
Ekotehokas ja 
turvallinen 
kodinkone
Marttaliitto



Kodinkoneiden valinta
Tärkein huomioitava ympäristövaikutus on 
energiankulutus: 
• Eniten sähköä vuositasolla kuluttavat jatkuvasti 

päällä olevat laitteet, kuten jääkaappi ja pakastin.
• Paljon sähköä kuluttavat myös sähköliesi, 

pyykinpesukone ja astianpesukone.
• Energiamerkki kertoo laitteen vuotuisen 

sähkökulutuksen. Suosi vähiten kuluttavia malleja, 
monissa tuoteryhmissä se tarkoittaa A 
energialuokkaa.



Energiamerkki
• Tavarantoimittajan nimi/tavaramerkki
• Mallitunniste
• Energiatehokkuusluokka (A-G)
• Energiankulutus kWh/vuosi
• Merkissä on laiteryhmäkohtaista teknistä tietoa, 

kuten pesu- tai kuivaustulos, ääni tai imuteho:
• Energiankulutus kWh:na eri kuumennustavoilla (uuni)
• Vedenkulutus litroina/vuosi
• Kuivaustehokkuusluokka (astianpesukone)
• Linkoustehokkuusluokka (pyykinpesukone)
• Nimelliskapasiteetti standardiastiastoina 

peruspesuohjelmalla (astianpesukone)
• Käyttötilavuus litroina  (jääkaappi, uuni)
• Uunin koko; pieni, keskikokoinen, suuri 
• Äänitaso dB
• EU-ympäristömerkki voidaan liittää energiamerkkiin.



Valinta ja käyttö
• Osta vain tarpeeseen.
• Suosi ympäristömerkittyjä, ne ovat ympäristövaikutuksiltaan 

tuoteryhmiensä kärkeä. 
• Tiedustele liikkeessä mahdollisimman energiapihejä ja reiluja 

laitteita.
• Osta kestäviä laitteita. Esimerkiksi pitkä takuuaika viestii tästä.
• Kysy varaosien ja huollon saatavuudesta. Korjattavuus pidentää 

laitteen ikää. 
• Tutustu käyttöteisteihin, niitä paljastuu usein laitteen heikot 

kohdat.
• Valitse korkeimman energialuokan laite.
• Noudata käyttö- ja asennusohjeita: laitteen todellinen 

sähkönkulutus riippuu sen sijoituksesta ja käyttötavoista. Esim. älä 
sijoita hellaa ja jääkaappia vierekkäin.

• Pidä koneet kunnossa eli puhdista, huolla ja korjaa säännöllisesti ja 
tarpeen mukaan. 

• Jos vanha laite on käyttökunnossa voit viedä sen kierrätykseen, jos 
laite on rikki huolehdi sen toimittamisesta jätehuoltoon



Turvavinkkejä
• Tutustu ja säilytä käyttöohjeet. 
• Asenna tai asennuta oikein.
• Älä asenna laitetta aurinkoon tai lämmönlähteen 

viereen. 
• Käytä laitteita vain siten, miten ne on tarkoitettu 

käytettäväksi. 
• Älä kastele sähköosia.
• Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta 

vetämällä. 
• Vältä voiman käyttöä käsitellessäsi painikkeita, 

luukkuja ym. 



Turvavinkkejä 
• Vältä vesivahingot, asenna turvakaukalot.
• Sulje vesihana.
• Älä jätä koneita päälle ilman valvontaa.
• Puhdista säännöllisesti. Katkaise sähkövirta ja ota 

irti verkkovirrasta puhdistuksen ajaksi.
• Korjauta vialliset laitteet tai hanki tilalle uusi. 
• Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä 

ammattilaista sähkötöissä. Laitteiden sisälle ei ole 
asiaa kuin ammattilaisella. 

• Huolehdi laitteiden ilmankierrosta.



Poista pölyt
• Imuroi tai pyyhi pölyt laitteiden päältä ja 

takaa muun siivouksen yhteydessä. 
• Pöly haittaa laitteiden tuuletusta, voi tukkia 

ilman kierron ja aiheuttaa ylikuumenemista. 
• Lisää pölystä: 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoit
o/siivous/asiaa-polysta/
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Astianpesukone



Tiesitkö?
Tiskikoneen vedenkulutus on käsinpesua 
vähäisempää. 
Tiskikoneen vedenkulutus on 6–17 litraa 
mallista riippuen. Vastaavan astiamäärän 
käsinpesuun voi kulua 35–140 litraa vettä 
vaihdellen pesu- ja huuhtelutavan mukaan. 



