• onko pistotulppa pistorasiassa, pistorasia ehjä, sähkökatkos

Kone ei ota vettä
• onko vesihana kiinni
• onko vedenpaine riittävä (joissakin koneissa vedenottoaikaa voidaan muuttaa)
• onko täyttöletkussa taite tai tukkeuma,  onko sihti tukkeutunut
• onko kone käynnistetty väärin, onko vedenottovaihe ohitettu
• onko luukku kunnolla kiinni
• onko vesikatkos

Kone ei poista vettä tai sitä jää koneeseen
• ovatko jätesiivilät (astianpesukone) tai nukkasihti/roskaloukku (pyykinpesukone) tukossa
• onko poistoletku mutkalla, taitoksella tai tukketunut
• onko poistoletku liian pitkä, onko poistokorkeus oikea (tarkista käyttöohjeesta)
• onko poistopumppu tukossa (joissakin koneissa voi itse tarkistaa)
• onko rummun ja pesualtaan välissä vieraita esineitä (joissakin pyykinpesukoneissa voi itse tarkistaa)

TARKISTA ASTIANPESUKONEESTA LISÄKSI:
Astiat jäävät likaisiksi
• onko käytetty sopivaa pesuohjelmaa/pesuainetta ja annosteltu pesuaine oikein
• ovatko jätesiivilät puhtaat ja kunnolla paikoillaan
• estävätkö astiat suihkuvarsien pyörimisen, onko astiat aseteltu koreihin oikein
• ovatko suihkuvarsien reiät puhtaat, pyörivätkö varret kunnolla
• pääseekö vesi yläsuihkuvarteen (koneet, joissa on yläkorissa kiertovedenohjain tai koneissa, joissa 

voidaan vedentulo estää yläsuihkuvarteen)
Huono kuivaustulos
• vesipisaroita astioissa - huuhteluaineen annostus liian pieni
• juovia ja tahroja astioissa - huuhteluaineen annostus liian suuri

TARKISTA PYYKINPESUKONEESTA LISÄKSI:
Pyykki jää likaiseksi
• onko käytetty sopivaa pesuohjelmaa/pesuainetta ja annosteltu pesuaine oikein
• onko täyttömäärä liian suuri

Kone täyttyy ja tyhjenee jatkuvasti
• onko poistoletkun pää liian matalalla tai veden alla
• onko poistoletku liitetty ilmatiiviisti viemäriin

Kone tärisee tai on kovaääninen
• onko kuljetustuet poistettu
• onko kone vaakasuorassa
• onko pyykki laitettu tasaisesti koneeseen

Lattialle tulee vettä
• onko poisto- ja täyttöletkut kiinnitetty koneeseen napakasti
• onko pesuainekotelo tukkeutunut
• onko nukkasihti tai poistopumpun tarkistusluukku suljettu kunnolla

jälkeen, jos vesiletku halutaan paineetto-
maksi. Pyykinpesukoneen puhtaudesta on 
huolehdittava säännöllisesti, jotta pesutu-
los pysyy hyvänä ja kone raikkaana. Pesuti-
loissa oleva kone suojataan roiskevedeltä, 
sillä kosteus voi vaurioittaa elektroniikkaa.

1. Sijoita kone kuivaan, lämpimään, hyvin 
ilmastoituun ja lattiakaivolliseen tilaan. 
Kosteassa tilassa kone ruostuu ja siihen 
voi pesiytyä hometta.

2. Voit ehkäistä hajujen ja saostumien 
kertymisen koneeseen pesemällä esi-
merkiksi liinavaatteet kerran kuussa 
85–95 asteen lämpötilassa. Kone al-
kaa haista tunkkaiselta, jos käytät vain 
matalia pesulämpötiloja tai liian vähän 
pesuainetta.

3. Puhdista pesu- ja huuhteluainekotelo 
säännöllisesti. Edestä täytettävän ko-
neen pesuainekotelo voidaan irrottaa 
ja pestä suihkun alla. Päältä täytettävän 
koneen pesuainekotelo on yleensä kiin-
teä ja sen voi puhdistaa pulloharjalla.

4. Nukkasihti tai poistopumppu voi olla 
tukossa, jos kone ei poista vettä tai 
huuhtelutulos on huono. Puhdista nuk-
kasihti juoksevan veden alla tai poista 
poistopumpun siivekkeiden pyörimistä 
estävä nöyhtä.

5. Tarkista kerran vuodessa vesijohto-
liitännän tulovesisihti ja puhdista se. 
Seuraa letkujen haurastumista ja liitän-
töjen pitävyyttä. Jos laitat poistoletkun 
pumppaamaan pesualtaaseen ole va-
rovainen, sillä likaveden mukana tuleva 
nöyhtä voi tukkia pesualtaan sihdin.

6. Puhdista ja kuivaa koneen täyttöaukon 
kumitiiviste ja jätä luukku raolleen, jot-
ta sisäosat kuivuvat. Pyyhi ulkopinnat 
pehmeällä siivousliinalla.

Päältä täytettävissä pesukoneissa pesu-
altaan ja rummun väliin voi pudota pik-
kuesineitä, kuten hiuspinnejä. Metalliesi-
neet ruostuttavat pesuallasta ja pestävää 
pyykkiä, sekä voivat vaurioittaa konetta. 
Jos pesurummussa ei ole tarkastusluukkua 
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saattaa rummun pesuolake olla irrotetta-
vissa. Olakkeen jättämän aukon kautta 
saadaan pesualtaan pohjalle joutuneet 
esineet poistettua ja takistettua altaan 
puhtaus. Ruostetahoja voi poistaa väki-
viinaetikalla. Pesukonetta ei saa kääntää 
ylösalaisin, koska koneen jouset saattavat 
irrota jousijaloista (iskunvaimentimista). 
Kun kone käännetään takaisin ylös, voi 
altaan ja rummun painopiste siirtyä kuor-
mittamaan esimerkiksi ohjelmakoneistoa.

Käyttöveden kovuudesta

Käyttöveden kovuus on otettava huomi-
oon pesuaineen valinnassa ja annostukses-
sa, koska se vaikuttaa astian- ja pyykinpe-
sun lopputulokseen ja koneen toimintaan.

Vedenkovuus eli kalsiumin ja magne-
siumin määrä vedessä ilmoitetaan saksa-
laisina kovuusasteina (°dH) tai millimoolei-
na (mmol/l), 1°dH = 0,178 mmol/l. Veden 
kovuuden saa selville  vesilaitokselta tai 
terveystarkastajalta, joka voi tarvittaessa 
ottaa kaivosta vesinäytteen. Yleensä Suo-
messa käyttövesi on pehmeää (0–5 °dH), 
lukuunottamatta joitakin rannikkopaikka-
kuntia. Myös syvästä porakaivosta pum-
pattu vesi voi olla kovaa.

PYYKINKUIVAUSKAAPIN JA 
-RUMMUN HOITO

Koneellisten pyykinkuivauslaitteiden ener-
giataloudellisen käytön perusedellytys on 
täysien koneellisten kuivaaminen ja hy-
vin lingottu pyykki, (jäännöskosteus max 
70 %). Tämä edellyttää, että pesukoneen 
linkouksen kierrosnopeus on vähintään 
1000 kierrosta minuutissa. Tutkimusten 
mukaan linkouskierrosten noustessa 1000 
kierroksesta 1600 kierrokseen minuutissa 
pienenee pyykinkuivauksen sähkönkulutus 
25 %. Koneellinen pyykinkuivaus kuluttaa 
sähköenergiaa, narukuivaus puolestaan 
lämpöenergiaa. Pyykin kuivaaminen sisä-
tiloissa laskee huoneen lämpötilaa parilla 
asteella ja vaikuttaa lämmityskustannuksiin 
lämmityskauden aikana.

Kuivauskaappi

Kuivauskaappi ottaa ilmaa huonetilasta, 
lämmittää sen ja kuivaa pyykit. Kaapista 
poistuvan, kostean ilman virtausnopeus 
on pieni (11–17 l/s),  joten se ei aiheuta 
ongelmia koneelliseen ilmanvaihtoon. 
Kuivauskaappi ei välttämättä vaadi hormi-
liitäntää, mutta pienessä tilassa se suositel-
laan liitettäväksi hormiin liitäntäkappaleen 
välityksellä.

Kuivauskaappi soveltuu kaikkien tekstii-
lien, myös kastuneiden ulkoiluvaatteiden 
ja jalkineiden kuivaukseen. Pyykki ripuste-
taan kuivausvarsille ja valitun kuivausajan 
päätyttyä se voi jäädä kuivauskaappiin, 
sillä rypistymisvaaraa ei ole. Kaappiin voi 
valita erilaisia lämpötiloja, mutta sitä voi-
daan käyttää kuivauspaikkana myös ilman 
lämmitystä. 

Pyykinkuivauskaapin ulko- ja sisävaippa 
sekä kuivausvarret puhdistetaan tarvittaes-
sa pehmeällä, yleispuhdistusaineliuokseen 
kostutetulla pyyhkellä ja kaapin alaosas-
sa oleva vedenkeruuastia tyhjennetään. 
Kaappikuivaus ei irrota pyykistä nöyhtää, 
joten poistuva ilma ei vaikuta huoneilman 
pölypitoisuuteen.

Kuivausrumpu

Kuivausrumpu tiivistää pyykinkuivaukses-
sa syntyvän kosteuden joko ilman tai kyl-
mäaineen (lämpöpumpputekniikka) avulla 
vedeksi. Ilman avulla kondensoiva kuivaus-
rumpu tarvitsee  hyvin ilmastoidun tilan, sil-
lä se tiivistää kosteuden huoneilman avulla 
ja luovuttaa lämpöä ympäristöönsä. Pienes-
sä tilassa rumpu lämmittää ympäristöä niin, 
että kuivausaika ja sähkönkulutus voivat 
kaksinkertaistua. Tarvittaessa ikkunaa tai 
ovea voi pitää auki, jotta huoneen lämpö-
tila pysyy viileänä. Kondenssivesi kerääntyy 
laitteessa olevaan vedenkeruuastiaan tai 
ohjataan suoraan viemäriin. Lämpöpump-
putekniikalla toimiva kuivausrumpu tiivistää 
pyykin kosteuden kylmäaineen avulla ja 
käyttöympäristön lämpeneminen ei vaikuta 

Vedenkovuus eli kalsiumin ja mag-
nesiumin määrä vedessä ilmoite-
taan saksalaisina kovuusasteina 
(°dH) tai millimooleina (mmol/l), 
1°dH = 0,178 mmol/l. 

°dH mmol/l

0-2,1 <0,38 erittäin pehmeä

2,1-4,9 <0,88 pehmeä

4,9-9,8 <1,77 keskikova

9,8-21 <3,8 kova

yli 21 erittäin kova

sen toimintaan. Se kuluttaa puolet vähem-
män sähköä kuin ilman avulla kosteuden 
kondensoiva kuivausrumpu.

Kuivausrummun ohjelmanvalinta

Kuivausohjelma valitaan pyykin jälkikäsit-
telytavan mukaan. Kuivausrummun auto-
maattiohjelmat jättävät pyykkiin halutun 
jäännöskosteuden kuten silitys-, manke-
li- tai kaappikuiva. Näin vältetään sähkön 
hukkakulutusta ja pyykki on helppoa jälki-
käsitellä halutulla tavalla. Aikaohjauksella 
toimivissa kuivausohjelmissa sopivan jään-
nöskosteuden löytäminen riippuu käyttä-
jän taidoista. Silityskuivaksi kuivaaminen 
vie 30 prosenttia vähemmän sähköä kuin 
kaappikuivaksi kuivaaminen.

Monien vaatteiden hoito-ohjemerkin-
nöissä kielletään rumpukuivaus. Kosteu-
den tunnistavien ohjelmien ja lisävarustei-
den ansioista rumpukuivausta voi kokeilla 
omalla vastuulla varovasti myös tekstiileil-
le, joille sitä ei ole aikaisemmin suositeltu. 
Kuivausohjelmaksi valitaan hellävarainen 
ohjelma, joka jättää pyykin kosteaksi. Täl-
löin vaatteet rypistyvätvähemmän ja nii-
den pehmeys sekä mittapysyvyys säilyvät 
paremmin. Ota vaatteet pois rummusta 
heti kuivauksen päätyttyä, oio ne takaisin 
oikeisiin mittoihinsa ja ripusta jälkikuivu-
maan vaatepuulle tai telineeseen.

