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Johdanto 
VAKOLAn ensimmäiset astian-

pesukoneiden koetusselostukset 
julkaistiin vuonna 1963. Samana 
vuonna oli Suomen Sähkölaitos-
yhdistyksen keräämien tilasto-
jen mukaan myyty 249 astianpe-
sukonetta. Vuonna 1983 myytiin 
51343 astianpesukonetta. Ko-
keissa olleiden koneiden määrä 
on 20 vuoden aikana ollut kaik-
kiaan 105. Suomen talouksissa 
oli vuoden 1983 lopussa kaikki-
aan 295 000 astianpesukonetta. 

Tässä tiedotteessa tarkastel-
laan astianpesukoneiden kehitys-
tä ja kokeiden tuloksia. Tähän on 
myös koottu kokemuksia ja eri-
laisten lisäkokeiden tuloksia. 
Koepesuja on tehty käyttäen eri 
ohjelmia ja eri pesuaineita sekä 
seurattu astioiden konepesun-
kestävyyttä. Kestävyyskoetusten 
määrä on kuitenkin jäänyt melko 
vähäiseksi. 

Astianpesukoneiden kehitys 
Ensimmäisissä kokeisiin tulleis-

sa astianpesukoneissa oli har-
voin veden kuumenninta, joten ne 
oli liitettävä lämpimän veden joh-
toon. Niissä saattoi olla pumppu 
ja vaakatasossa pyörivät suutti-
min varustetut suihkuvarret kuten 
nykykoneissakin. Osa toimi vesi-
johdon paineella ja osassa pesu-
altaan pohjalla pyörivä siipilaite 
roiskutti vettä astioille. Yhteen tä-
män mallisen koneen alakoriin oli 
sijoitettava puhtaita lautasia, ellei 
likaisia riittänyt, joka hahloon, 
koska vesi niiden lomitse ohjautui 
yläkoriin sijoitettuihin laseihin ja 
kuppeihin. Oli myös ratkaisuja, 
joissa vesisuihku pysyi paikallaan 
pesualtaan seinämällä ja astiateli- 

ne pyöri hitaasti pystyakaelin ym-
päri sekä koneita, joissa vesi suih-
kusi astioille vaakatasossa ole-
van rei'itetyn suihkuputken kaut-
ta. 

Pesuallas oli yleensä emaloitua 
tai muovitettua teräslevyä. En-
simmäinen astianpesukone, jon-
ka pesuallas oli ruostumatonta te-
rästä, tuli kokeisiin vuonna 1966. 
Myös muovivalua on käytetty ko-
neiden altaan materiaalina. Osa 
koneista oli siirrettäviä, pyörillä 
varustettuja ja päältä avattavia, 
mutta niiden aika on nyt ohi. 

Pieniä -pöydälle sijoitettavaksi 
tarkoitettuja koneita lukuunotta-
matta nykyiset astianpesukoneet 
ovat joko kaapistoon sijoitettavia 
tai vapaasti lattialla seisovia. Kun 
luukku on kiinni, ne ovat kovin sa-
mannäköisiä. Samankaltaisuus 
on voimistunut osittain keittiöka-
lusteiden standard i m itoituksesta 
ja osittain syystä, että sama teh-
das saattaa valmistaa eri tuoteni-
millä myytäviä koneita, joissa erot 
ovat vähäiset. Perusrakenteel-
taan keskenään lähes samanlai-
sia ovat mm. Asea Skandia Cylin-
da 1200-, Rosenlew Pikapasseli-
ja UPO Iso Lahtiska/P-astianpe-
sukoneet, samoin Electrolux-, 
Elektro Helios- ja Husqvarna-
ryhmä sekä Bosch- ja Siemens-
koneet. Myös ranskalaisen 
Thomson-tehtaan tuotteita myy-
dään ja on myyty eri nimisinä. 

2. Koetusmenetelmän kehitys 
Kokeissa käytetty menetelmä 

selostettiin aluksi koetusselos-
tuksissa vuosina 1963-1967 ja 
julkaistiin myöhemmin erillisenä 
/1/. Ensimmäinen kansainvälinen 
suositus 	astianpesukoneiden 

suorituskyvyn mittaamiseksi jul-
kaistiin vuonna 1973 /2/. Sen 
pohjalta laadittu kansallinen me-
netelmästandardi julkaistiin vuon-
na 1978 /3/. Näitä on edelleen 
täsmennetty ja parannettu /4, 5/. 
Taulukkoon 1 on koottu tärkeim-
mät mittauskohteet menetelmän 
kehitysvaiheissa. 

Pesijän käyttämän ajan mittaa-
misella oli aluksi merkitystä, kun 
pyrittiin selvittämään konepesun 
ajansäästö käsinpesuun verrattu-
na. Säästöä saatiin enimmillään 
noin 75 prosenttia. Bakteerivilje-
lykokeista luovuttiin, kun astiat 
olivat kokeiden mukaan tässä 
suhteessa puhtaita. Tämä johtui 
siitä, että kaikissa koneissa 91i jo 
lämmitysvastus pesuveden ja vii-
meisen huuhteluveden kuumen-
tamiseksi. Kattiloiden pesumene-
telmän edelleen kehittäminen oli-
si hyvin tarpeellista 

VAKOLAn omassa menetel-
mässä lasien ruokalikana oli pii-
mä. Huulipunaa oli lasien ja kahvi-
kuppien laidassa. Tärkkelyslika-
na lautasissa oli kaurapuuro tai 
perunajauhokiisseli. Jos näitä jäi 
lautasiin, se todettiin jodiliuosvär-
jäyksellä. Paljain silmin esim. kau-
rapuuron jättämää ohutta kaivoa 
ei voida havaita. Kun jodihöytyis-
tä saattaa olla käsittelijälle tervey-
dellistä haittaa, värjäysmenetel-
mästä luovuttiin ja siirryttiin käyt-
tämään kansainvälistä menetel-
mää. 

Käytössä olevassa kansallises-
sa astianpesukoneiden suoritus-
kyvyn mittausmenetelmässä ruo-
kalikoina ovat kananmunan kel-
tuaineni  paahdetusta vehnärou-
heesta valmistettu puuro, hienon- 

nettu pinaatti, ,tomaattimehu, tee 
ja margariini. Nämä liat puhdistu-
vat melko helposti ja tuloksia ar-
vosteltaessa korostuu ns. uudes-
taan likaantuminen, kuten pinaat-
ti- ja puurohiukkasten siirtyminen! 
lautasilta esim. laseihin tai lautas-
ten nurjalle puolelle. Arvostelussa 
ei oteta huomioon onko lika alku-
peräisellä paikallaan vai siirtynyt-
tä. Arvostelu tehdään aistinvarai-
sesti, mutta ohjeet ovat selvät ei-
kä niissä ole tulkinnanvaikeuksia. 