Turvallinen 
astianpesukone
• Asennuksessa on noudatettava annettuja ohjeita.
• Älä jätä konetta päälle ilman valvontaa edes 

ajastinta käytettäessä.
• Sulje vesihana käytön jälkeen. 
• Koneen sähkövirran on joko oltava aina kytkettynä 

vesiturvajärjestelmän toimimisen vuoksi tai virta 
katkaistaan verkkokytkimellä pesun päätyttyä. 

• Laita vesitiivis alusta koneen alle.
• Monissa malleissa on erilaisia 

merkinantojärjestelmiä, jotka kertovat 
toimintahäiriöistä.



Astianpesukoneen 
valinta: koko
• 60 cm leveä lattiakone = 12 hlö 

astiasto
• 45 cm leveä lattiakone = 8 hlö 

astiasto
• Pöytäkone = 4 hlö astiasto



Astianpesukoneen käyttö
• Astioita ei aina tarvitse huuhdella ennen 

konepesua.
• Annostele pesuainetta oikein.
• Kirkaste ei ole välttämätöntä.
• Valitse oikea pesuohjelma.
• Kun koneessa on likaisia astioita, pidä 

luukku kiinni. Lika ei kuivu niin helposti 
astioiden pintaan.



Astianpesukoneen hoito
• Puhdista roskasiivilät eli karkeasiivilä ja 

hienosiivilä: 
• Mikäli karkeasiivilä lähtee erikseen irti, puhdista se 

vähintään kerran viikossa huuhtomalla siivilä 
juoksevalla vedellä ja harjalla.

• Hienosiivilä puhdistetaan harvemmin.

• Suihkuvarret voi pestä pulloharjalla ja suuttimet 
esimerkiksi hammastikulla. 

• Pyyhi luukun pinta, reunat ja tiivisteiden välit 
säännöllisesti. 

• Saranat voit pyyhkiä liinalla. Voit käyttää apuna 
varovasti hammastikkua tai liinaan käärittyä 
veitsenkärkeä.



Kalkinpoisto 
astianpesukoneesta
• Sitruunahappojauhetta 20-30 g (2-3 rkl)
• Annostele jauhe pesuainekoteloon.
• Valitse kuumin pesulämpötila. 
• Jos mahdollista, älä anna pesuohjel-

man edetä kuivausvaiheeseen tai 
kytke se pois ennen ohjelman aloitusta. 
Kuivaus voi kiinnittää jäljellä olevan 
sakan uudelleen koneeseen.

• Toista pesu käyttämällä tavallista 
pesujauhetta.



Älä laita koneeseen
• Kristallia
• Kullattuja ja käsinmaalattuja astioita 
• Puuesineitä
• Hopeaa
• Valurautaa
• Tinaa, kuparia, messinkiä, alumiinia.
• Osa muoviastioista voi muuttaa muotoaan ja 

vahingoittua koneessa.
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Kylmäsäilytyslaitteet



Kylmäsäilytyslaitteet
• Jääkaappi +2 - +6 astetta.
• Pakastin -18 astetta. 
• Viileäkaappi +10 - +14 astetta. 
• Muista tarkistaa lämpötilat 

ajoittain. 



Kylmäsäilytyslaitteen 
sijoitus
• Älä sijoita lämmönlähteen viereen

• Sijoittaminen esim. lämpöpatterin, 
lieden tai astiapesukoneen viereen lisää 
kylmälaitteen sähkönkulutusta 10-20 %.

• Ympäristönlämpötilan noustessa 
+25°C:sta +32°C:een lisääntyy 
sähkönkulutus 25-40 %.

• Älä sijoita kosteaan, pölyiseen tai kylmään 
tilaan. 



Kylmäsäilytyslaitteiden 
käyttö
• Esijäähdytä, peitä ja pakkaa ruoat hyvin.
• Vältä ahtamasta laitetta täpötäyteen. Tarkista 

pakastuskyky. 
• Sammuta pakastuskytkentä, ellei se tapahdu 

itsestään. 
• Puhdista ja sulata laite säännöllisesti. 

• Puhdista imuroimalla myös kaapin koneisto takaa 
kerran vuodessa. Irrota pistotulppa imuroinnin ajaksi.