Kuluttaako kuivausrumpu vaatteita?

Vaatetta käytettäessä ja pestäessä kan-
kaasta irtoaa lankoja ja kuituja, jotka jäävät 
irtonöyhdäksi kankaan pintaan. Rumpu-
kuivauksessa vaatteista irtoavaa nöyhtää 

KALKINPOISTO ASTIANPESU- JA 
PYYKINPESUKONEESTA
• Astianpesukone: 20–30 g sitruunahappo-

jauhetta (2–3 rkl)
• Pyykinpesukone: 100 g sitruunahappojau-

hetta (1,3 dl)
Sitruunahappojauhe annostellaan pesuaineko-
teloon, valitaan kuumin mahdollinen pesuläm-
pötila ja käynnistetään kone. Pyykinpesukone 
pestään tyhjänä, mutta astianpesukoneeseen 
voi laittaa pinttyneitä teräskattiloita, ruokailuvä-
lineitä yms. kirkastumaan. Astianpesukoneesta 
jätetään kuivausvaihe pois, jos se on mahdollis-
ta, sillä kuivaus kiinnittää irronneen sakan uudel-
leen koneen sisäpinnoille. Sitruunahappopesun 
jälkeen pesuohjelma toistetaan tavallisella pesu-
aineella, jota annostellaan noin 1/3 normaalista 
määrästä. Tämä happo-emäskäsittely toistetaan 
tarvittaessa.

Kalkinpoistoon voi käyttää myös erikoisainei-
ta, joissa on korroosiosuoja. Erikoisaineet ovat 
sitruunahappojauhetta kalliimpia, vaikka usein 
myös niissä on  vaikuttavana aineena sitruuna-
happo. Tarkista koneen käyttöohjeesta saako 
koneen puhdistaa erikoisaineella.

Kuivausrummun energiataloudellisen käytön 
perusedellytys on hyvin lingottu pyykki. Kui-
vausohjelma valitaan pyykin jälkikäsittelytavan 
mukaan. Rummun automaattiohjelmat jättävät 
pyykkiin halutun jäännöskosteuden kuten sili-
tys-, mankelointi- tai kaappikuiva. Esimerkiksi 
silityskuivaksi kuivattujen pyykkien silittäminen 
kuivauksen jälkeen sujuu nopeasti, kun niitä ei 
tarvitse enää erikseen kostuttaa.
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ja myös partikkelimaisia pesuaine- ja lika-
saostumia kerääntyy nukkasihtiin ja laaje-
nee kuivauksen aikana näyttäväksi kasak-
si. Tästä nukasta vain 10 –20 prosenttia on 
rumpukuivauksen aiheuttamaa. Allergisel-
le henkilölle rumpukuivauksen tekstiilejä 
puhdistavalla ominaisuudella saattaa olla 
suuri merkitys.

Kuivausrummun hoito

Rumpu vaatii säännöllisiä puhdistustoi-
menpiteitä, jotta se kuivaa hyvin ja ener-
giatehokkaasti. 

1. Poista nukkasihtiin kertynyt nukka käsin 
tai pehmeällä pyyhkeellä käytön jälkeen. 
Pese sihti tarvittaessa kuumalla vedellä 
ja kuivaa huolellisesti ennen käyttöä. 
Puhdista myös luukun sisäpuoli ja nuk-
kasihdin ympärillä olevat tiivisteet.

2. Tyhjennä vedenkeruuastia kuivauksen 
jälkeen, ellei vesi ole johdettu viemä-
riin. Kuivausohjelma keskeytyy, kun 
vedenkeruuastia on täynnä. Tyhjennä 
astia ja käynnistä kone uudelleen. Varo 
polttamasta itseäsi kuumalla kondens-
sivedellä.

3. Puhdista kosteudentiivistin tai sen 
edessä oleva nukkasihti kuukausittain 
tai tarpeen mukaan. Kosteudentiivis-
tin vaatii puhdistusta harvemmin, jos 
sen edessä on nukkasihti. Vedä tiivistin 
ulos ja huuhtele lamellit suihkun alla. 

Älä käytä teräviä esineitä, hankaavia 
puhdistusaineita tms. äläkä pese tii-
vistintä astianpesukoneessa. Kylmäai-
neella kondensoivassa rummussa on 
lämmönvaihdin, joka voi olla auto-
maattisesti puhdistuva.

Huom. Koneen kuivausilma voi sisäl-
tää pesuainejäämiä, hiuksia, nukkaa, ko-
tieläinten karvoja ja korvausilman muka-
naan tuomaa pölyä, jotka voivat läpäistä 
nukkasihdin ja tukkia  kosteudentiivis-
timen. Ylikuumenemissuoja laukeaa ja 
rumpu pysähtyy, jos moottori ylikuume-
nee. Puhdista sihdit ja tiivistin, anna ko-
neen jäähtyä ja käynnistä uudelleen.

4. Pyyhi kuivausrummun ulkovaippa, luu-
kun reunat ja saranoiden alue.

5. Pyyhi rummun sisäpinnat ja olakkeet 
etikkaan tai etikkapitoiseen yleispuhdis-
tusaineeseen kostutetulla pyyhkeellä, jos 
kuivaustulos ei tyydytä. Vedessä oleva 
kalkki ja pyykinpesu- ja huuhteluaineet 
voivat muodostaa sisäpinnoille ohuen 
kalvon, joka haittaa kuivausastetta tun-
nustelevan anturin toimintaa ja vaatteet 
jäävät haluttua kosteammiksi.

6. Jätä luukku raolleen. Luukun kumitii-
viste kestää kauemmin ja tiivistää pa-
remmin.

Astian- ja pyykinpesukoneiden 
valvonta, vesivahingot ja vakuutukset

Monilta vahingoilta vältytään valvomalla 
koneen toimintaa, käyttämällä ja hoita-
malla konetta käyttöohjeiden mukaisesti 
ja seuraamalla koneen kuntoa.

Suojeluohjeiden laiminlyönnin perus-
teella kuluttajan korvausvaatimusta voi-
daan vähentää tai evätä, jos kone on jä-
tetty toimimaan ilman valvontaa vahingon 
sattuessa. Jos esimerkiksi astian- tai pyy-
kinpesukoneen hana on jätetty auki ja let-
kuliitäntä pettää, ei korvausta välttämättä 
makseta. Viemäritukoksien aiheuttamilta 
vesivahingoilta vältytään, kun lattiakaivot 
ja -viemärit pidetään puhtaina ja viemäriin 
ei huuhdella mitään sinne kuulumatonta. 
Vesivahingossa korvausta voivat vähentää 
myös koneen ikävähennykset.

Kun harkitaan kodinkoneiden käytön 
ajankohdan siirtoa yöhön, on syytä sel-
vittää, korvaako kotivakuutus yöaikaan 
mahdollisesti tapahtuvat vahingot. Käytön 
ajastamisessa tärkeintä on kodinkoneiden 
käyttöturvallisuus, erityisesti tulvimis- ja 
paloturvallisuus. Kodinkoneiden turvalli-
suudesta ajastamistilanteessa pitäisi löytyä 
tarkat ohjeet laitteen käyttöohjeissa.

Taloyhtiö vakuuttaa rakennukset kiin-
teistövakuutuksella, josta korvataan myös 
erilaisia vuotovahinkoja. Vakuutusten 
omavastuuosuudet voivat olla suuria. 
Useimmiten korvauksen piiriin kuuluvat 
muun muassa sellaiset rakenteille aiheutu-
neet vahingot, joissa vettä on arvaamatto-
masti ja suoraan virrannut hyväksytyllä let-
kuliitännällä ja sulkuventtiilillä verkostoon 
liitetystä kodinkoneista.

Omakotitalossa asuvat vakuuttavat itse 
sekä rakennuksen että irtaimiston, jolloin 
kotivakuutuksista korvataan ehtojen puit-
teissa sekä rakennukselle että irtaimistolle 
tulleita vesivahinkoja. Laajoissa kotivakuu-
tuksissa korvataan lisäksi äkilliset ja arvaa-
mattomat vahingot.

TARKISTA NÄMÄ, JOS KUIVAUSRUMPU 
EI TOIMI:

Kuivausrumpu ei käynnisty
• onko luukku kunnolla kiinni
• onko virtakytkin päällä
• onko kuivausohjelma /kuivausaika valittu
• onko vedenkeruuastia täynnä
• onko sulake palanut tai rummun ylikuume-

nemissuoja lauennut
• onko pistotulppa pistorasiassa, pistorasia 

ehjä, sähkökatkos
Kuivaustulos huono
• onko nukkasihdit tai kosteudentiivistin 

tukossa
• onko vedenkeruuastia täynnä
• onko kuivausaika ollut liian lyhyt tai kui-

vausohjelma väärä
• kiertääkö ilma esteettä ilmanotto- ja il-

manpoistoaukkojen kautta
• onko kuivausrumpu ahtaassa tilassa, jol-

loin huoneilma lämpenee liikaa
• onko ylikuumenemissuoja lauennut

Poista nukkasihtiin kertynyt nukka käsin tai 
pehmeällä pyyhkeellä käytön jälkeen. Nukka-
sihdin voi pestä tarvittaessa lämpimällä vedellä, 
mutta se on kuivattava huolella ennen käyttöä.

Tyhjennä vedenkeruuastia kuivauksen jälkeen, 
ellei vesi ole johdettu viemäriin. Varo poltta-
masta itseäsi kuumalla kondenssivedellä.

Puhdista kosteudentiivistin kuukausittain tai 
tarpeen mukaan. Vedä tiivistin ulos ja huuhtele 
lamellit suihkun alla.

Kylmäaineella kondensoivassa rummussa on 
lämmönvaihdin, joka voi olla automaattisesti 
puhdistuva. Lämmönvaihtimen edessä oleva 
nukkasihti kannattaa puhdistaa säännöllisesti.



TTS TUTKIMUKSEN TIEDOTE KODIN TOIMINNALLISUUS, TEKNOLOGIA JA PALVELUT 2/2010 (649)8

KYLMÄLAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HOITO

Kylmälaitteen sijoitus

Kylmälaitteen sijoitus vaikuttaa sen suori-
tuskykyyn, kestävyyteen, sähkönkulutuk-
seen ja ääneen. Sähköturvallisuusmäärä-
ykset edellyttävät, että sijoituspaikan on 
oltava kuiva ja lämmin. Käyttöohjeessa 
kerrotaan ympäristölämpötilaolosuhteista, 
joissa laite on suunniteltu toimivaksi:

• Laitemerkistä ja -tyypistä riippuen kyl-
min sallittu käyttöympäristön lämpöti-
la on 10 tai 16 astetta ja lämpimin 32 
astetta.

• Kylmälaitetta ei saa sijoittaa lämmön-
lähteen (astianpesukone, liesi, lämpö-
patteri) viereen tai auringonpaisteeseen. 
Ympäristön lämpeneminen 25 asteesta 
32 asteeseen lisää kylmälaitteen säh-
könkulutusta 25–40 prosenttia.

• Kylmälaitetta ei saa käyttää tilois-
sa, joissa lämpötila laskee pakkasen 
puolelle eikä ullakolla, jossa lämpötila 
vaihtelee ja koneisto voi pölyyntyä ja 
aiheuttaa palovaaran.

Suurin osa kylmälaitteista voidaan si-
joittaa joko vapaasti tai kalusteeseen. 
lmankiertotila laitteen ympärillä on välttä-
mätön, jotta lauhduttimeen tuleva lämpö 
siirtyy esteettä huoneilmaan. Puutteellinen 
ilmankierto voi kolminkertaistaa sähkön-
kulutuksen. Kylmälaitteiden toimintahäi-
riöt lisääntyvät epätavallisen lämpimässä 
käyttöympäristössä, koska lämpötilaero 
laitteen sisällä verrattuna ympäristön läm-
pötilaan on normaalia suurempi. Helteellä 
ilmankierron tärkeys korostuu, joten lait-
teen voi vetää hetkellisesti irti kalusteesta.