Saksassa on käytössä oma 
DIN 44 990 -menetelmänsä ja 
Pohjoismaissa Ruotsissa kehitel-
ty menetelmä, joka NORDTEST-
menetelmänä on lausuntokierros-
vaiheessa. Pääasiallisin ero SFS-
standardin ja NORDTEST-mene-
telmän välillä on se, että viimeksi-
mainitussa on likana kaurapuuro 
vehnärouhepuuron asemesta. 
Kuten jo on esitetty, kaurapuuroli-
ka on hyvä, mutta vaikeasti ar-
vosteltavissa ilman värjäystä. Me-
netelmiä vertailtaessa isojen ko-
neiden pesutulosjärjestys oli sa-
ma kummassakin menetelmässä, 
kun kokeita vuonna 1982 tehtiin 
kolmella koneella. Tulokset esite-
tään taulukossa 2. 

Taulukkoa tarkasteltaessa to-
detaan koneiden välisten erojen 
SFS,menetelmässä olevan hie-
man Nordtest-menetelmällä saa-
tuja suuremmat. Kahden koneen 
antama. tulos oli SFS-menetel-
mällä parempi ja yhden huonom-
pi kuin Nordtest-menetelmällä 
saatu. , 

Eri .tutkimuslaitoksissa saatuja 
eri menetelmillä ja eri koneyksi 
löillä tehtyjä kokeita ei voida ver-
rata toisiinsa tulosten arvostelun 
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ja julkaisutavan erilaisuuden 
vuoksi, Menetelmien kehittämi-
sessä ja yhdenmukaistamisessa 
riittää vielä työtä. 
3. Astianpesukonekokeiden 
tulokset 
3.1 Kulutusmittaukset 

Mittaukset tehdään kokeisiin 
tuodulla koneella. Tulevan veden 
lämpötila on lämminvesikokeissa 
korkeintaan 62°C ja kylmävesiko-
keissa 20°C. 
3.1.1 Perusohjelma 

Kokeissa käytettäväksi valittua 
pesuohjelmaa nimitetään perus-
ohjelmaksi. Tähän ohjelmaan 
kuuluu alkuhuuhtelu, pesu, kaksi 
välihuuhtelua ja loppuhuuhtelu 
sekä kuivaus, jos se ohjelmaan 
kuuluu. Ohjelman nimi vaihtelee 
koneesta toiseen, on normaalipe-
sUa, tehopesua, tietyn numerois-
ta tai kirjaimin, tahi kuvatunnuk-
sin ja värein ilmaistua pesua. 

On koneita, joiden ohjelmaan 
alkuhuuhtelua ei kuulu, kuten on 
laita pienten 3-4 henkilön astiat 
pesevien koneiden. 

Piirroksessa 1 esitetään vii-
meksi kokeissa olleen 22 ison as-
tianpesukoneen kulutusten keski-
arvot sekä pienin ja suurin kulu-
tus. 
3.1.2 Vedenkulutus 

Isojen astianpesukoneiden ve-
derikulutuksen keskiarvo on noin 
40 litraa, vaihtelurajat 30-50 lit-
raa. Vielä 10 vuotta sitten vaihte-
luväli oli 45-70 litraa. Tuotekehit-
telyn pyrkimys hyvin pieniin vesi-
määriin on varmaan jo saavutta-
nut huippunsa. Jos vettä on liian  

vähän, pesutulos saattaa huo-
nontua, samoin huuhtomistulos. 
Kun vesi Suomessa on useimmi-
ten pehmeää, tarvitaan niin pyy-
kin- kuin astianpesussakin hyvä 
huuhdonta. Jotta huuhtomistulos 
olisi hyvä, on astianpesukoneen 
perusohjelmassa oltava kolme 
huuhtelua. Huono huuhtomistu-
los huonontaa erityisesti lasien 
konepesun kestävyyttä. 

3.1.3 Sähkönkulutus ja 
pesuaika 

Tulevan veden lämpötila ja ko-
neen käyttämä vesimäärä vaikut-
tavat astianpesukoneen sähkön-
kulutukseen ja pesuaikaan. Läm-
minvesiliitännässä isojen astian-
pesukoneiden keskimääräinen 
sähkönkulutus on 0,85 kWh ja 
vaihteluväli 0,6-1,1 kWh. Keski-
määräinen kulutus oli 10 vuotta 
sitten noin 1 kWh. Keskimääräi-
nen pesuaika on noin tunti, vaih-
teluväli 45 minuutista 75 minuut-
tiin. 

Kun tulevan veden lämpötila 
on 20-62°C välillä, niin 5°C:n ero 
lämpötilassa aiheuttaa 0,1-0,2 
kWh:n eron sähkönkulutuksessa 
ja 3-5 minuutin eron pesuajas-
sa. Veden kylmetessä sähkönku-
lutus kasvaa ja pesuaika pitenee. 
Käytännössä kylmän veden läm-
pötila on alhaisempi kuin 20°C, 
usein alle 10°C. Tällöin sähkönku-
lutus on keskimäärin 0,5 kWh 
suurempi kuin koetusselostuksis-
sa ilmoitetut •kuluiukset: Vastaa-
vasti pesuaika on noin neljännes-
tunnin verran ilmoitettua pidempi. 
Suuri lämmitysvastus lyhentää  

pesuaikaa .ja on eduksi kylmäve-
siliitännässä. 

3.1.4 Tulevan veden paine 
Astianpesu koneiden vaatima 

vesijohtoverkoston vähimmäis-
paine vaihtelee 20-150 kPa. Pai-
nearvo 150 kPa vastaa vanhan 
käytännön mukaista painetta 1,5 
kp/cm2  tai 1,5 aty. Ne koneet, jot-
ka ottavat vettä painekytkimen 
ohjaamana, tarvitsevat 20-100 
kPa ja ne, jotka ottavat vettä tie-
tyn ajan, edellyttävät 150 kPa:n 
painetta. Jonkinlaisena nyrkki-
sääntönä voidaan pitää sitä, että 
vesi riittää kaikille koneille, jos si-
tä tulee han,asta minuutissa 
8-10 litraa. On välttämätöntä jo 
etukäteen ainakin oman kaivon 
omistajien varmistua paineen riit-
tävyydestä vesijohtoverkostossa. 
Maahantuojilta saa tarvittaessa li-
sätietoja koneen vedenoton sää-
tömahdollisuuksista. 