Kylmäsäilytyslaitteen 
hoito
• Puhdista kylmäsäilytyslaitteet säännöllisesti ja 

sulata tarvittaessa. 
• Muista myös tausta ja koneisto. 
• Kylmäsäilytyslaitteen alle suositellaan 

turvakaukaloa. 
• Tarkista, että sulavesiputken pää on kompressorin 

päällä olevassa haihdutusastiassa.



Häiriötilanteessa
• Älä avaa pakastimen kantta tai ovea 

turhaan. 
• Selvitä, onko kyseessä laitevika vai 

sähkökatkos. 
• Varmista, että pakastin on päällä, 

pistoke on pistorasiassa ja että 
pistorasia ja sulake ovat ehjät. 

• Tilaa huolto heti, jos laite on rikki!
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Sähköliesi



Induktioliesi
• Nopea ja turvallinen.
• Energiataloudellinen. 
• Helppo puhdistaa, roiskeet eivät pala 

tason pintaan.
• Reagoi nopeasti ja tarkasti 

tehosäädön muutoksiin.
• Vaatii keittoastian, jonka pohja on 

magnetisoituva.
• Keittoalue lämpenee vain kattilasta 

johtuvasta lämmöstä, joten se on 
tavallista keraamista tasoa viileämpi.



Keraaminen liesi
• Rasva ja muu lika palavat keraamisen 

lieden pintaan helposti kiinni. Puhdista 
pinta nihkeällä, käsiastianpesuaineessa 
kostutetulla liinalla aina käytön jälkeen. 
Huuhdo ja kuivaa pinta.

• Jos lämpimälle keraamiselle tasolle joutuu 
sokeripitoista ainetta, muovia tai 
alumiinifoliota, poista se välittömästi 
metallikaapimella

• Pinttyneeseen likaan keraamisen tason 
erikoispuhdistusaineita. 

• Kalkkitahrat voi poistaa etikalla ja 
sitruunalla.

• Älä vedä keittoastioita lieden päällä.
• Älä käytä hankaavia aineita tai pesimiä, 

teräsvillaa ja karhunkieltä. 



Valurautalieden hoito
• Puhdista levyt heti käytön jälkeen 

käsiastianpesuaineveteen kostutetulla liinalla.
• Huuhtele pesuaine pois. Kuivaa pinnat, jotta levyt 

eivät ruostu.
• Pehmitä kiinnipalanut lika märällä liinalla ja käytä 

astianpesuharjaa apuna.
• Tiukasti kiinnipalaneen levyn puhdistukseen voi 

käyttää saippuoitua teräsvillaa tai - harjaa.
• Varo hankaavien ja naarmuttavien aineiden ja 

pesimien käyttöä lieden emali- tai teräspinnalla.

Vinkkejä: Kokeile valurautalevyjen puhdistamiseen 
ruokasoodan ja veden seoksesta tehtyä tahnaa. Hankaa 
sokeripalalla keittolevyn suojarenkaat puhtaaksi.



Veden kuumentaminen, 1 litra 



Turvallinen liesi
• Turva-ajastin, lapsilukko ja liesisuojus.
• Jos perheessä on lapsia, huolehdi, että liedessä 

on kaatumiseste. 
• Ahtaat tilat, patalappujen väärä sijoittaminen, 

laskutilan puute lieden vierestä , kiire ja 
huonovalaistus ovat riskitekijöitä.

• Huolehdi, ettei lieden taakse ja alle kerry rasvaa 
ja pölyä.

• Jos huomaat merkkejä kumikaapelin 
haurastumisesta tai kaapelin turpoamisesta, on 
kaapeli syytä vaihtaa uuteen.

• Älä jätä uunia tai keittolevyjä päälle valvomatta.
• Huolehdi lämmön poiskytkemisestä 

lopettaessasi käytön.



Liesituulettimen 
rasvasuodattimet
• Kytke virta pois ennen rasvansuodattimen irrottamista.
• Rasvansuodatin on usein pesunkestävää 

metalliverkkoa. Voi olla myös vaahtomuovia, 
kuituvanua tai kertakäyttöistä kuitukangasta. 

• Pese metallinen rasvansuodatin kuumassa 
astianpesuaineliuoksessa ja harjaa pehmeällä harjalla.

• Suodattimen voi pestä astianpesukoneessa, jos siitä 
on maininta käyttöohjeissa. 

• Pehmeästä, huokoisesta aineesta tehty puserrellaan 
pesuaineliuoksessa, huuhdotaan ja kuivataan.