Ilmankiertotilan tarve on laitekohtainen 
ja tarkistettava käyttöohjeesta. Laitteen 
yläpuolelle jätetään tilaa vähintään 5–10 
cm, ellei se sisälly laitteen ulkomittoihin. 
Sivuille tarvitaan tilaa 1–2 cm, jos lauh-
dutinputkisto on laitteen sivuseinäraken-
teessa. Yleensä tämä tila tarvitaan laitteen 
taakse ja se sisältyy syvyysmittaan. Säiliö-
pakastimen koneistonpuoleiselle sivulle 
tilaa tarvitaan vähintään 5–10 cm. Kylmä-
laite asennetaan säätöjalkojen avulla vaa-
kasuoraan, jotta se toimii moitteettomasti 
ja käyntiääni on mahdollisimman hiljainen. 
Resonanssiääniltä vältytään, kun laitetta ei 
työnnetä kiinni muihin kalusteisiin. Jos lai-
te on sijoitettu matolle tai puulattialle tar-
kistetaan säätö jonkin ajan kuluttua, sillä 
pehmeä alusta saattaa painua.

Lämpötilan valinta jääkaappiin ja 
pakastimeen

Elektroninen säätötekniikka ja selkeä läm-
pötilan numeronäyttö laitteen ulkopuolella 
auttavat turvallisen ja energiataloudellisen 
säilytyslämpötilan valinnassa ja seurannas-
sa. Jääkaapin sopiva keskilämpötila on 5 
astetta. Pakastimen säilytyslämpötila on 

-18 astetta. Jokainen turha aste kylmem-
pään lisää sähkönkulutusta noin viisi pro-
senttia. Kylmälaitteessa oleva, lämpöti-
lanmuutoksista ilmoittava varoitusvalo ja 
hälytin auttavat ennakoimaan käyttöhäi-
riöitä ja vikoja. Hälyttimestä on apua, jos 
laitetta ei käytetä päivittäin ja se on kuulo-
matkan etäisyydellä käyttäjistä.

Jääkaapin lämpötilan mittaaminen

Jääkaapin sisälämpötila mitataan neste-
lämpömittarilla, joka laitetaan vesiastiaan 
kaapin keskihyllylle. Veden annataan jääh-
tyä ja luetaan mittari. Lämpötilanvalintaa 
säädetään kunnes nesteen lämpötila on 5 
astetta. Jääkaapin lämpötilaa ei mitata il-
man lämpötilasta, sillä jo ovien avaaminen 
vaikuttaa tulokseen. Jäähdytyspuhaltimel-
la varustetuissa jääkaapeissa kierrätetään 
kylmää ilmaa, joten sisälämpötila on mel-
ko tasainen. Perinteisen jääkaapin sisäläm-
pötila vaihtelee eri hyllyillä ja ovilokeroissa. 
Kylmintä on laitteen alaosassa (2–4 ºC), 

koska kylmä ilma tiheämpänä painuu alas 
ja lämmin ilma nousee ylöspäin. Lämpimin-
tä on kaapin yläosassa, lähellä höyrystintä 
(6–8 ºC). Jääkaapissa voi olla erilaisia läm-
pötilaosastoja kuten 0-astetila, joka piden-
tää nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden 
säilytysaikaa. 

Pakastimen lämpötilan mittaaminen

Pakastimen lämpötila mitataan ilman läm-
pötilasta pakastelämpömittarilla tai elekt-
ronisella ulkolämpötilamittarilla. Mittaus 
tehdään pakastimen oletettavasti lämpi-
mimmästä kohdasta. Säiliöpakastimessa 
lämpimintä on yläosassa, lähellä kantta. 
Kaappipakastimessa lämpimintä on ylä-
hyllyn etureunassa ja pohjakorissa. Pakas-
tin säädetään siten, että lämpimimmässä 
kohdassa lämpötila on -18 astetta. Tällöin 
pakasteiden laatu pysyy sijoituspaikasta 
riippumatta hyvänä ja vältetään tarpeeton 
sähkönkulutus. 

banaani, 
iskukuumennetut tuotteet,

 leipä, ruukkuyrtit, viljavalmisteet

kestomakkarat, 
kovat juustot

ananas, etikkasäilykkeet, kahvi, kananmunat, 
mallasjuomat, mandariini, mango, melonit, paprika, 
pöytärasvat, leipä (ohra), sitruuna, tomaatti, 
uusi peruna, virvoitusjuomat, öljyt, kurkku

appelsiini, einekset, hillot, ketsuppi, kiivi, kirsikka, 
leikkeleliha, maito, makkarat, omena, pehmeät juus-
tot, peruna, piimä, pinaatti, päärynä, ravintorasvat, 
rypäleet, silli, sinappi, viili

+22

+15

+12

+10

+7

+5

+4

+2

Jääkaapin kylmillä alueilla säilyvät parhaiten nopeasti pilaantuvat, esim. liha, kala, ja pitkäaikaisesti 
varastoitavat elintarvikkeet, kuten esimerkiksi säilykkeet ja mehut.. Lämpimimmillä alueilla säilyte-
tään kylmyydelle arkoja elintarvikkeita kuten tomaattia ja kurkkua.
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Elintarvikkeiden sijoittaminen 
jääkaappiin

Ruoat peitetään ja jäähdytetään ennen kyl-
mäsäilytystä, koska kylmälaitteen koneisto 
ei poista lämpökuormaa hetkessä. Liialli-
nen lämpökuorma lämmittää myös kaa-
pissa jo ennestään olevia elintarvikkeita. 
Lämpimistä ja peittämättömistä tuotteista 
haihtuva kosteus tiivistyy höyrystimen pin-
nalle huurteeksi ja lisää laitteen sulatus-
tarvetta ja sähkönkulutusta. Jääkaapissa 
voi olla jäähdytystoiminto, jolla jääkaappi 
jäähdytetään mahdollisimman kylmäksi 
ennen uusien tuotteiden lisäämistä.

Ruokia ei saa sijoittaa kiinni jääkaapin 
takaseinään, sillä pakkausmateriaalia voi 
jäätyä kiinni höyrystimen pintaan. Myös 
siivouspyyhkeestä voi jäädä höyrystimeen 
palasia, jotka tippuvat sulatusjakson aikana 
höyrystimen alla olevan sulamisveden pois-
tokourun kautta poistoputkeen ja tukkivat 
sen. Sulamisvesi valuu jääkaapin pohjalle, 
jos poistoputki on tukossa. Esteettömän 
ilmankierron varmistamiseksi jääkaappia ei 
saa ahtaa liian täyteen. Tutkimusten mu-
kaan jääkaapin täyteen ahtaminen ja oven 
tiheä avaaminen lisäävät sähkönkulutusta 
15–20 prosenttia.

Pakastaminen

Pakastimen pakastusteho on se kilomäärä 
ruokia, minkä pakastin jäädyttää 24 tun-
nissa -18 asteiseksi. Pakastusteho ilmoite-
taan laitteen arvokilvessä ja käyttöohjeessa 
(kg/vrk). Pakastustehoa ei saa ylittää, sillä 
pakastin lämpenee sitä enemmän, mitä 
enemmän tavaraa sinne kerrallan laite-
taan. Jäätyminen on hidasta ja pakastei-
den laatu kärsii, jos pakastusteho ylitetään. 
Huomattavat lämpötilavaihtelut heikentä-
vät myös pakastimessa ennestään olevien  
pakasteiden laatua.

Pakasta näin:

1. Laita pakastuskytkentä päälle 12–15 
tuntia ennen pakastusta. Lähes täy-
den pakastimen jäähtyminen pakas-
tuslämpötilaan kestää vuorokauden. 
Pakastimen jäähtymisnopeus riippuu 
pakastettavasta määrästä, pakastimen 
täyttöasteesta, tilavuudesta ja tehosta. 
Laitetta ei tarvitse esijäähdyttää, jos pa-
kastetaan alle kolme kiloa. Tee pakas-
timeen tilaa uudelle kuormalle ja siirrä 
aiemmin pakastetut alemmille hyllyille, 
koreihin tai säilytysosaan.

2. Pakkaa tuotteet pakasterasioihin tai il-
matiiviisiin pakastepusseihin ja jäähdy-
tä ne mahdollisuuksien mukaan ennen 
pakastimeen laittamista. Jäähtymistä 
voi nopeuttaa laittamalla tuotteet esi-
merkiksi jääkaappiin tai talvella par-
vekkeelle, joilloin säästyy myös ener-
giaa.

3. Sijoita pakastettava tuote jo säilytyk-
sessä olevien pakasteiden yläpuolelle 
niin, etteivät ne kosketa toisiaan. Pa-
kasteen pinta kuivuu ja sitkistyy, jos se 
lämpenee. Mitä kiinteämmin tuote on 
kosketuksessa hyllyyn tai seinämään, 
sen parempi on pakastustulos. Pakasti-
men ilman on päästävä kiertämään pa-
kastettavien tuotteiden ympärillä.

4. Palauta pakastimen säätö säilytyskyt-
kennälle heti, kun pakastimen lämpö-
tila on -18 astetta, ellei kytkentä palau-
du automaattisesti. Pakastuskytkennän 
päälläolo kaksinkertaistaa sähkönkulu-
tuksen.

Mitä pakastettaessa tapahtuu?

Pakastettaessa ruoka-aineissa oleva neste 
jäätyy jääkiteiksi. Nopeassa jäädytyksessä 
muodostuu pieniä ja tasakokoisia jääki-
teitä, jolloin tuotteen solurakenne säilyy 
ehjänä. Hitaassa jäätymisessä jääkiteistä 
tulee suuria ja erikokoisia, jolloin ne rik-
kovat tuotteen solurakenteen ja tuotteen 
laatu kärsii. Jos pakastusteho ylitetään 
esimerkiksi mansikoita pakastettaessa, 
näkyy hidas jäätyminen sulamisvaiheessa: 
marjoista irtoaa nestettä ja ne ovat vetisiä. 
Suurien marjaerien poiminta tai hankinta 
kannattaa ajoittaa pakastimen pakastuste-
hon mukaan useammalle päivälle.

Kylmälaitteiden hoito ja sulatus

Kylmälaitteen takana oleva lauhdutinritilä 
ja kompressori imuroidaan, koska sähkö-
laitteisiin tunkeutunut pöly haittaa ilman-
kiertoa, lisää sähkönkulutusta ja heiken-

tää suorituskykyä. Pistotulppa irrotetaan 
pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä 
pois paikoiltaan. Yleensä imurointi kerran 
vuodessa riittää. Samalla tarkistetaan kom-
pressorin päällä olevan haihdutusastian 
kunto ja että sulavesiputken pää on haih-
dutusastiassa. Lisäksi pyyhitään laitteen ul-
ko- ja sisäpinnat sekä tiivisteet. 

Solurakenne tuo-
reessa tuotteessa.

Solurakenne 
nopeasti pakastu-
neessa tuotteessa.

Solurakenne 
hitaasti pakastu-
neessa tuotteessa.

PAKASTUMISNOPEUDEN VAIKUTUS 
TUOTTEEN SOLURAKENTEESEEN

Nopeasti pakastuneessa tuotteessa solurakenne 
pysyy ehjänä.

Kylmälaitteen pölyinen lauhdutin heikentää laitteen suorituskykyä ja lisää koneiston käyntiaikaa ja 
sitä kautta sähkönkulutusta. Lauhdutin kannattaa imuroida vähintään kerran vuodessa käyttöohjei-
den neuvojen mukaan.
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Jääkaapin puhdistus

Jääkaapin huurteenpoistosta ei tarvitse 
huoletia, jos laitteessa ei ole pakastelo-
keroa tai pakastiosaa. Huurre sulaa höy-
rystimestä automaattisesti kompressorin 
lepojaksojen aikana. Sulavesi valuu ve-
denpoistokourun kautta poistoputkeen 
ja edelleen kompressorin päällä olevaan 
haihdutusastiaan. Jääkaapissa mahdolli-
sesti olevan antibakteriapinnoitteen tar-
koitus on estää bakteerien lisääntyminen 
seinäpinnoilla. Tästä huolimatta pinnat on 
hyvä puhdistaa silloin tällöin. Puhdistus-
tiheyteen vaikuttavat käyttäjä ja laitteen 
käyttöaste. 