3.1.5 Tulevan veden lämpötila 
Kun tulevan veden lämpötila 

on monivaikutteinen ja käsitykset 
sen vaikutuksista ristiriitaiset ja 
on epävarmuutta siitä, miten kuu-
maa koneeseen tuleva vesi saa 
olla, asiaa on 'tarkasteltava lä-
hemmin. 

Valmistajien ilmoma tulevan 
veden korkein suo ' eltava läm-
pötila vaihtelee. Alin mainittu arvo 
nykyisin on 60°C ja ylin 90°C. 
Astianpesukoneeseen johdetta-
valle vedelle voidaan pitää suosi-
teltavana 60°C lämpötilaa. Vesi 
jäähtyy koneeseen tullessaan  

34-39-asteiseksi ja soveltuu- si-
ten hyvin alkuhuuhteluun. Sama 
60°C lämpötila on myös turvalli-
nen talousveden lämpötila, vaik-
ka suositus on tätäkin alhaisem-
pi, 55°C. 

Jos talouden lämmin käyttöve-
si on lämmitysteknillisistä syistä 
kuumaa; esim. 80°C, voidaan va-
lita kone, joka sietää kuumaa vet-
tä. Parempi ratkaisu olisi alentaa 
käyttöveden lämpötilaa edellä 
esitelylle 55-60°C turvalliselle ta-
solle. Mahdollistahan on myös 
alentaa yksinkertaisen termos-
taatin avulla vain astianpesuko-
neelle tulevan veden lämpötilaa. 
Päinvastaisesta 	käsityksestä 
huolimatta kuumakaan vesi ei 
polta likaa kiinni astioihin astian-
pesukoneessa. Tällainen mielipi-
de elää kaikesta huolimatta sit-
keänä ja on aiheuttanut turhan 
monen koneen liittämisen kylmä-
vesiverkostoon, vaikka lämmintä 
vettä olisi riittävästi käytett4vissä. 
Paitsi sitä, että koneen kutakin 
peslivaihetta varten ottama pieni 
6-8 litran vesimäärä jäähtyy kyl-
mään koneeseen tullessaan niin 
nykyiset koneastianpesuaineet 
hajottavat kuuman veden mah-
dollisesti aiheuttamat saostumat 
ja astioista tulee puhtaita. Jos 
useimmille koneille sopiva tule-
van veden lämpötilan yläraja ha-
lutaan asettaa, se voisi olla 70-
75°C. Suomeen tuotavissa as-
tianpesukoneissa on tavallisem-
min pienitehoinen lämmitysvas-
tus ja ne on tarkoitettu liitettäväk-
si ensisijaisesti lämminvesiver-
kostoon. 

Taulukko 1. Koetusmenetelmien kehitys 

Menetelmä 

numero 

vuosi 

VAKOLA 

713 

1968 

IEC 

436 

1973 

SFS 

4143 

1978 

IEC 

436/2 

1981 

SFS 

4143/2 

ehd./1984 

Tekniset mittaukset 

vedenkulutus x - x x x 

sähkönkulutus x - x x x 

kokonaispesuaika 

pesuvaiheiden lämpö-
tilat 

x 

x 

- 

- 

x 

- 

x- 

- 

- 	x 

- 

ääni x - - - - 

Pesukyky x x x x x 

Kuivauskyky- - xx x x 

Muita mittauksia 

koneeseen sopiva 

astiamäärä x - x - x 

pesijän käyttämä aika x - - - - 

Lisäkokeita 

bakteeripitoisuus- 
kokeet - - - - 

kattilakokeet x - - - - 

- Taulukko 2. Kolmen asSanpesukoneen pesutulokset SFS- ja Nordtest-
menetelmillä. , 

Astianpesukone_ Puhdistumis uku 	' 

SFS-menetelmä Nordtestmenetelmä 

A 0,98 0,93 

B 0,93 0,,90 

0,85 0,87,  

Piirros 1. Isojen astianpesukoneiden 
kulutus pesukertaa .kohti. 
Vedenkulutus 

veden-, sähköenergian-, ja ajan- 

12 	22 

Pienin kulutus 

312 

30 1 

40 

40 ! 

50 

50 1 

' litraa 

Keskikulutus 
Suurin kulutus • 

Sähkönkulutus lämminvesiliitännässä 

0,5 	• 
Pienin kulutus 	 0,61 	' 

1,0 

1,1j. 

1,5 2:0 ' 	kWh 

Keskikulutus 	 0,851 
Suurin kulutus 

Sähkönkulutus kylmävesiliitännässä 

0,5 
Pienin kulutus , 

1,1 1,5 
1,71 

2:0 

2,21 

2:5 	kWh 

2,61 
Keskikulutus 
Suurin kulutus 

Ajankulutus lämminvesiliitännässä 

2 tuntia 
30 

Pienin.kulutus 45 1 
60 

691 
75t 

90 120 min 

Keskikulutus 
Suurin kulutus 

Ajankulutus kylmävesiliitännässä 

2 tuntia 
30 	' 

Pienin kulutus 
60 

__J91 

90 

351 

120 min 

. 

1151 
Keskikulutus 
Suurin kulutus 

3 
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Suomen oloissa lämminvesilii-
tännän ja kylmävesiliitännän 

käyttökustannusten 	erot 
ovat vähäiset ja 

pesutulos on yhtä hyvä kts. 
kuva 1 

Tästä huolimatta lämminvesilii-
täntää voidaan pitää parempana 
vaihtoehtona, koska 

koneen pesuaika on tällöin 
lyhyt, 

koneen vaatima valvonta-
aika on vastaavasti lyhyt, 

meluisankin koneen kuun-
teluaika on lyhyt, 

astiat, erityisesti lasit; eivät 
joudu niiden kestävyyttä koettele-
vien suurten lämpötilanvaihtelui-
den alaiseksi ja 

kovakin talousvesi on kuu-
n3ana vähemmän kovaa kuin kyl-
mänä. 

Kylmävesiliitännälläkin 	on 
omat etunsa. 

jos vesi on kovaa, voidaan 
hankkia vedenpehmentimellä va-
rustettu kone, jotka ovat yleensä 
kylmän veden johtoon liitettäviä 

jos oman vesijohtoverkos-
ton veden paine on pieni, se on 
kylmävesipuolella useimmiten 
suurempi kuin lämminvesipuolel-
la.  