• Kertakäyttöinen suodatin vaihdetaan uuteen. 
• Pyyhi liesituuletin päältä ja alta 

käsiastiapesuainevedellä. 
• Vältä hankaavia aineita tai välineitä.
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Uuni



Turvallinen uuni
• Kellolla voidaan uuni ohjelmoida toimimaan 

tiettynä aikana ja tietyksi ajaksi. 
• Turvakatkaisu kytkee uunin automaattisesti pois 

päältä tietyn ajan kuluttua uunin toimintatavasta 
ja lämpötilasta riippuen. 

• Paistolämpömittarilla voidaan määrittää, mihin 
sisälämpötilaan liha kypsennetään.

• Luukun salvalla estetään lasta avaamasta uunin 
luukkua.

• Vastuksen kosketussuoja.
• Ulosvedettävät kannattimet.



Taloudellinen uunin 
käyttö
• Hyödynnä uunin esilämmityksen lämpö. 

Sähkönsäästö 
on 10-15 %. 

• Hyödynnä uunin jälkilämpö. Se säästää sähköä 
noin 10 %.

• Käytä ulkopinnalta himmeitä, tummia tai 
kuparieloksoituja vuokia kakkujen ja vuokaleipien 
paistossa. Näin voit käyttää alhaisempia 
paistolämpötiloja ja kypsennysaika lyhenee.

• Kiertoilmauuni lyhentää paistoaikaa ja vähentää 
sähkönkulutusta noin kolmanneksella.



Uunin puhdistus
• Mieto käsiastianpesuaine irrottaa 

rasvalian.

• Heikosti emäksistä (pH 8– 10) tai emäksistä 
(pH 10–11) yleispuhdistusainetta. 

• Uuninpuhdistusaine ja liotus.

• Mäntysuopaliuos: Levitä 
mäntysuopaliuosta uunin pinnoille ja 
kuumenna uuni +50–70 asteeseen, jolloin 
suopa alkaa kuplia. Kun uuni on hetken 
jäähtynyt, harjaa pehmeällä harjalla ja 
pyyhi veteen kostutetulla liinalla. 
Huuhtele hyvin.

• Lue lisää Marttakoulusta: uunin puhdistus
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Muut keittiön koneet



Mikroaaltouunin puhdistus
• Irrota lasialusta ja pese tiskiharjalla, huuhtele ja 

kuivaa.
• Pyyhi uuninpäällinen ja sisäosat kostealla 

siivousliinalla ja käsiastianpesuaineella.
• Jos lika on tarttunut kiinni seinämiin, painele kostealla 

siivousliinalla, että saat lian irti. 
• Vältä runsasta vedenkäyttöä ja hankaavia välineitä ja 

aineita. 
• Pese suojakupu käytön jälkeen.
• Tarkista välillä tiivisteiden puhtaus. Pyyhi ne 

pesuaineliuoksella.

Vinkki: 
Laita mikroon astia, jossa on 2 rkl soodaa ja 1 kuppi 
vettä. Hajut haihtuvat.



Kahvinkeittimen 
vesisäiliön puhdistus
• Irrota kahvinkeitin sähköverkosta.
• Varo pesun aikana, ettei laitteen sähköosiin pääse 

vettä. 
• Laita säiliöön kuumaa vettä. Harjaa säiliö 

astianpesuharjalla ja käytä astianpesuainetta. 
• Ahtaita koloja voit pestä pulloharjalla.
• Vältä happamia ja voimakkaasti emäksisiä 

puhdistusaineita. Säiliössä voi olla alumiinisia 
osia, jotka eivät siedä voimakkaita pesuliuoksia.

• Huuhdo vesisäiliö pesun jälkeen useaan kertaan ja 
keitä 2-4 kannullista puhdasta vettä.



Etikkaa 
kalkinpoistoon
• Annostele yhtä paljon väkiviinaetikkaa ja vettä. 

Puolet tai enintään 2/3 osaa kannun 
maksimitilavuudesta riittää liuoksen määräksi.

• Kaada keittimen vesisäiliöön etikka-vesiliuos ja 
kytke virta päälle.

• Kun puolet säiliön vedestä on valunut kannuun, 
kytke virta pois.

• Anna happoliuoksen vaikuttaa noin 5-10 
minuuttia, minkä jälkeen kytke virta uudelleen 
päälle.

• Keitä tämän jälkeen keittimessä 2-4 kannullista 
puhdasta vettä ja huuhtele pannu hyvin.

• Laita kalkinpoiston yhteydessä keittimen 
suodatinosa paikoilleen, ettei hapan 
puhdistusvesi roisku ympäriinsä.