1. Varaa työvälineet: pesuvati- ja liina, 
kuivauspyyhe, pesuaine. Älä käytä 
hankaavia pesimiä tai hankausaineita. 
Puhdistusaineeksi sopii käsiastianpesu-
aine.

2. Aloita työ, kun huurre on sulanut höy-
rystimestä. Irrota pistotulppa pistorasi-
asta ja tyhjennä kaappi. Laita tavarat 
kylmälaukkuihin tai sanomalehtipape-
rilla vuorattuhin pahvilaatikoihin, et-
tä ne pysyvät kylminä. Suojaa kaapin 
edusta pyyhkeillä.

3. Irrota, pese, huuhtele ja kuivaa hyllyt, 
vihanneslaatikot ja muut irrotettavat 
osat. Jotkut osat kestävät konepesun. 
Varmista asia käyttöohjeesta. 

4. Puhdista ja kuivaa sisä- ja ulkopinnat, 
ovi ja tiivisteet. Älä käytä tiivisteisiin 
vahvoja pesuaineita, vesi riittää. Älä 
roiski pesuvettä ohjaustauluun tai va-
laisimeen.

5. Laita hyllyt ja muut irtonaiset osat pai-
koilleen, kytke virta ja järjestele tavarat 
takaisin kaappiin.

Tunkkaisen hajun poisto:

Jääkaapin hajunpoistoon voi kokeilla vä-
kiviinaetikkaa tai ruokasoodaa (3 rkl/litra 
vettä) tai apteekista myytävää kloramiinia 
(2g/litra vettä). Sisäpinnat pyyhitään liuok-
seen kostutetulla pyyhkeellä. Ruokasoodaa 
voi laittaa myös astiaan ja jättää jääkaap-
piin hajuja keräämään. Mikäli kylmälaite 
jätetään talveksi kylmään mökkiin, voi jää-
kaappiin laittaa astiassa noin 1 dl suolaa. 
Suola kerää kosteutta ja ehkäisee homeen 
pesiytymistä jääkaappiin.

Myynnissä on myös erilaisia hajusteita 
ja suodattimia. Hajusteet peittävät alleen 
muut tuoksut. Suodattimien luvataan hi-
dastavan vihannesten ja hedelmien kyp-
symistä imemällä itseensä etyleenikaasua, 
jota vihanneksista ja hedelmistä erittyy 
luonnostaan. 

Pakastimen sulatus

Usein toistuva sulatus on työlästä ja li-
sää sähkönkulutusta, joten siihen ryhdy-
tään vasta, kun pakastin on kauttaaltaan 
huurrekerroksen peittämä. Paikka paikoin 
kertyneen huurteen voi poistaa huurrelas-
talla. Teräviä esineitä ei saa käyttää, ettei 
kylmäputkisto vaurioidu. Tiivisteessä on 
vikaa, jos huurretta muodostuu runsaas-
ti lähelle ovea tai kansitasoa. Pakastimen 
sulatus kannattaa ajoittaa kylmään vuo-
denaikaan, jolloin pakasteet voi laittaa 
ulos sulatuksen ajaksi.

1. Laita pakastin pakastuskytkennälle 
vuorokautta ennen sulatusta, jotta 
pakasteet kylmenevät maksimikyl-
myyteen.

2. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Nosta 
korit tavaroineen pois laitteesta ja pei-
tä huovalla tai sanomalehtipaperilla. 
Hyllyillä olevat pakasteet voit laittaa 
sanomalehtipaperilla vuorattuihin pah-
vilaatikoihin. Talvella pakasteet voi vie-
dä ulos. Tyhjennyksen yhteydessä kan-
nattaa tehdä inventaario pakasteista ja 
lajitella ne omiksi ryhmikseen.

3. Laita pakastimeen kuumalla vedellä 
täytettyjä astioita ja sulje ovi tai kansi. 
Kun huurrekerros pehmenee, voit kerä-
tä jäälevyjä pois ennen kuin ne ehtivät 
sulaa. Sulamisvesi kertyy pakastimen 
pohjalle ja valuu pois pohjalla olevan 
kourun tai reiän kautta. Laita kourun 
suulle astia ja sen alle hyvin kosteutta 
imevä pyyhe.

4. Pyyhi, huuhdo ja kuivaa pakastimen 
pinnat pehmeällä pyyhkeellä ja anna 
pintojen kuivua ennen uudelleen käyn-
nistämistä.

5. Laita pakasteet pakastimeen, käynnistä 
laite ja valitse pakastuskytkentä. Auto-
maattinen pakastustoiminto kytkeytyy 
pois itsestään, kun valittu säilytysläm-
pötila on saavutettu. Muussa tapauk-

sessa muista kytkeä pakastustoiminto 
pois päältä, kun pakastimen lämpötila 
on -18 astetta. Jos pakasteet ovat kyl-
mässä paikassa, ne voi laittaa pakasti-
meen vasta sen jäähdyttyä.

Pakastimen automaattisulatus

Monissa pakastimissa huurre sulaa auto-
maattisesti. Puhallin kierrättää pakastimen 
sisällä kylmää ilmaa. Ilma sitoo kosteutta, 
joka tiivistyy höyrystimen pintaan. Höy-
rystimen yhteydessä oleva lämmitysvastus 
kytkeytyy päälle ja sulattaa huurteen. Sula-
tusjakson aikana ilmankierto on pysähdyk-
sissä ja pakasteiden lämpötila voi nousta 
asten verran. Sulamisvaiheen pituus mää-
räytyy huurrekerroksen paksuudesta. Sula-
misvesi haihtuu kuten automaattisulattei-
sissa jääkapeissa.

Pakastimen käyttöhäiriöt

Pakastimen toimintahäiriöt johtuvat laitevi-
asta, käyttövirheestä tai sähkökatkoksesta, 
joka pitkään kestäessään sulattaa pakas-
teet. Sulaneet elintarvikkeet pilaantuvat 
nopeasti ja sulamisvesi voi vaurioittaa lat-
tiapintoja.

Toimi häiriötilanteessa näin:
• Selvitä onko kysessä laitevika vai säh-

kökatkos. Varmista, että laite on pääl-
lä, pistotulppa on pistorasiassa ja että 
pistorasia ja sulake ovat ehjät. Tarkista 
pakasteiden kunto.

• Vältä avaamasta laitteen ovea tai 
kantta.

• Älä huolestu, jos sähkökatkos kestää 
vain muutamia tunteja. Täysi pakas-
tin pysyy kylmänä vajaata pidempään.
Yleensä täynnä oleva säiliöpakastin py-
syy riittävän kylmänä yli vuorokauden, 
paksuseinäinen malli jopa kolme vuo-
rokautta.

• Mikäli mahdollista, alenna ympäristön 
lämpötilaa esimerkiksi pienentämällä  
lämmitystä tai avaamalla ikkuna. Pa-
kastin sulaa hitaasti viileässä ympäris-
tössä.

• Peitä pakastin huovilla tai matoilla. Ota 
peitteet pois heti, kun laite käynnistyy 
uudelleen. Säiliöpakastimen peittämi-
nen hidastaa pakasteiden lämpenemis-
tä 4–5 tuntia.

• Tilaa huolto, jos laite on rikki. Pakas-
timen arvokilvessä on laitteen malli, 
tuote- ja sarjanumero, joita tarvitset 
huoltoa tilatessasi. Siirrä pakasteet 
mahdollisuuksien mukaan toisiiin pa-
kastimiin, jos sähkökatkos tai huollon 
tulo kestää. Tuttavien pakastimista voi 
löytyä tilaa. Talvipakkasella voit siirtää 
pakasteet ulos.

• Käytä sulaneet, mutta vielä kylmät elin-
tarvikkeet kuten sulatetut pakasteet 
yleensä. Raaka kala ja liha kypsenne-
tään aina ennen uudelleen pakasta-

Jääkaapin pohjalle valunut vesi voi olla merkki 
siitä, että sulavesikourun aukko tai tyhjennys-
putki on tukossa. Sulamisveden on päästävä 
esteettä valumaan putkea pitkin kompressorin 
päällä olevaan haihdutusastiaan. Sulavesikou-
run aukko puhdistetaan puhdistustyökalulla, 
joka voi tulla laitteen mukana. Myös puhdistus- 
tai verhovaijeria voi käyttää.
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mista. Jääkylmät marjat, vihannekset 
ja leivonnaiset voit pakastaa uudelleen, 
mutta käytä ne pois mahdollisimman 
pian. Merkitse pakkaukseen, että tuote 
on välillä sulanut, sillä uudelleenpakas-
taminen heikentää laatua. Marjoista 
voit tehdä kiisseliä tai mehua ja vihan-
neksista vaikka kasvispiirakkaa.

• Sulaneet, lämmenneet pakasteet ovat 
käyttökelvottomia ja terveydelle vaaral-
lisia. Heitä ne pois.

Kylmälaitteiden ääni

Kylmälaitteen toimiessa voi kuulua kori-
naa, naksumista, kuplintaa, pauketta ja 
puhinaa jotka eivät yleensä merkitse toi-
mintavikaa. 

Korina

Kylmälaitteen koneisto kierrättää kylmäai-
netta, jonka olomuotoa muutetaan kaa-
suksi ja uudelleen nesteeksi. Kylmäaine 
kiertää laitteen putkistossa, jossa sen vir-
tausnopeus vaihtelee ja aiheuttaa ääntä. 
Melun kannalta pahin paikka on laitteen 
kapillaariputken ruiskutuspää, jonka sisä-
halkaisija on 1 mm. Laitteet ovat yksilöitä 
ja jo pieni heitto halkaisijamitassa nostaa 
virtausnopeutta, jonka kasvaessa alkaa 

TARKISTA NÄMÄ, JOS KYLMÄLAITE EI TOIMI:

Laite ei käynnisty
• onko virtakytkin päällä
• onko lämpötilanvalitsin nolla-asennossa
• onko sulake palanut
• onko pistotulppa pistorasiassa, pistorasia ehjä (takista pienkoneella), sähkökatkos

Jos kompressori yrittää käynnistyä tuloksetta, sammuta kaappi 20 minuutiksi ja kokeile käynnistystä  uudelleen.

Laite ei kylmene riittävästi
• säädä lämpötilaa kylmemmäksi lämpötilanvalitsimesta
• onko ovi kunnolla kiinni, ovatko tiivisteet ehjät
• onko laitteen ympärillä riittävästi ilmankiertotilaa
• onko käyttöympäristö poikkeuksellisen lämmin
• onko laitteeseen laitettu kerrallaan suuri määrä lämpimiä elintarvikkeita
• onko pakastimen pakastuskyky ylitetty tai laitettu lämmintä ruokaa pakastimeen
• onko laite ahdettu liian täyteen, jolloin kylmä ilma ei pääse kunnolla kiertämään laitteen sisällä

Laite on liian kylmä, kompressori käy taukoamatta
• säädä lämpötilaa lämpimämmäksi lämpötilanvalitsimesta
• onko pakastuskytkin päällä
• onko ovi kunnolla kiinni, ovatko tiivisteet ehjät
• onko laitteen ympärillä riittävästi ilmankiertotilaa
• onko käyttöympäristö poikkeuksellisen lämmin

Muodostuu paljon huurretta ja jäätä
• onko ovi kunnolla kiinni, ovatko tiivisteet ehjät ja puhtaat
• onko ovia avattu tiheästi
• onko elintarvikkeita pantu laitteeseen lämpiminä tai peittämättöminä
• onko pakastimen sulatusnokka jäänyt käyttöasentoon

Lattialle valuu vettä
• onko sulavesikourun aukko jääkaapin takaseinässä tukossa (puhdista puhdistusvaijerilla, piippu-

rassilla tms.)
• onko sulavesiputki tukossa tai sen pää lipsahtanut pois kompressorin yläpuolella olevasta haihdu-

tusastiasta

KYLMÄLAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ 
KYLMÄSSÄ

Kylmälaitteen tekniset ratkaisut eivät toimi 
kylmässä. Alin kylmälaitteen käyttöympä-
ristön lämpötila on, laitteesta riippuen, 10 
tai 16 astetta. Tätä kylmemmässä laitteen 
suorituskyky heikkenee ja säilytyslämpötilat 
eivät pysy suunniteltuina. Pakkasessa lait-
teen koneistoon voi tulla vakavia toiminta-
häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai 
sähkötapaturman.