3.2 Koneeseen sopiva 
astiamäärä 

Kokeissa pesty åstiamäärä on 
usein pienempi kuin valmistajan 
ilmoittama. Moniin koneisiin val-
mistajat ilmoittavat sopivan kan-
sainvälisen normin mukaisen 14 
henkilön astiaston. Näissä ko-
neissa voidaan useimmiten pestä 
vain 11-12 henkilön SFS-astias-
to. Toisaalta on koneita, joissa on 
voitu pestä 12 henkilön astiasto 
valmistajan ilmoituksen mukai-
sesti. 'Useimmiten on kuitenkin 
käynyt niin, että koneissa on voi-
tu pestä 10-11 henkilön astias-
to. 

Mistä nämä erot johtuvat, sitä 
tiedustelevat maahantuojat ja ko-
neiden hankkijat. Ensimmäinen 
selitys on valmistajien välinen kil-
pailu siitä kuka saa suurimman 
astiamäärän koneeseensa sopi-
maan. Perusteluna tälle esitetään 
taloudellisuutta, kun veden ja 
energiankulutus yhden henkilön 
astiastoa kohti saadaan pieneksi. 
Useimmissa tehtaiden laborato-
rioissa ja eri maiden tutkimuslai-
toksissa astiat ovat erilaisia, vaik-
ka standardien esittämät mitat 
ovat samat. Pesukykystandardin 
mukaan kokeissa käytetään sel- 

laisia omasta maasta saatavissa 
olevia astioita ja välineitäjotka lä-
hinnä vastaavat standardissa esi-
tettyjä. Standardi ei myöskään 
vaadi, että astioiden on oltava tie-
tyn muotoisia. 

Kokeissa pestään suurin ko-
neeseen kohtuullisesti sopiva as-
tiaåtomäärä. Liian suuren astia-
määrän sijoittelu koneeseen on 
hidasta ja hankalaa. Astiat myös 
kolhiutuvat pesussa, koska niitä 
joudutaan tukemaan toisiinsa ja 
lisäksi pesutulos huononee. Näyt-
töä pesutuloksen huononemises-
ta on kuitenkin vähän. Pari esi-
merkkiä on tulosten paranemi-
sesta kun astiamäärää on vähen-
netty. Erään koneen pesutulos oli 
0,72, kun siinä pestiin siihen koh-
tuullisesti sopiva 10 henkilön as-
tiamäärä. Kun koneessa pestiin 
6 henkilön astiasto, joka on puo-
let koneen valmistajan ilmoitta-
masta, puhdistumisluku oli 0,92. 
Tulos parani arvosteluasteikolla 
huonosta hyvään. Vastaavasti to-
dettiin pienen, 4 henkilön astias-
ton pesuun tarkoitetussa konees-
sa tuloksen parantuneen puhdis-
tumisluvusta 0,85 lukuun 0,88, 
kun koneeseen sijoitettiin 3 hen-
kilön astiasto. 

3.3 Pesutulos 
Kokeissa saatu pesutulos il-

moitetaan puhdistumislukuna, 
jonka mukaan annetaan sanalli-
nen arvosana. Viimeiset kokeissa 
olleet isot koneet, yhteensä 22 
konetta, ovat pesseet keskimää-
rin hyvin, puhdistumisluku 0,93. 
Piirroksessa 2 on vuoden 1984  

alussa käyttöön otettu viisiaskeli-
nen arvosteluasteikko. Piirrok-
seen on merkitty arvosana-alueet 
ja keskiarvon lisäksi huonoin ja 
paras pesutulos. Aikaisemman 
kuusiaskelisen asteikon kohtalai-
sen hyvää vaståa nykyinen tyy-
dyttävä. 

Keskiarvon sijainti kertoo pesu 
tulosten yleensä olleen hyviä. Ta-
vallisin vaihtelu on tyydyttäväåtä-
erittäin hyvään. 
3.4 Koneastianpesuaineet ja 
niiden annostelu 

Kokeissa käytettyä standardi-
pesuainetta, IEC-pesuainetta ei 
ole saatavissa kaupallisesti, joten 
koepesuja on tehty myös markki-
noilla olevilla pesuaineillå ja ver-
rattu' tulosta standardipesuai-
neella kokeissa saatuihin. Ko-
neellisessa astianpesussa on 
käytettävä tähän tarkoitukseen 
valmistettuja pesuaineita, kone-
astianpesuaineita. 

Eri 	koneastianpesuaineiden 
peruskoostumus on hyvin 'sa-
mantapainen, kuten oheinen tau-
lukko 3 kertoo. Pesukykystandar= 
dissa pesuainetta annostellaan 
veden kovuuden mukaan — ko-
vemmalle vedelle enemmän pe-
suainetta. 

Joissakin maissa on saatavana 
koostumukseltaan erilaisia pesu-
aineita pehmeille ja koville vesille. 
Suomessa vesi on yleensä Peh-
meää, jolloin noin 3 grammaa pe-
suainetta tarvitaan kutakin ko-
neen pesuyaiheessa ottamaa ve-
silitraa kohti. Pesuaineen annos-
telua koskevat tiedot annetaan 

Piirros 2. Pesutulos. 
Arvostelu 	Huono 	Välttävä Tyydyttävä Hyvä Eritt.hyvä 

Puhdistumisluku 0,70 	0,76 
Huonoin tulos 	0,721 

/ 
0,82 	0,88 	0,914 	1,00 

/ 
0,931 Keskiarvo 

Paras tulos 	 0,981 

Taulukko 4. Kaupallisella pesuaineella saatu IEC-pesuainetta 
parempi, yhtä hyvä tai huonompi tulos. 

Pesuaine Koesarjojen tulos 

Parempi Yhtä hyvä Huonompi 

Finish 

Sun 

Suit Sait 

Jelp 

Kone Teps 

Kotimainen 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

2 

2 

1 

2 

Piirros 3. Kuivumistulos. 

Arvostelu 	Huono 	Välttä- Tyydyt- 	Hyvä 	Eritt. 

vä 	tävä' 	hyvä 

Kuivumisluku 0,40 	0,52 

Huonoin tulos 	0,481 

\ 
0,64 	0,76 	0,88 	1,00 

- 
i 
0,771  Keskiarvo 

Paras tulos 	 0,941  
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koneiden käyttöohjeissa. Suosi-
tuksia on myös koneastianpesu-
ainepakkauksissa. Pakkauksissa 
olevia varoituksia on noudatetta-
va. Varoitukset perustuvat stan-
dardiin SFS 4150 Myrkyn tai 
muun terveydelle vaarallisen ai-
neen käyttöpakkauksen merkit-
seminen. 