Vedenkeitin puhtaaksi
• Keitä keittimessä puoli pannullista vettä.
• Irrota laite sähköverkosta.
• Lisää siihen käsiastianpesuainetta. 
• Puhdista sisäpinnat harjaamalla säiliötä 

astianpesuharjalla.
• Huuhtele keitin huolellisesti.
• Varo, ettei laitteen sähköosiin mene vettä.
• Kalkin voi poistaa vastuksista etikalla.  



Keittiön pienet koneet
• Puhdista heti käytön jälkeen. 
• Ota pistoke pois pistorasiasta aina ennen 

puhdistustoimenpiteitä. 
• Uusimmissa malleissa on usein irrotettavat osat 

konepestäviä.
• Varmista konepestävyys käyttöohjekirjasta.
• Pyyhi päällysosat pehmeällä siivousliinalla ja 

astianpesuainevedellä.
• Kuiva jauhopöly kannattaa harjata esimerkiksi 

voiteluharjalla pois ennen kosteapyyhintää.
• Muista tyhjentää leivänpaahtimesta välillä 

murut.
• Tarkista aika ajoin liitosjohdon kunto ja 

kytkimien toimivuus.
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Pyykinpesukone



Ohjeita pyykinpesuun
• Pese täysiä koneellisia. 
• Pika- ja vajaatäyttöohjelmat kuluttavat yleensä lähes 

yhtä paljon vettä kuin täyden koneellisen pesu.
• Pikaohjelman linkoustulos on usein perusohjelmaa 

huonompi, mikä lisää kuivauksen energiankulutusta.
• Lajittele pyykki ja valitse pesuohjelma ja -lämpötila 

hoito-ohjeen ja likaisuuden mukaan.
• Kirjopesun sähkönkulutus kaksinkertaistuu lämpötilan 

noustessa +40 C:sta +60 C:een.
• Noudata pesuaineen annosteluohjetta. Yliannostus 

lisää huuhtelutarvetta.
• Käytä kiinteistöpesulaa.



Haiseeko pyykinpesukone?
• Pese tyhjällä koneella kuumin mahdollinen 

pesuohjelma muutaman kerran vuodessa.
• Pese sitruunahapolla. 
• Käytä huuhteluaineen sijaan väkiviinaetikkaa –

raikastaa ekologisesti pyykin ja samalla koneen. 
• Puhdista koneen täyttöaukon kumikaulus, pesu-

ja huuhteluainelokerot, nukkasihti ja/tai 
poistoputkisäännöllisesti käyttöohjeiden 
mukaisesti. Kaikissa koneissa ei ole erillistä 
nukkasihtiä.



Sähköpalo
Tulipalosta, joka saa syttymisenergiansa sähköstä, 
käytetään nimitystä sähköpalo.
• Ihmisen varomaton toiminta sähkölaitteiden 

kanssa aiheuttaa vuosittain tuhansia tulipaloja. 
Sähköliesien, -kiukaiden ja erilaisten valaisimien 
huolimaton käyttö aiheuttavat eniten tulipaloja.

• Huolehdi sähkölaitteistojen ja –asennusten 
turvallisuudesta. Huolla ja puhdista säännöllisesti. 

• Lisätieto: https://tukes.fi/sahko/sahkolaitteistot-
tai-asennukset/sahkopalot



Jos syttyy
• Irrota pistotulppa ja katkaise virta sähkötaulun 

pääkytkimestä.
• Pelasta ihmiset välittömästä vaarasta – savu 

tainnuttaa ja tappaa hetkessä. 
• Soita hätänumeroon 112
• Sammuta alkusammutusvälineillä, jos 

mahdollista.
• Poistu ajoissa paikalta, sulje ovet ja ikkunat.
• Huolehdi palokunnan opastuksesta palopaikalle. 
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Lue lisää Marttakoulusta: 
www.martat.fi/marttakoulu/
kodinhoito/kodinkoneet



Martat - Kodinhoitokirja

Innostu ja onnistu kotona

Reipas ja kannustava kodinhoitokirja kaikille: 
selkeät ohjeet koottuna yksien kansien väliin! 
Olipa pulmasi sitten ruosteen irrottaminen 
astiasta tai sulaneiden pakasteiden käsittely, 
Martat jakavat tietojaan ja osaamistaan 
leppoisasti ja monipuolisesti. Saat perustietoa 
kodin siivoamisesta, huoltamisesta ja 
hoitamisesta sekä runsaasti arkea helpottavia 
vinkkejä.