• Kompressorin ylikuumenemissuoja 
on mitoitettu toimimaan normaalissa 
huonelämpötilassa. Ylikuumenemis-
suoja ei välttämättä toimi kylmässä, 
jolloin laite voi syttyä häiriötilanteessa 
palamaan.

• Kompressorin voiteluöljy jähmettyy 
kylmässä eikä voitele koneistoa kun-
nolla.

• Pakastimen lämpötilojen ohjaus tapah-
tuu termostaatin avulla, joka saa oh-
jauksensa usein suoraan kylmäaineen 
höyrystymislämpötilasta. Ympäristön 
läm pötilan laskiessa laskee myös höy-
rystymislämpötila, jolloin termostaatin 
toimintaa ohjaavat arvot muuttuvat ja 
vaikuttavat säilytyslämpötiloihin.

• Laitteen ohjauselektroniikka, tiivisteet 
ja liitosjohdon suojaeristeet voivat 
vaurioitua. Viallinen johto on hengen-
vaarallinen.   

• Laite huurtuu ja ruostuu

kuulua korinaa. Korina vaimenee kun lait-
teeseen lisätään elintarvikkeita.

Kupliminen ja puhina

Kompressorin pysähdyttyä kuuluva kup-
liva ääni johtuu paineen tasoittumisesta 
eli putkistossa olevan korkeampipaineisen 
nesteen sekoittumisesta alhaisempipainei-
seen höyryyn. Puhina liittyy kylmäaineen 
olotilassa tapahtuviin nopeisiin muutok-
siin. Voimakkaimmillaan ääni kuuluu siinä 
vaiheessa, kun koneisto käynnistyy ja kyl-
mäaine lähtee kiertämään.

Pauke

Koneiston käynnistyessä ja lämmetessä 
kuuluva pauke johtuu koneiston erikokois-
ten metalliosien lämpölaajenemisesta. Laa-
jetessaan osat voivat joutua niin pieneen 
tilaan, että ne aiheuttavat ääntä kosketta-
essaan laajenemista haittaavia mekaanisia 
esteitä. Käyttäjän kannattaa tarkistaa, että 
ilmankierto laitteen ympärillä on esteetön 
ja käyttömpäristön lämpötila on käyttöoh-
jeen suositusten mukainen.

Räminä, pärinä, kolina ja vinkuminen

Räminä aiheutuu usein virheellisestä si-
joituksesta. Huolimattomasti kaapistoon 

sijoitettu laite ottaa kiinni kaapiston sei-
nämiin ja aiheuttaa resonanssiääntä kyl-
mälaitteen käydessä. Kylmälaite tärisee 
hieman aina, kun koneisto käynnistyy tai 
pysähtyy. Samassa yhteydessä kuuluva pä-
rinä johtuu siitä, että kompressorista läh-
tevät putket koskettavat toisiaan. Putkia 
voi varovasti taivuttaa erilleen toisistaan. 
Kylmälaite asennetan vaakasuoraan jotta 
laitteen eri osat eivät koneiston käydessä 
tärise toisiaan vasten.

Kompressorista kuuluva kolina tai vin-
kuminen saattavat johtua siitä, että jokin 
osa on irronnut kompressorin sisällä. Vian 
korjaaminen kuuluu huoltoliikkeelle.

Naksahdukset

Kylmälaitteen termostaatti ohjaa kompres-
soria käynnistymään, kun laitteen sisäilma 
on lämmennyt ja pysähtymään, kun sisäil-
ma on jäähtynyt valittuun lämpötilaan.
Käynnistymisen ja pysähtymisen yhtey-
dessä kuuluu termostaatin naksahdus, jos 
laitteessa on mekaaninen termostaatti. 
Termostaatti toimii sitä tiheämmin mitä 
enemmän laitetta käytetään.



TTS TUTKIMUKSEN TIEDOTE KODIN TOIMINNALLISUUS, TEKNOLOGIA JA PALVELUT 2/2010 (649)12

SÄHKÖLIEDEN KÄYTTÖ JA HOITO

Keittotasojen erot

Keittotaso voi olla emaloitua tai ruostuma-
tonta terästä, jossa on valurautaiset keitto-
levyt. Lämpövastukset ovat valurautalevyn 
alla olevassa eristysmassassa ja levy kuume-
nee vastuksista johtuvan lämmön avulla.

Keraamisessa keittotasossa eristysaineen 
ympäröimät lämpövastukset ovat merkit-
tyjen keittoalueiden kohdalla tason alla. 
Keraamisessa tasossa voi olla myös induk-
tiokeittoalueet, joiden alla olevan induktio-
tekniikan avulla synnytetään sähkömag-
neettinen kenttä induktiokelan ja kattilan 
pohjan välille. Induktiokeittotaso on turval-
linen ja energiatehokas. Se kuluttaa sähköä 
noin 30 prosenttia vähemmän kuin valurau-
talevyt ja 20 prosenttia vähemmän kuin vas-
tuksilla lämpenevä keraaminen keittoalue. 
Induktion käytön edellytys ovat kattilat, 
joiden pohja on magnetisoituvaa metallia.

Keittotasoissa ja  voi olla erikoistoiminto-
ja, joilla varmistetaan tehon tai ajan oikea-
aikainen säätö. Näin liesi ei turhaan kuluta 
sähköä maksimiteholla tai ole tarpeettoman 
pitkään päällä. Alkukiehautusautomatiikas-
sa käyttäjä valitsee lopullisen tehon keit-
tämisen tai paistamisen alussa. Keittoalue 
kuumenee tietyn ajan täydellä teholla jonka 
jälkeen teho laseke valitulle asettelulle. Keit-
to- ja paoistotunnistimet ylläpitävät valittua 
lämpötilaa. Toiminta-ajanvalitsimella tai 
liesikellolla voidaan säätää yhden tai use-
amman keittoalueen tai -levyn päälläoloai-
ka. Ajastin hälyttää säädetyn ajan kuluttua 
muttei kytke liettä pois päältä.

Puhdistuksen osalta valurautalevyillä 
varustettu keittotaso ja keraaminen keitto-
taso poikkeavat toisistaan. Puhdistuksessa 
on noudatettava ensisijaisesti käyttöohjeen 
neuvoja.

Valurautaisen keittotason hoito

Valurautalevyt puhdistetaan heti niiden li-
kaannuttua, koska lika ja karsta ruostutta-
vat levyjä ja hidastavat lämmön siirtymistä 
keittoastiaan. Ensisijaisesti käytetään peh-
meää siivousvälinettä, mutta pinttyneen le-
vyn puhdistukseen voi käyttää saippuoitua 
teräsvillaa tai messinkiharjaa. Valurautale-
vyn pinnalle tulleet ruostetäplät saa pois 
hankaamalla pintaa etikka-suolaseoksella 
tai sitruunanpuolikkaalla, jonka leikkaus-
pinta on kastettu suolaan. Keittolevyjen 
metalliset suojarenkaat voi kiillottaa ja 
puhdistaa saippuoidulla teräsvillalla tai 
ruostumattoman teräksen puhdistukseen 
tarkoitetulla aineella. Suojarenkaiden puh-
distamista kannattaa kokeilla myös so-
keripalalla hankaamalla. Emalipinta puh-
distetaan pesuainelioukseen kostutetulla 
pehmeällä pyyhkeellä.

Mikäli valurautalevyinen liesi jätetään 
lämmittämättömään tilaan ja kosteudelle 
alttiiksi, esimerkiksi talveksi kesämökille, 
levyt käsitellään seuraavasti:

1. Puhdista valurautalevyt/puulieden valu-
rautataso, lämmitä ja pyyhkäise pinnalle 
ohyt kerros parafi iniöljyä, vaseliinia tai 
suolatonta eläinrasvaa kuten silavaa.

2. Polta rasvaa kiinni muutaman minuutin 
ajan. Rasva käryää, joten huolehdi tuu-
letuksesta. Ruokaöljyn käyttöä ei suo-
sitella, sillä sen syttymispiste on melko 
alhainen.

3. Anna levyjen jäähtyä ja pyyhi ylimääräi-
nen rasva pois.

4. Voit käyttää myös Liesimustaa (rauta-
kaupoista). Ravista aine hyvin ennen 
käyttöä ja levitä se ohjeiden mukaisesti 
kylmälle levylle, jonka jälkeen levy läm-
mitetään. Liesimusta jättää levytason 
pinnalle kauniin kiillon, mutta sen käyt-
tö on sotkuista. Rasvaa levy lopuksi.

Keraamisen keittotason hoito

Keraaminen keittotaso on helppohoitoi-
nen, mikäli sitä käytetään ja hoidetaan 
oikein.  Pinta pyyhitään käytön jälkeen 
neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla, 
nihkeällä pyyhkeellä, huuhdellaan ja kuiva-
taan. Karstottunut lika voidaan raaputtaa 
pois metallikaapimella. Veitsen terää ei 
kannata käyttää, sillä väärässä kulmassa 
käytettynä se naarmuttaa tasoa. Induktio-
keittämisessä ei lämmitetä keittoaluetta 
vaan kattilan pohjaa, joten lika ei pala in-
duktiotasoon kiinni samoin kuin vastuksilla 
kuumennettavaan keraamiseen tasoon.

Pinttyneen lian puhdistukseen käytetään 
erikoispuhdistusaineita. Joidenkin kattiloi-
den pohjasta jää tasoon sinertävää jälkeä, 
joka lähtee vain erikoispuhdistusaineella ja 
metallikaapimella. Hankaavia pesimiä, ku-
ten teräsvillaa tai karhunkieltä ei saa käyt-
tää. Ylimääräinen puhdistusaine pyyhitään 
pois kostealla pyyhkeellä.

Jos kuumalle keittoalueelle ylikiehuu 
sokeripitoista ainetta, muovia tai alumiini-
foliota, se poistetaan välittömästi metalli-
kaapimella. Sulaneen kerroksen alta voi 
paljastua koloille vahingoittunut pinta, jos 
taso puhdistetaan vasta jäähtyneenä. Kolot 
eivät tee tasoa käyttökelvottomaksi, mut-
ta ulkonäkö kärsii ja puhdistus vaikeutuu. 
Myös keittoastioiden vetäminen tasolla voi 
aiheuttaa naarmuja, jotka hankaloittavat 
puhdistamista.

Uunin puhdistus

Uuni pysyy puhtaana, kun se puhdistetaan 
kostealla pyyhkeellä käytön jälkeen. Luu-
kun sisälasi kuivataan, jottei siihen muo-
dostu ruskeaa kalvoa. Perusteellinen puh-
distus on tarpeen silloin, kun uuni käryää 
käytössä. Uunin sisäpinnat ovat sileää ema-
lia tai ne voivat olla erikoiskäsitelty helposti 

Keraaminen keittotaso on helppohoitoinen, mikäli sitä käytetään ja hoide-
taan oikein. Taso kannattaa puhdistaa heti käytön jälkeen, sillä pinttynyt 
lika voi olla vaikeaa puhdistaa. Puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia 
pesuaineita eikä –välineitä, ettei pinta naarmuunnu. Karstoittunut lika 
lähtee irti metallikaapimella, jota säilytetään tason lähituntumassa, mutta 
kuitenkin lasten ulottumattomissa.

Induktiokeittotaso vaatii kattilat, joiden pohja on magnetisoituvaa metallia. 
Lempikattilaa ei ole silti pakko hylätä, sillä kodinkoneliikkeissä myydään 
induktiosovittimia, joiden avulla myös vanhoja kattiloita voidaan käyttää. So-
vitin laitetaan keittoalueelle, jossa se kuumenee ja kuumentaa päällä olevan 
kattilan pohjan materiaalista riippumatta. Ruoan kuumentaminen on sovitin-
levyä käytettäessä kolme kertaa hitaampaa kuin magnetisoituvassa kattilassa. 
Pidempi kuumennusaika lisää myös jonkin verran sähkönkulutusta. 
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puhdistuviksi. Käyttöohjeen neuvoja puh-
distuksesta kannattaa noudattaa. Perusoh-
je on, että uunin ja peltien puhdistukseen 
ei käytetä hankaavia pesimiä eikä aineita.