Kokeissa olivat mukana taulu-
kon 3 mukaiset koneastianpesu-
aineet. Koesarjoja oli kolme. Tu-
lokset esitetään taulukossa 4. 
Taulukkoon on merkitty onko 
kaupallisella pesuaineella saatu 
pesutulos ollut keskimäärin IEC-
pesuaineella saatua parempi, yh-
tä hyvä tai huonompi. 

Taulukkoa tarkasteltaessa voi-
daan todeta, että useita vuosia 
markkinoilla olleet Finish- ja Sun-
pesuaineet antoivat kahdessa: 
koesarjassa paremman tuloksen 
kuin IEC-pesuaine. Muut pesuai-
neet antoivat kerran IEC-pesuai-
netta paremman tuloksen, muu-
toin joko yhtä hyvän tai huonom-
man. Erot olivat vähäiset, yhden 
prosenttiyksikön luokkaa. Vasta 
pitempiaikainen 	yhtämittainen 
käyttö saattaa osoittaa pintty-
mien mahdollisen keräytymän tie-
tyn pesuaineen jäljiltä. Hyvä keino 
saattaisi olla vaihtaa pesuainetta 
ja tarkkailla pesutulosta. Erityistä 
huomiota kannattaisi kiinnittää 
siihen, miten pakkauksen pohjal-
la oleva pesuaine pesee ja onko 
se mahdollisesti paakkuuntunut-
ta vai .säilynyt jauhemaisena lop-
puun asti, jos pakkaus on asian-
mukaisesti suljettu käyttöjen välil-
lä. 
3.5 Kuivumistulos 

Kuivumistulos arvostellaan 30 
minuutin kuluttua pesun päätty-
misestä. Tulos ilmoitetaan kuivu-
mislukuna ja arvosteluasteikko 
esitetään piirroksessa a 

Kuivumistulosta voidaan pa-
rantaa avaamalla koneen luukku 
pesun päätyttyä. Harvoin koti-
oloissa on niin kiire, etteivät astiat 
ehdi kuivua seuraavaa tarvetta 
varten, joten kuivausvaihe ei ole 
välttämätön. 

3.6 Astianhuuhteluaine 
Astianhuuhteluaineesta on käy-

tetty nimiä huuhtelukirkaste, 
huuhdeaine ja huuhteluaine. Se 
sisältää mm. veden pintajännitys-
tä pienentgviä aineita, joiden tar-
koituksena on saada vesi valu-
maan astioilta nopeasti edistäen 
siten astioiden kuivumista ja var-
mistaen pesuaineen poistumisen 
astioiåta. 

Kaikissa koneissa on nykyisin 
automaattinen huuhtelpaineen 
annostelulaite, jonka pienin tai 
toiseksi pienin annos riittää mei-
dän tavallisesti pehmeille vesil-
!emme; Määrä on noin 0,2 ml 
huuhteluvaiheen kutakin vesilit-
raa kohti. Jos vesi on kovaa, as- 
tianhuuhteluainetta 	tarvitaan 
enemmän. Tällöin on hyvä käyt-
tää hapanta huuhteluainetta. As- 

tianhuuhteluaineen käyttö on 
erittäin tärkeätä silloin kun ko-
neen kuivauslämpötila on korkea, 
koska muutoin vesipisarat kuivu-
vat paikoilleen ja aiheuttavat vesi-
jälkiä. 

3.7 Muut ohjelmat 
Monia on ihmetyttänyt koneis-

sa olevien ohjelmien runsaus. 
Tarvitaanko niitä kaikkia? Millai-
rien pesutulos niillä saadaan? Mil-
laisia ovat säästöohjelmat, mitä 
säästetään? Eikö yksi hyvä ohjel-
ma riittäisi? Kai konekin olisi hal-
vempi, kun siinä ei olisi turhan 
paljon ohjelmia, joita kuitenkin 
harvoin käytetään! 
3.7.1 Perusohjelma, alempi 
lämpötila' 

Useimmille koneen käyttäjille 
riittäisi hyvin perusohjelma. Sen 
pesulämpötilaksi on yleensä va-
kiintunut 65°C, joka soveltuu hy-
vin myös viimeisen huuhteluve-
den lämpötilaksi, samoin kui-
vaukseen. On kuitenkin eduksi, 
jos koneessa on saman ohjelma-
kulun mukainen alemman, esim. 
55°C:n ohjelma. Tämä lämpötila 
on käyttökelpoinen kylmävesilii-
tännässä. Tällöin pesuveden läm-
metessä suihkuvarsien pitkä toi-
nninta-aika, mekaaninen työ, kor-
vaa lämpötilan alentumista. 
Alempi lämpötila soveltuu myös 
lämminvesiliitännässä vähem-
män likaisten astioiden, erityises-
ti lasien pesuun. 

Kaikkiaan kahdeksassa ko-
neessa 22 koneesta oli perusoh-
jelman mukainen alemman läm-
pötilan ohjelma. Tehdyissä ko-
keissa on todettu alemman läm-
pötilan ohjelman antama pesutu-
los hieman korkeamman lämpöti-
lan pesutulosta huonommaksi. 

Kun lämpötilaero on ollut 10°C, 
pesutulos on ollut noin 2 proserd-
tiyksikköä huonompi. Lämpötila-
eron ollessa n, 15°C, pesutulos 
on huonontunut noin 6 prosentti- 

yksikköä, esim. puhdistumislu-
vusta 0,98 puhdisturnislukuun 
0,92, erittäin hyvästä hyvään. 
Verrattaessa alemman lämpötilan 
ohjelmien kulutusmittaustuloksia 
korkeamman lämpötilan ohjel-
mien tuloksiin, todettiin että, 

veden kulutus on molem-
missa yleensä sama 

sähkönkulutus on keski-
määrin 0,4 kWh pienempi 

pesuaika on noin 9 minuut-
tia lyhyempi ja 

pesukerran hinta noin 12 
penniä halvempi. 