1. Varaa työvälineet: pesuvati- ja liina, 
pehmeä harja, pesuaine, teräskaavin, 
(kumihansikkaat). Puhdistusaineeksi 
sopii mäntynestesaippua. Voit käyttää 
myös uuninpuhdistusaineita, mutta 
käytä silloin kumihansikkaita ja nouda-
ta käyttöohjeita.

2. Levitä uunin pohjalle, seinämiin, luuk-
kuun ja kattoon mäntynestesaippua-
liu osta. Lian irtoaminen tehostuu, kun 
kuumennat uunin 50–70 asteeseen, 
jolloin suopa alkaa kuplia. Voit antaa 
aineen vaikuttaa uunissa muutamia 
tunteja. Harjaa lika pois pinnoilta peh-
meällä harjalla.  Luukun lasin puhdis-
tamiseen voit käyttää metalli- tai maa-
larinkaavinta. Useissa uuneissa luukun 
ja sen lasit voi irrottaa puhdistusta 
varten.

3. Irrotettavat pellinkannattimet voit 
pestä karhunkieltä tarvittaessa apuna 
käyttäen tai astianpesukoneessa, jos 
käyttöohje sen sallii. Pellit ja uunipan-
nut pestään astianpesuaineliuoksella, 
huuhdellaan ja kuivataan.

4. Huuhtele uuni. Mäntysaippualiuos 
vaatii useita huuhtelukertoja. Kuivaa 
pinnat.

5. Pyyhi lieden ulkovaippa pehmeällä sii-
vouspyyhkeellä tai pese tarvittaessa 
pehmeällä harjalla ja heikosti emäksi-
sellä pesuliuoksella. 

6. Lattialiedessä on alla pyörät, joiden 
avulla voit siirtää liettä, kun haluat 
puhdistaa alustan ja ulkovaipan.

Uunin sisävaippa voi olla katalyyttisiä 
aineita sisältävää erikoisemalia. Katalyytti-
nen emali hapettaa rasvalikaa yli 225 as-
teen lämpötilassa, eli rasvalika hiiltyy uunin 
normaalin käytön aikana. Sekalika ja hiili-
hydraattipitoinen lika eivät käytännössä 
hapetu, joten niiden puhdistaminen kar-
healta pinnalta on työlästä. Katalyyttista 
emalia käytetään lähinnä uunitilan katon ja 
seinämien pinnoituksessa. Uunissa voi olla 
irrotettavat katalyyttiset levyt, joita käyte-
tään valmistettaessa rasvaisia ja roiskuvia 
ruokia. Erikoisemalipintaa ei saa puhdis-
taa hankaavilla aineilla vaan liottamalla ja 

harjaamalla pehmeällä sienellä tai harjalla. 
Puhdistusaineena voi käyttää mäntynes-
tesaippuaa.

Joissakin uuneissa on uuninpuhdistus-
ohjelma (pyrolyysiohjelma), jossa uunin si-
sälämpötila nousee noin 500 asteeseen ja 
lika palaa hiljalleen tuhkaksi. Käry poistuu 
aktiivihiilellä varustetun kärynsuodattimen 
kautta. Jäähtynyt tuhka harjataan pois uu-
nista. Uunin luukku ei aukea, kun lämpöti-
la on yli 300 astetta. Puhdistusohjelma kes-
tää 1,5 tunnista 3 tuntiin ja sähköä kuluu 
3–7 kWh.

Keittotason ja uunin 
energiataloudellinen käyttö

• Käytä laadukkaita, paksupohjaisia kat-
tiloita ja kantta. Pohjan halkaisija voi 
olla hieman suurempi kuin keittolevy 
tai -alue. Pohjan on oltava tasainen ja 
puhdas, koska lämpö siirtyy keittolevys-
tä astiaan johtumalla. Mitä kiinteämmin 
astia painautuu levyyn, sitä tarkemmin 
energia tulee otetuksi talteen.

• Keitä vähässä vedessä ja kuumenna 
vain se määrä, jonka tarvitset.

• Säädä keittolevyn tai -alueen teho ajois-
sa pienemmälle. Tiiviin kannen käyttö 
ja tehon oikea-aikainen säätö alentavat 
sähkön kulutusta huomattavasti.

• Hyödynnä keittotason erikoistoiminto-
ja, jotka säätelevät keittämiseen käy-
tettävää tehoa ja aikaa automaattisesti 
(alkukiehautusautomatiikka, keitto- ja 
paoistotunnistimet, toiminta-ajanva-
litsin, liesikello). Näin liesi ei turhaan 
kuluta sähköä maksimiteholla tai ole 
tarpeettoman pitkään päällä.

• Hyödynnä jälkilämpö. Keittolevyyn 
varautuu keittämisen aikana lämpöä, 
joka säilyy siinä jonkin aikaa virrankat-
kaisun jälkeen.

• Uunin kuumentaminen kuluttaa säh-
köä enemmän kuin kuumana pitämi-
nen. Suunnittele uunin käyttö, leivo 
ja valmista ruokia kerralla enemmän. 
Merkittävää hukkakulutusta syntyy, 
kun uunia kuumennetaan tyhjiltään ja 
käytetään usein pienten ruokamäärien  
kypsentämiseen.

• Kiertoilmatoiminnolla voit paistaa 2–3 
pellillistä samanaikaisesti. Paistaminen 
tapahtuu noin 20 astetta matalam-

massa lämpötilassa kuin ylä-alaläm-
pötoiminnolla ja paistoaika lyhenee 
15–50 % riippuen peltien määrästä. 
Sähkön säästö on noin 30 %.

• Hyödynnä uunin esilämmitysaika. Mo-
net ruoat ja leivonnaiset voit panna jo 
kylmään uuniin, jolloin sähköä säästyy 
10–20 %. Esimerkiksi hiivaleivät ja pul-
lat voi panna osaksi kohonneina läm-
penevään uuniin.

• Hyödynnä uunin jälkilämpö. Se säästää 
sähköä noin 10 %.  Uunin jäähtymi-
nen 200 asteesta 120 asteeseen kestää 
noin puoli tuntia.

• Hyödynnä uunin erikoistoimintoja, 
jotka säätelevät uunissa paistamisen 
tehoa ja aikaa automaattisesti (aika-
ohjaus, lämpötilanohjaus, paistoauto-
matiikka, ohjelmaohjaus).  Näin uuni ei 
turhaan kuluta sähköä maksimiteholla 
tai ole tarpeettoman pitkään päällä.

LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ JA HOITO

Liesituuletin kerää talteen ruoanvalmistuk-
sen aikana leijuvat rasvahiukkaset ja pois-
taa käryt ohjaamalla ne hormin kautta ulos 
tai kierrättämällä ja suodattamalla keittiön 
ilmaa kärynsuodattimen läpi.

Toimintatavasta riippumatta liesituuletti-
messa on rasvansuodatin. Huonetilaan pa-
lauttavassa tuulettimessa on lisäksi käryn-
suodatin, jonka teho perustuu aktiivihiilen 
suodatuskykyyn. Mitä paksumpi aktiivihii-
likerros, sitä tehokkaampi on käryjenpois-
tokyky. Huonetilaan palauttava tuuletin 
ei ole kärynpoistajana yhtä tehokas kuin 
hormiin liitetty.

Ongelmia liesituulettimen 
toiminnassa?

• Keittiöön muodostuu alipainetta kun 
liesituuletin on päällä. Varmista liesi-
tuulettimen korvausilman saanti avaa-
malla ikkuna tai ovi muualla kuin keitti-
össä. Jälkikäteen asuntoon voi asentaa 
myös erillisiä korvausilmaventtiilejä.

• Tuulettimen toimintaan erityisesti saare-
kekeittiössä vaikuttavat ilmavirtaukset, 
joita kodissa syntyy, kun ovissa kuljetaan 
ja ikkunoista tuuletetaan. Myös ruoan-
valmistajan liikehdintä vaikuttaa ilmavir-
tauksiin. Saarekkeessa liesituulettimen 
toimintaa voit parantaa rakentamalla 
keittotason taakse matalan seinämän. 
Se ohjaa ruoanvalmistuksen käryjä lie-
situulettimeen ja vähentää ulkoapäin 
tulevien ilmavirtausten vaikutusta tuu-
lettimen toimintaan.

• Säädä tuulettimen imutehoa tarpeen 
mukaan. Hormiin liitettävä liesituuletin 
poistaa asunnosta lämmintä ilmaa. Asun-
toon tulevan korvausilman lämmittämi-
nen lisää lämmityskuluja talviaikaan.

• Tuuletinmoottorin sijoituspaikka, asuin-
rakennuksen eri tilojen korkeuserot, 

UUNIN LIKAANTUMISEN ENNALTAEHKÄISY

• Käytä tilavaa uunivuokaa ja jätä kiehumisvaraa 3–4 cm. Peitä astia kannella tai foliolla jo ennen 
uuniin laittamista tai viimeistään, kun ruoan pinta on saanut väriä. Astian voi laittaa ritilän sijasta 
myös uunipannulle.

• Valitse sopiva lämpötila ja kannatinkorkeus. Liian korkeassa lämpötilassa ruoka kiehuu voimak-
kaasti ja roiskuu uunitilaan, mutta kypsyminen ei silti nopeudu.

• Laita uunipannu uunin alimmalle kannattimelle, kun paistat esimerkiksi kinkkua ritilän päällä. Älä 
suojaa uunin pohjaa alumiinifoliolla, sillä se estää lämmön siirtymisen ja voi turmella uunin emalin.

• Leivinpeltien ja uunipannun likaantumisen voit estää, kun käytät paistopusseja, -kelmuja tai lei-
vinpaperia.
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avoimet tilat ja muut asunnon raken-
neratkaisut vaikuttavat tuulettimen 
toimintaan.

• Älä käytä liesituuletinta liekittäessäsi 
ruokaa.

• Älä käytä aktiivihiilisuodatinta hormilii-
tännässä. Se rasittaa moottoria.

Liesituulettimen puhdistus

Suodattimeen kertyvä rasva rasittaa liesi-
tuulettimen moottoria, hankaloittaa ilman 
kulkua hormissa ja lisää rasvapalon mah-
dollisuutta. Rasvaisesta suodattimesta voi 
valua rasvaa liedelle ja rasvaa voi kulkeutua 
myös tuuletinpesään ja hormiin, josta sitä 
on hankalaa puhdistaa.

1. Kytke virta pois tuulettimesta ja irrota 
suodattimet. Rasvansuodatin on yleen-
sä pesunkestävää metalliverkkoa, jonka 
voi pestä astianpesukoneessa tai kuu-
massa astianpesuaineliuoksessa harjaa-
malla sitä pehmeällä harjalla. Vanhan 
tuulettimen suodatin voi olla vaahto-
muovia tai kuituvanua, jotka pestään 
pesuaineliuoksessa pusertelemalla, 
huuhdotaan ja annetaan kuivua. Kerta-
käyttöisessä kuitukangassuodattimessa 
on tunnistusraita, jonka värin muutos 
ilmoittaa vaihtamistarpeesta.

2. Vaihda huonetilaan palauttavan liesi-
tuulettimen kärynsuodatin (aktiivihiili-
suodatin) tai sen hiili uuteen, kun suo-
datuskyky alkaa heikentyä. Vaihtoväliin 
vaikuttavat tuulettimen käyttökerrat ja 
suodattimessa olevan aktiivihiilikerrok-
sen paksuus. Joissakin tuulettimissa 
on pestävä aktiivihiilisuodatinkasetti, 
jossa on myös rasvasuodatin. Pese ka-
setti tarpeen mukaan, kuivaa ja aktivoi 
uunissa 100 asteen lämmössä, noin 
10 minuuttia. Vaihda pestävä suodatin 
uuteen noin kolmen vuoden välein.

3. Puhdista suodattimen pesun ja vaih-
don yhteydessä myös tuulettimen ul-
kopinnat ja valaisin. Käytä pehmeää 
pyyhettä ja neutraalia astianpesuaine-
liuosta tai metallipintojen puhdistuk-
seen käytettäviä aineita.

MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÖ JA 
HOITO

Mikroaaltouunissa käytettävät astiat

Mikroaaltouunissa käytettävien astioiden 
on läpäistävä  mikroaaltoja, mutta ne ei-
vät saa imeä itseensä kosteutta tai rasvaa. 
Sopivia materiaaleja ovat uuninkestävä lasi, 
kivitavara, posliini ja jotkut muovilaadut. 
Pyöreässä tai soikeassa astiassa saadaan 
tasaisin kuumennustulos. Kannen käyttö 
edistää tasaista lämmönjakautumista, estää 
ruoan kuivumisen ja uunin likaantumisen. 
Kantena voidaan käyttää myös lautasta, 
voi- ja leivinpaperia tai erillistä suojakupua. 

Fajanssi on mikroaaltokypsennykseen 
liian huokoista ja jotkut muovit saattavat 
sulaa tai muuttaa muotoaan kuuman ruo-
an vaikutuksesta. Metalliastioiden käyttöä 
ei suositella, sillä mikroaallot eivät läpäise 
metallia. Metalliastiassa ruoka kypsyy vain 
vapaan pinnan kautta edellyttäen, ettei 
astiaa ole peitetty metallikannella. Kannet-
tomassa, matalassa alumiinifoliovuoassa 
pizza kuumenee yleensä melko tasaises-
ti, mutta korkeassa metallivuoassa oleva 
eineslaatikko hitaasti ja epätasaisesti. Jos 
metalliastia koskettaa uunin seinämiä, voi 
uunissa kipinöidä. Metallivärein koristellut 
astiat eivät myöskään sovellu mikroaalto-
uuniin. Mikäli kuumennus tapahtuu yhdis-
telmätoiminnoilla, (mikroaaltouuni + ylä-
alalämpötoiminnot tms.), on käytettävä 
vastusuunin kestäviä astioita.

Astian sopivuuden mikroaaltokypsen-
nykseen voi kokeilla kuumentamalla sitä 
mikroaaltouunissa täysteholla noin mi-
nuutin ajan. Mikroaaltouunia ei suositella 
kuumennettavaksi tyhjiltään, joten astian 
lisäksi uuniin laitetaan kupillinen vettä. Mi-
käli astia ei kuumene, se soveltuu mikro-
aaltouunikäyttöön. 

Mikroaaltouunin puhdistus

Mikroaaltouuni on helppo pitää puhtaana, 
koska sisävaippa ei lämpene käytössä eikä 
lika pala kiinni uunipinnoille. Puhdistuksen 
tarvetta voi vähentää käyttämällä kannel-
lisia astioita. Astiasta täytetään vain noin 
2/3, jotta vältetään ylikiehuminen.

Uunin ulko- ja sisäpinnat, luukku ja tii-
visteet pyyhitään pehmeällä pyyhkeellä ja 
hyvin rasvalikaa irrottavalla käsiastianpe-
suaineella säännöllisesti, jotta lika ei pääse 
pinttymään. Pinttyneen lian puhdistukseen 
voi käyttää heikosti emäksistä (pH 8–10) 
puhdistusainetta. Pyörivän lasialustan voi 
pestä käsin tai astianpesukoneessa.

Mikroaalto-vastusuunin puhdistustarve 
on mikroaaltouunia suurempi erilaisten 
toimintojen vuoksi. Mikäli lika pääsee pa-
lamaan kiinni uunin sisäseinämiin, uuni 
puhdistetaan kuten sähkölieden uuni.

Mikroaaltouunin turvallisuus

Mikroaaltosäteily on erilaista kuin radio-
aktiivisten aineiden aiheuttama säteily tai 
röntgensäteily. Mikroaallot eivät varastoidu 
soluihin eivätkä aiheuta niissä kemiallisia 
muutoksia. Samoin kuin ne kypsentävät 
ruoan, ne voivat aiheuttaa ihmiselle palo-
vammoja. Mikroaalloilla kuumennettu ruo-
ka on yhtä turvallista kuin muilla kypsen-
nystavoilla valmistettuna. Uunin tyhjänä 
kuumentamista ja metalliastioiden käyttöä 
kannattaa välttää, sillä silloin mikroaallot 
heijastuvat uunin seinistä tai metalliastias-
ta takaisin lähtöpisteeseensä ja voivat ai-
heuttaa valokaariilmiöitä, rätinää ja uunin 
rikkoutumisen. Uunin luukun avaamista 
uunin ollessa käynnissä on syytä välttää, 
sillä sulake voi palaa. 

Mikroaaltouunin rakenteelta vaaditaan, 
ettei mikroaaltosäteilyä vuoda uunin ul-
kopuolelle. Uunissa on vähintään kaksi 
toisistaan riippumatonta turvakytkintä, 
joten se kytkeytyy päälle vasta, kun luuk-
ku on kiinni. Luukun avaaminen ei aina 
katkaise jäähdytyspuhaltimen ja uunilam-
pun toimintaa, mutta mikroaaltotoiminto 
pysähtyy välittömästi. Uunin luukku ja sen 
ympäristö pidetään puhtaana, jotta luukku 
sulkeutuu tiiviisti. Luukkua ei saa paiskoa 
eikä roikkua siinä etteivät saranat väänny.

Tottumaton käyttäjä voi valita liian pit-
kän kuumennusajan, jolloin ruoka palaa 
karrelle ja voi syttyä jopa palamaan. Palon 
alku tukahdutetaan ottamalla pistotulp-
pa pois pistorasiasta ja peittämällä uuni 
esimerkiksi matolla. Lastenruokien läm-
mityksessä on syytä olla tarkkana, koska 
mikroaaltouunissa ruoka kuumenee hie-
man epätasaisesti. Lämmitetty ruoka se-
koitetaan ennen tarjoilua ja tarkistetaan, 
ettei se ole liian kuumaa. Epätasainen lop-
putulos lisää ruokamyrkytyksen vaaraa, 
jos osa ruoasta jää raa’aksi (esimerkiksi 
broileri).

Mikroaaltouuni on turvallinen myös 
lasten käytössä, kun se on sijoitettu sopi-
valle käyttökorkeudelle ja sitä on opittu 
käyttämään. Automatiikan ansiosta se ei 
unohdu päälle. Uunitila ei juuri kuumene, 
mutta astia kuumenee ruoasta johtuvan 
lämmön vuoksi, joten patalappuja tarvi-
taan. Jos uunin luukku on päässyt väänty-
mään, saranat ovat löystyneet tai tiivisteet 
vaurioituneet, kannattaa uuni takistuttaa. 
Valtuutetut merkkikorjaamot tekevät mik-
roaaltouunien vuotomittauksia.

PÖLYNIMURIN HOITO

Suuttimet puhdistetaan käytön jälkeen 
imuroimalla ne imuletkulla ja pesemällä 
tarvittaessa miedolla pesuaineliuoksella. 
Joissakin imureissa voidaan imuletku puh-
distaa laittamalla letkun toinen pää pois-

Puhdas rasvansuodatin sitoo hyvin rasvahiukka-
sia, joten se on hyvä pestä säännöllisesti. Jois-
sakin tuulettimissa on tekniikkaa, joka ilmoittaa 
puhdistustarpeesta. Yleensä rasvasuodatin on 
pesunkestävää metalliverkkoa ja sen voi pestä 
astianpesukoneessa.
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toilma-aukkoon ja toinen imuaukkoon ja 
käynnistää imuri hetkeksi.

Pölypussi vaihdetaan viimeistään, kun 
siitä on 3/4 täyttynyt. Liian täysi pussi es-
tää ilmavirran kulkua, heikentää imutehoa 
ja levittää imuroitaessa pölyn hajua. Myös 
moottori kuluu, kun kierrosnopeus lisääntyy 
ja jäähtyminen heikkenee. Monissa imureis-
sa on pölypussin täyttymisen ilmaiseva pö-
lymäärän osoitin. Imurointijätteen joukossa 
voi olla pieneliöitä, joten pussi kannattaa 
viedä roskiin ennen matkoille lähtemistä.

Imuroitaessa pöly erottuu ilmavirrasta 
pölypussiin. Ilmavirta jatkaa kulkuaan ohi 
moottorin, jota se jäähdyttää ja poistuu 
koneesta poistoilma-aukon kautta takai-
sin huoneilmaan. Imurissa on moottorin 
suojasuodatin ja poistoilmasuodatin, jot-
ka pitää määräajoin vaihtaa tai puhdistaa, 
jotta ne toimivat. Vaihto- tai puhdistusväli 
riippuu imurointikerroista ja imuroitavista 
kohteista. Nyrkkisääntö on, että suodatin 
vaihdetaan, kun se alkaa tummua. Usein 
pölypussipakkaus sisältää suodattimen. 
Suodatin vaihdetaan, kun pussipakkaus 
on käytetty loppuun, ellei vaihtovälistä ole 
annettu muita ohjeita.

Imurin ulkovaippa, liitäntäjohto, jatko-
putket, imuletku ja pölysäiliö puhdistetaan 
tarvittaessa. Imurin ulkovaipan ja letkujen 
sähköisyyttä vähennetään pyyhkimällä ne 
antistaattisella aineella, esimerkiksi ikku-
nanpesuaineella.

Joskus voi käydä niin, ettei imuri toimi, 
kun se käynnistetään välittömästi pitkän 
imurointijakson jälkeen. Syynä on yleensä 
se, että moottori on kuumentunut tiettyyn 
pisteeseen ja ylikuumenemissuoja on toi-
minut. Moottori voi ylikuumentua myös, 
jos imuletku on tukossa tai pölypussi on 
täynnä. Käynnistystä kannattaa yrittää het-
ken päästä uudelleen

SILITYSRAUDAN HOITO

Silitysraudan pohjan puhdistus aloitetaan 
miedoimmalla menetelmällä eli pohjaa 
hangataan astianpesuaineliuokseen kos-
tutetulla, pehmeällä liinalla. Pinttyneen 
lian puhdistukseen voi kokeilla ruokasoo-
dasta tai pyykinpesujauheesta ja vedestä 
valmistettua tahnaa. Jauheen annetaan 
puuroutua ennen käyttöä, etteivät rakeet 
naarmuta raudan pohjaa. 

Pohjan puhdistamiseen on olemassa 
myös pyyhekumeja, puhdistus- ja kiillotus-
tyynyjä ja tahnoja. Äärimmäisenä menetel-
mänä voi kokeilla saippuoitua teräsvillaa 
tai hankaussientä, joilla lika yleensä lähtee, 
mutta pohja naarmuuntuu. Naarmut han-
kaloittavat raudan liukumista kankaalla, 
keräävät likaa ja heikentävät silitystulosta. 
Pohjan naarmuuntumisen minimoimiseksi 
hankausliike tehdään raudan pituussuun-
nassa. Silitysraudan höyryaukoista voi va-
rista tummia hiukkasia, jotka ovat kankaan 

palanutta nukkaa ja kalkkihiukkasia. Se on 
merkki siitä, että raudan höyrykammiossa 
ja -kanavissa on kalkkisaostumia. Saostu-
mat haittaavat höyryn tasaista tuloa höy-
ryaukoista. Kalkkisaostumia ehkäistään 
tyhjentämällä vesisäiliö aina käytön jäl-
keen. Höyrysilitysraudassa voidaan käyttää 
vesijohtovettä, mutta kovan käyttöveden 
alueella voi vesijohtoveteen lisätä tislattua 
vettä, sekoitussuhde on 1:1. Silitysraudas-
sa voi käyttää myös kuivausrummun kon-
denssivettä.

Monissa höyrysilitysraudoissa on lisä-
höyrymahdollisuus, jonka käyttö silityksen 
lopuksi on ainoa sallittu keino puhdistaa 
höyrykanavia. Höyrysilitysraudassa voi olla 
myös automaattinen kalkinpoistojärjestel-
mä. Kalkinpoistoaineiden ja etikkaliuoksen 
käyttö saattavat vaurioittaa höyrykammion 
ja -kanavien pintakäsittelyä. Kun käytetään 
erikoiskalkinpoistoaineita, on aineen käyt-
töohjeet luettava huolella.