Näiden tietojen perusteella 
alemman lämpötilan perusohjel-
ma on kokeilemisen arvoinen. 
Jos pesutulos tyydyttää, ohjel-
maa voi hyvin käyttää. Olisi kui-
tenkin suotavaa käyttää silloin täl-
löin korkeamman lämpötilan oh-
jelmaa, ettei astioihin ajan oloon 
kertyisi tee- tai tärkkelyspintty-
miä. Kuvassa 2 on esimerkkinä 
esitetty neljän vuonna 1982 ko-
keissa olleen koneen korkeam-
man ja alemman lämpötilan tulok-
set. 
3.7.2 Säästöohjelma 

Yhteispohjoismaisessa Poh-
joismaiden, Ministerineuvoston 
kuluttajavirkamieskomiten tuo-
teinformaatiojaoston teettämäs-
sä tutkimuksessa tarkastettiin 
pyykinpesukoneiden säästöohjel-
mien vaikutusta mm. puhdistu-
vuuteen sekä sähkön ja veden ku-
lutukseen. Tutkimukseen perus-
tuen oli ruotsalaisessa Råd och 
Rön -lehdessä artikkeli "Säästö-
napit, joita ei tarvita" /5/ ja Kulut- 
tajatietoja-lehdessä 	artikkeli 
"Säästääkö säästöohjelma?" /6/. 
Tutkimuksessa todettiin lämpöti-
laa alentamalla säästettävän säh-
köä pesutuloksen huonontuessa. 
Vajaatäyttöohjelmissa säästyy 
vettä ja sähköä, jos tulosta verra-
taan vajaan erän pesuun normaa-
liohjelmaa käyttäen, mutta kulute-
taan enemmän pyykkikilogram- 

maa kohti laskettuna, jos vertaus-
kohteena on täysien koneellisten 
pesu. Vain esipesun poisjätöllä 
voidaan tutkimuksen mukaan 
säästää pyykinpesussa sähköä ja 
vettä pesutuloksen huonontu-
matta. 

Astianpesukoneen säästöoh-
jelma voi tarkoittaa, että 

alkuhuuhtelu puuttuu tai 
veden määrää on vähen-

netty tahi 
lämpötilaa on alennettu 

Valmistajat suosittelevat sääs-
töohjelmia tavallista pienemmälle 
astiamäärälle tai vähemmän likai-
silla astioille. 

Kokeita on tehty käyttäen kuu-
den astianpesukoneen säästöoh-
jelmaa standardimenetelmän mu-
kaisesti ja tulosta on verrattu sa-
man koneen perusohjelnnan anta-
maan tulokseen. Kokeet on tehty 
käyttäen ohjelmaa säästö 65°C 
tai jättäen pois alkuhuuhtelu. 

Kokeissa todettiin yhden ko-
neen antaman pesutuloksen ole-
van 2 prosenttiyksikköä parem-
man kuin perusohjelman pesutu-
los. Yhdellä koneella pesutulos 
oli yhtä hyvä molemmilla ohjelmil-
la. Neljän koneen säästöohjelma 
antoi perusohjelmaa huonom-
nnan tuloksen. Pesutuloksen huo-
nonemisen keskiarvo kuudella 
koneella oli 3 prosenttiyksikköä. 

Mikä oli åitten säästöohjelman 
lopputulos? 

vettä säästy yhden pesu-
vaiheen verran, keskimäärin 8 lit-
raa 

sähkönkulutus oli keski-
määrin 0,1 kWh suurempi kuin 
perusohjelmassa 

aikaa kului keskimäärin mi-
nuutti vähemmän kuin perusoh-
jelmassa kuitenkin niin, että kol-
men koneen pesuaika lyheni ja 
kolmen piteni. Erot olivat vähäi-
set. 

säästöpesun hinta oli keski- 

Taulukko 3. Eri pesuaineiden koosturnukset °/0. 
' Pesuaineen nimi 	' 	:17r,-.standardi Finish Jelp Kone Teps Kotimainen Suit Sait Sun 

Valmistaja 	 oli. A. Bank"- Sollax Ab Danlind Oy Nord Tend Farmos Oy Farmos Oy Sunligth Ab 
SY2V GMbH Kemi A/S 

an Liitto- Ruotsi Tanska .  Suomi Suomi Suomi Ruotsi 
Maahantuoja 	 asavalta Oy Sollax Ab M.A.J Turun Saippua Oy 

Kemikals 
- Oy 

Synteettisiätensidejä 	2,00 0,6 2,00 1,0 1,0 1,0 1,0 
Na-fosfaatteja 	 50,00 
tai 

30,00 

Fosforina Laskettuna 6,5- 6,0 '9,0 _ 	
9,0 8,0 

Na-metasilikaattia 	40,00 40,00 59,97 40,0 _35,0 42,0 
Na-karbonaattia - - .- 30 , 

1.50,0 
_ - 

Na-sulfaattia 	 5,75 5,0 . 

Na-dikloro-isosyanuraatti- 
yhdisteitä tai vastaavia 2,25.  1,6 1,65 1,5 1,5 2,0 

Lisäilmoitukset: 
Korroosionsuoja-aineita x 

, 	Valkaisuaineita. .x 
x x x 

x 
x 
x 

Hajusteita 0,03 x x x 
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määrin 9. penniä pienempi pesu-
kertaå kohti verrattuna perusoh-
jelman hintaan. 

Jokainen voi omalla koneellaan 
kokeilla säästöohjelmaa tai -oh-
jelmia. Jos pesutulos tyydyttää, 
voi säästöohjelmia toki käyttää. 
On vain muistettava, että muuta-
man pennin säästöllä saadaan 
hieman huonompi pesutuloskin. 

3.8 Äänimittaukset 
Sama mittausmenetelmä ja ar-

vosteluasteikko on ollut käytössä 
. niin kauan kuin astianpesukonei-
ta VAKOLAssa on kokeiltu. Saa-
dut tulokset ovat keskenään ver-
tailukelpoisia ja suuntaa antavia. 
Kun astianpesukoneet ovat mel-
ko matalaäänisiä ja saattavat si-
ten aiheuttaa runkoääniä, jotka 
voivat häiritä naapureitakin, on 
toistaiseksi mitattu ja ilmoitettu 
desibelilukema A-asteikon lisäksi 
C-asteikolla. Melumittarin C-suo-
datin ei siivilöi pois matalia ääniä 
niin paljon kuin A-suodatin. 

Mittaukset tehdään lähes koti-
oloja vastaavissa oloissa ja luke-
mat ovat kauttaaltaan suuremmat 
kuin kaiuttomassa huoneessa sa-
mantyyppisellä koneella saadut, 
mutta vastannevat paremmin ar-
kitodellisuutta. 

Kansainvälinen suositus kotita-
louskoneiden äänimittausmene-
telmäksi on valmistumassa. Sii-
hen tulee kuulumaan erityisohjeet 
kutakin konelajia varten. Menetel- 

män edellyttämä tietyt ominai-
suudet omaava äänimittauslabo-
ratorio mikrofonijärjestelyineen, 
mittareineen ja piirtureineen on 
kalleutensa vuoksi vain harvoihin 
tutkimuslaitoksiin rakennettavis-
sa. 

Mihin annettuun äänimittaustu-
lokseen koneen ostaja voi luot-
taa, koneen esitteiden ilmoitta-
miin vaiko eri tutkimuslaitosten 
julkistamiin? Kaikki ne ovat oikei-
ta tuloksia, mutta niistä vertailu-
kelpoisia vain samoissa olosuh-
teissa mitatut. 

Koneen ääneen vaikuttaa ko-
neen ympäristö. Tästä syystä sa-
manmerkkisen koneen ääni mo-
nasti naapurin keittiössä kuulos-
taa joko hiljaisemmalta tai ko-
vemmalta kuin oman koneen ääni 
omassa keittiössä. 

Noin puolet viimeksi kokeissa 
olleesta isosta 22 koneesta on ol-
lut hiljaisia, kolmannes melko hil-
jaisia. Kaksi isoista ja kaksi pie-
nistä koneista on ollut ääneltään 
vähän voimakkaita. 

3.9 Käsittelyvoiman 
mittaukset 

Astianpesukoneen 	luukun 
avaaminen tai sulkeminen saat-
tåa joskus tuntua hankalalta. Se 
voi johtua ns. lapsilukituksen mo-
riimutkaisuudesta tai avaamiseen 
ja sulkemiseen tarvittavasta suu-
resta voimasta. Pienin avaami-
seen tarvittava mitattu voima on 

ollu 5 N ja suurin 110 N, arkisesti 
sanottuna puolesta kilosta 11 ki- 
loon. Joku luukku sulkeutuu mil- 
tei itsestään, jonkin toisen sulke-
miseen tarvitaan 130 N voima. 
On myös koneita, joiden luukku 
avautuu pesun päätyttyä. Jos 
otetaan huomioon luukun avaa- 
miseen ja sulkemiseen tarvittavat 
voimat, koneiden väliset erot ovat 
suuret. Koneet, joita on helpoin 
avata ja sulkea, tarvitsevat 25-

- 30 N voiman yhteensä. Keski-
määrin tarvittava voima on yh-
teensä noin 100 N ja suurin mitat-
tu voiman tarve 210 N. 

Astiakorien sisääntyöntäm 
seen ja ulosvetämiseen tarvitta-
via voimia on myös mitattu. Kym-
menen henkilön astiasto painaa 
kaikkineen noin 20 kg ja kahden-
toista henkilön astiasto 24,5 kg. 
Joissakin astianpesukoneissa sa-
mansuuruinen lasti astianpesuko- 
neen korissa liikkuu kevyesti ja 
voiman tarve on 10-20 N. Jos-
sain toisessa koneessa voimaa 
tarvitaan 40=60 N. Useissa ko-
neissa korien ulos- ja sisäänsiirte-
ly käy osan matkaa helposti, mut-
ta tietyn kynnyskohdan ylittämi-
nen vaatii lisävoimaa ja saattaa 
olla hankalaa. 
4. Muita tietoja astianpesu-
koneista ja astioiden 
konepesusta 
4:1 Astianpesukoneiden 
rakenteesta 

Erääksi neuvonnan kysymyk-
seksi on noussut keskitappi, ve-
den nousuputki yläkorin alapuo-
lella pyörivään suihkuvarteen. Se 
haittaa joissakin koneissa suur-
ten astioiden ja peltien pesua, 
näin väitetään kauppiaiden sano-
van. Kireä kilpailutilanne panee 
mainostajat etsimään kustakin 
koneesta_ juuri sille koneelle omi-
naisia hyviä puolia, joille ei aina 
käytännössä ole tarvetta eikä ka-
tetta. 

Olisi melkoinen vahinko, jos jo-
ku noudattaisi neuvoa pestä uuni-
pelti astianpesukoneessa. Me-
nettäisihän hyvin sisäänajettu 
pelti rasvapatinansa ja olisi ruos-
teinen koneesta poisotettaessa. 
Emaloitu uunipannu sensijaan so-' 
veltuu konepesuun ja sen voisi 
hyvin panna keskitapillisenkin ko-
neen yläkoriin alassuin. 

Jos taloudessa käytetään suu-
ria astioita, kuten ison yleisko-
neen taikinakulhoa ja ne halutaan 
pestä astianpesukoneessa, on 
ostotilanteessa astiakorien ra-
kenne otettava huomioon. 

Markkinoilla on lähinnä neljää 
rakennetyyppiä, jotka esitetään 
kuvissa 3, 4, 5 ja 6. Yläkorin ala- 
puolella pyörivän suihkuvarren 
vedensaanti on ratkaistu eri ta-
voin. Mikään ratkaisuista ei ole 
osoittautunut esim. pesutujosta 
vertailtaessa toista paremmaksi. 

Osassa koneita ylempi astiako-
ri on asetettavissa kahdelle tai 
kolmelle eri korkeudelle. Suurim-
man alakoriin sopivan lautasen 

läpimitta on yläkorin ollessa ylä-
asennossaan 300-330 mm. Ylä-
koriin tällöin sopivan lasin kor-
keus on 125-175 mm 'konemer-
kistä riippuen. Yläkorin ollessa 
ala-asennossa suurimman lauta-
sen läpimitta vaihtelee 240-270 
mm, jolloin yläkoriin sopii korkei-
ta laseja ja kannuja, 190-230 
mm. Kun yläkorin eri tasoille pa-
non mahdollisuutta ei ole, konee-
seen sopivan suurimman lauta-
sen läpimitta on yleisimmin 280 
mm, jolloin ylätelineelle sopii 
170-175 mm korkeita laseja tai 
muita astioita. Yläkorin ylemmäk-
si tai alemmaksi sijoittaminen on 
tehtävä korin ollessa tyhjänä. 
Poikkeuksena on Philipsin astian-
pesukone, jonka yläkoria voidaan 
nostaa tai laskea, vaikka siinä jo 
olisi astioita. 