KAHVINKEITTIMEN HOITO

Kahvinkeittimen kannu, suodatin ja sen 
tippalukko sekä muut irrotettavat osat 
pestään käytön jälkeen pesuainevedellä tai 
astianpesukoneessa, jos ne kestävät kone-
pesun. Keittimen ulkopinnat ja lämpölevy 
pyyhitään tarpeen mukaan. Pinttyneen 
lämpölevyn puhdistamiseen kannattaa 
kokeilla ruokasoodaa. Kannun pohjan on 
oltava puhdas ja kuiva, kun se asetetaan 
lämpölevylle.

Ennen vesisäiliön puhdistamista kahvin-
keitin irrotetaan sähköverkosta, ellei säiliö 
lähde irti keittimen rungosta. Rasva- ja muu 
lika pestään pois harjaamalla säiliötä asti-
anpesuharjalla ja astianpesuaineliuoksella. 

Säiliön ahtaimmat kolot puhdistuvat par-
haiten pulloharjalla. Tarvittaessa säiliössä 
liotetaan pesuaineliuosta. Vältä happamia 
ja voimakkaasti emäksisiä puhdistusainei-
ta, koska säiliössä voi olla alumiinisia osia, 
jotka eivät siedä voimakkaita pesuliuoksia. 
Pesun jälkeen säiliö huuhdotaan ja siinä 
keitetään 2-4 kannullista puhdasta vettä. 
Pesun aikana on varottava, ettei laitteen 
sähköosiin pääse vettä.

Kahvinkeittimen kalkinpoisto

Kahvinkeittimen putkistoon saostunut 
kalkki hidastaa veden virtaamista säiliös-
tä suodattimeen. Kalkinpoistoa kannatta 
kokeilla ensin vedellä laimennetulla väki-
viinaetikalla (sekoitussuhde 1:1). Tarpeen 
mukaan käytetään kalkinpoistoon tarkoi-
tettuja erikoisaineita, ellei niiden käyttöä 
ole kielletty käytöohjeissa. Toimi kalkin-
poistossa seuraavasti:

1. Täytä keittimen vesisäiliö etikka-vesiliu-
oksella (1:1) tai kalkinpoistoon tarkoi-
tetulla happamalla puhdistusliuoksella 
ja kytke virta päälle. Laita keittimen 
suodatinosa paikoilleen, ettei puhdis-
tusvesi roisku ympäriinsä.

2. Kytke virta pois, kun puolet säiliön 
vedestä on valunut kannuun. Anna 
puhdistusliuoksen vaikuttaa 5–10 mi-
nuuttia, ja kytke virta uudelleen päälle. 
Keittimestä valutettu puhdistusvesi on 
sameaa ja sen seassa voi olla valkeaa 
tai ruskeaa sakkaa. Kaada likavesi pois 
kannusta.

3. Keitä keittimessä 2–4 kannullista puh-
dasta vettä, jotta irronneet saostumat 
ja pesuainejäämät saadaan huuhdot-
tua pois keittimestä. 

 
Silitysraudan pohjan puhdistus aloitetaan 
miedolla menetelmällä, eli pohjaa hangataan 
astianpesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä 
sienellä tai pyyhkeellä. Rauta pidetään puhdis-
tamisen ajan pystyasennossa, ettei likavesi valu 
pohjan höyryaukkojen kautta höyrykanaviin.

Kahvissa oleva rasva likaa nopeasti myös keit-
timen vesisäiliön, jos likaista kannua käytetään 
veden mittaamiseen. Vesisäiliön puhdistukseen 
sopii rasvalikaa tehokkaasti irrottava käsiasti-
anpesuaine ja astianpesu- tai pulloharja, joka 
mahtuu myös ahtaisiin koloihin. 
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KODINKONEET VAPAA-
AJANASUNNOSSA

Kodinkoneet huolehditaan talvisäilytys-
kuntoon, jos vapaa-ajan asunto jätetään 
talveksi kylmilleen. Kaikkien sähkölaittei-
den pistotulpat otetaan pois pistorasioista, 
poistetaan sulake ryhmäkeskuksesta tai 
katkaistaan sähkö pääkytkimestä. Tämä 
siitä syystä, että esimerkiksi kahvinkeitti-
messä, silitysraudassa ja joissakin liesissä 
on portaaton tehonsäätökytkin, jonka 
toiminta perustuu lämpötilan vaikutuk-
sesta eri asentoihin taipuvaan metallisui-
kaleeseen. Laite voi kytkeytyä pakkasella 
itsestään päälle ja aiheuttaa palovaaran. 
Sähköliesi, joissa ei ole portaatonta tehon-
säätökytkintä, voidaan jättää liedessä tai 
uunissa olevien kytkimien varaan. 

Jäätymisvaaran vuoksi pyykinpesu- ja as-
tianpesukone, kahvinkeitin ja höyrysilitys-
rauta tyhjennetään vedestä laitteen käyttö-
ohjeita noudattaen. Ellei vedentyhjennystä 
ole kerrottu käyttöohjeessa, neuvoja voi 
kysyä valtuutetusta huoltoliikkeestä tai ko-
dinkonemyymälästä.

Kun kylmää vapaa-ajan asuntoa ryhdy-
tään lämmittämään, lämpenee ilma no-
peammin kuin sähkölaitteet. Ilmankosteus 
tiivistyy laitteiden pinnalle ja syntyvät vesi-
pisarat saattavat heikentää sähköeristyksiä. 
Tiivistyneen veden haihtuminen laitteen pin-
nalta vie oman aikansa. Ohjearvona voidaan 
pitää paria kolmea tuntia 20 asteen lämpö-
tilassa. Laitteen sijoitus- ja käyttöolosuhde-
vaatimuksiin on syytä tutustua, sillä ohjear-
vo ei ole voimassa, jos käyttöohje muuta 
ilmoittaa. Ennenkuin sähkölaitetta voidaan 
turvallisesti käyttää, sen kaikkien osien on 
oltava sallitussa käyttölämpötilassa.

KODINKONEET MUUTOSSA

Kuljetuspakkaus suojaa kodinkonetta kol-
huilta ja kosteudelta. Alkuperäisiä pak-
kauslaatikoita kannattaa käyttää, jos niitä 
on tallella. Sopivia pakkaustarvikkeita ovat 
myös aaltopahvi, matot ja huovat. Pak-
kauksiin merkitään kuljetusasento. Vettä 
käyttävät koneet suojataan kylmyydeltä, 

koska koneen poistopumppuun jäänyt 
vesitilkka voi vaurioittaa konetta. Vaihto-
ehtoisesti kone voidaan tyhjentää vedestä 
käyttöohjeiden mukaan.

Koneiden letkut, liitosjohdot ja irtonai-
set osat teipataan tai muulla tavoin kiin-
nitetään laitteeseen, jotteivät ne ole tiellä 
konetta siirreltäessä. Vapaana roikkuvasta 
vesiletkusta voi valua vettä ja liitosjohto 
puolestaan jää helposti laitteen tai muun 
muuttokuorman alle. Vaurioitunut liitos-
johto on vaarallinen käytössä.

Pienkoneet kulkevat turvallisesti henki-
löautossa. Painavat kylmälaitteet, pyykin- 
ja astianpesukoneet sekä liedet vaativat 
isomman kuljetusajoneuvon ja tukevat 
kiinnitysnarut tai -liinat. Kodinkoneet suo-
sitellaan kuljetettaviksi pystyssä. Pyykinpe-
sukoneen alkuperäisiä kuljetustukia käy-
tetään, jos ne ovat tallella. Kuljetustukien 
kiinnitysohjeet löytyvät koneen käyttöoh-
jeista, joissa voi olla muutakin kuljetukseen 
liittyvää tietoa.

Pakastin kuljetetaan pystyasennossa, jos 
sen sisällä on pakasteita. Pakastin laitetaan 
pakastuskytkennälle vuorokautta ennen 
muuttopäivää, jotta pakasteet ovat mah-
dollisimman kylmiä kuljetuksen alkaessa. 
Pakastin irrotetaan sähköverkosta juuri en-
nen kuljetusta. Jos pakasteita on paljon, on 
järkevää siirtää ne esimerkiksi sanomaleh-
tipaperilla vuorattuihin pahvilaatikkoihin, 
joissa niitä on kevyempi kantaa. Pystyssä 
kuljetettu pakastin voidaan liittää sähkö-
verkkoon pian kuljetuksen jälkeen.

Vaaka-asennossa kuljettaminen tapah-
tuu siten, että koneen taustapuoli on 
pehmustettua lattiaa vasten. Selällään 
kuljettaminen suojaa koneen ohjaustaulun 
valitsimia, kädensijaa, lasiluukkua ja muita 
näkyviä osia ja pintoja. Pyykin- ja astianpe-
sukone on tyhjennettävä kunnolla vedestä, 
jotta vesi ei pääse kuljetuksen aikana vau-
rioittamaan ohjaustaulun elektroniikkaa.

Pyykinpesukonetta ei saa kuljettaa vaaka-
tasossa ilman kuljetustukia, koska muuten 
koneen jousijalat (iskunvaimentimet) voivat 
irrota pesualtaan pohjasta. Kun kone nos-
tetaan takaisin pystyyn, ei pesuallas vält-

tämättä asetu takaisin jousijaloilleen. Käy-
tössä pesuallas rumpuineen alkaa heilua ja 
rikkoo koneen kauluskumin (tiivisteen) tai 
ainakin irrottaa sen pois paikoiltaan. Ko-
neesta tulee kovaääninen, koska pesuallas 
heiluu ulkovaipan peltejä vasten. Lisäksi ko-
neessa olevat sähköjohdot ja -komponentit 
voivat vaurioitua. Kuljetuksen jälkeen on 
kuljetustuet muistettava poistaa.

Kylmäsäilytyslaitetta ei saa käynnistää 
heti pystyyn nostamisen jälkeen, koska 
laitteen koneiston voiteluöljyn täytyy pääs-
tä valumaan rauhassa alas. Öljyn laskeutu-
miseen kuluu aikaa nelisen tuntia.

VANHAN KONEEN HÄVITYS

Kodintekniikan valtakunnallinen kierrätys 
perustuu lainsäädäntöön. Sähkö- ja elekt-
roniikkaromusta annetus SER-asetuksen 
mukaan vastuu kodintekniikan jätehuollos-
ta on laitteiden maahantuojilla ja valmista-
jilla. Kuluttaja voi toimittaa vanhat kodin-
koneet veloituksetta SER-Tuottajayhteisön 
järjestämiin sähkö- ja elektroniikkaromun 
vastaanottopisteisiin. Kierrätys rahoitetaan 
SER-kierrätysmaksuilla, jotka peritään ku-
luttajilta  uuden laitteen oston yhteydessä.

LISÄÄ AIHEESTA

TTS tutkimuksen tiedotteet. Kodin toimin-
nallisuus, teknologia ja palvelut:

1/2010 (648) Energiansäästö kodinkoneiden 
valinnassa ja käytössä. Tarja Marjomaa ja 
Anneli Reisbacka. 12 s. 12,00 €

3/2009 (640) Kodinkoneiden sijoittaminen 
keittiöön. Tarja Marjomaa ja Heli Mäntylä. 6 
s. 6,10 €.

1/2009 (638). Sähkölieden valinta. Anne Kor-
honen ja Tarja Marjomaa.  6 s. 6,10 €

10/2008 (637) Astianpesukoneen valinta. Tar-
ja Marjomaa. 6 s. 5,85 €.

6/2008 (633) Kylmäsäilytyslaitteiden valinta. 
Tarja Marjomaa. 6 s. 5,85 €

5/2007 (625) Toimiva keittiö. Heli Mäntylä. 20 
s. 11,50 €.

10/2006 (620) Pyykinpesukoneen ja -kui-
vauslaitteen valinta. Anne Korhonen ja Tarja 
Marjomaa. 6 s. 4,10 €.

Ostettavissa: www.ttskauppa.fi 