Jokainen valmistaja on kehitel-
lyt ja näyttää edelleenkin kehitte-
levän astiakorejaan. Kun astioi-
denkin muotoilussa on omat 
rnuotivirtauksensa, eivät kaikki 
astiat sovi yhtä hyvin erilaisiin as-
tiakoreihin. Ainoa käytännön kei-
no konetta ostettaessa on ottaa 
mukaan pari syvää ja pari mata-
laa lautasta ja kokeilla kaupassa, 
miten ne koneeseen sopivat ja 
pysyvätkö ne tukevasti paikoil-
laan koria edestakaisin Iiikutel-
taessa. 

Laseille ja kahvikupeille tarkoi-
tetuissa telineissä olisi hyvä olla 
esim. lyhyet tapit, jotka estävät la-
sien tai kuppien liikkumisen sivu-
suunnassa ja toisiinsa kolhititumi-
sen. Ylempi kuppiteline on joko 
kiinteä tai käännettävä. Joissakin 
koneissa sille voi sijoittaa teeku-
pinkin, joissakin toisissa mokka-
kupin. Telineen kaltevuus edistää 
veden valumista kupin pohjasy-
vennyksestä ja nopeuttaa kuivu-
mista. 

Jos ruokailuvälinekorissa on 
kahva niin koko kori voidaan hel-
posti nostaa pois koneesta, kun 
ruokailuvälineitä sijoitetaan säily-
tyspaikalleen. Ruokailuvälineko-
rin pohjan ristikon aukot ovat eri 
suuruisia eri koneissa. Ostotilan-
teessa olisi hyvä' tarkastella ruo-
kailuvälinekorin pohjaa ja arvioi-
da etteivät talouden käytössä ole-
vien ruokailuVälineidån kahvat 
mene korin läpi ja siten estä alem-
man suihkuvarren pyörintää. 

Roskasiivilöiden rakenne on 
monenkirjava. Joissakin koneissa 
Vain karkeiden tähteiden siivilä on 
helposti irrotettavissa. Joissakin 
toisissa koko siivilä .on helposti 
poisotettavissa puhdistusta var- 
ten. Ruuvein kiinnitettävät siivilät 
saattavat olla hieman hankalia ir- 
rotettavia ia takaisin paikoilleen 
pantavia. On kuitenkin--  otettava 
huomioon se miten usein tiheä sii-
vilä joudutaan-puhdistamaan, pa-
ri kertaa vuodessa tai kerran vii-
kossa. Koneen puhdistamistar-
vetta voidaan ratkaievasti- vä-
hentää poistamalla ruuantähteet 
astioista ennen koneeseen sijoit- 
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Kuva 3. Koneen keskellä s - 
jaitseva nousuputki ohjaa 
veden Iyhintä tietä alemman 
ja ylemmän astiakorin ala-
puolella pyöriviin suihkuvar-
siin. Alakorin hyötypinta-
alasta menetetään noin 5 To'. 
Pesutulos näissä koneissa 
on yleensä ollut erittäin hyvä 
vajaan tunnin pituisen pesu-
ajan ollessa keskiarvoaikaa 
lyhyemmän. 

Kuva 4. Vesi nousee suoraan 
alemman astiakorin alapuo-
lella pyörivään suihkuvar-
teen ja kiertoteitse ylemmän 
astiakorin alapuolella pyöri-
vään suihkuvarteen. Molem-
mat astiakorit ovat täysin 
käytettävissä'. 

Kuva 5. Vesi nousee suoraan 
alemman astiakorin alapuo-
lelta pyörivään suihkuvar-
teen. Vesi johdetaan pesual-
taan ja ulkovaipan, välissä 
olevan nousuputken kautta 
pesualtaan katossa olevasta 
aukosta ylempään astiako-
riin kiinnitettyyn suppiloon ja 
sen kautta edelleen korin 
alapuolelle 	kiinnitettyyn 
suihkuvarteen. 	Suppilon 
vuoksi yläkorin hyötypinta-
alasta menetetään noin pro-
sentin verrån. Yläkori on irro-
tettavissa isojen astioiden 
pesun ajaksi. 

Kuva 6. Vesi nousee suoraan 
alemman astiakorin alapuo-
lella pyörivään suihkuvar-
teen. Vesi johdetaan pesual-
taan ja ulkovaipan välissä 
olevan nousuputken kauta 
pesualtaan peräseinässä 
olevasta aukosta pesualtaan 
astiakoriin klinnitettyyn suih-
kuvarteen. Molemmat asti-
akorit ovat täysin käytettä-
vissä. Yläkori on irrotettavis-
sa isojen astioiden pesun 
ajaksi, jolloin vedentuloauk-
ko koneen peräseinässä on 
suljettava. 

Taulukko 5. Tulokset konehintaluokittain. 

Koneen hinta- 
luokka, mk 

Pesu- ja kuivu- 
mistulokset 
tulosryhmä 

Pesun hinta 

tulosryhmä 

Koneen 
ääni 
tulosryhmä 

I II III IV I II III IV I II III IV 
Alle 3000 mk 
3000 - 3490 mk 
3500 - 4000 mk 
y114000mk 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x. 
x 
x 
x 

x 
x x 

x 
x 

x 

x 
xx 

x 
x 

x 
x 

x x, 
xx 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

Tulosryhmä 	I 	= hyvä tulos, hiljainen ääni jne. 
II 	= keskiarvoa paremmat tulokset 
III 	= keskiarvoa huonommat tulokset 
IV 	= huono tulos, suuri kulutus, ääni 

vähän voimakas 

tamista. Koneen siivilän puhdista-
mistarve näkyy varmimmin siitä, 
että astioista irronnut lika ei ole. 
poistunut koneesta huuhteluve-
sien mukana, vaan sitä on jäänyt 
astioiden ulkopinnoille. 

Astianpesukoneisiinkin on jo. 
sovellettu elektroniikkaa, mutta 
vielä ei ole aika arvioida sen so-
veltuvuutta. Kymmenen vuoden 
kuluttua on ehkä tietoa siitä, ovat-
ko noin tuhat markkaa perusmal-
lia kalliimmat koneet olleet hel-
posti ja halvasti huollettavia ja 
näitä kestävämpiä. 

4.2 Astianpesukoneiden 
hankintahinta ja käyttö-
kustannukset 

Astianpesukoneiden 	suuret 
hintaerot ovat koneiden hankki-
joiden 'ihmetyksen kohteena. Pe-
seekö kallis kone paremmin kuin 
halpa kone vai onko hinta sidok-
sissa koneen kestävyyteen. Onko 
kallis kone todella hintansa arvoi-
nen vai voiko halpakin kone olla 
hyvä ostos. 

Jos tarkastellaan kokeissa vii-
meiseksi olleita koneita, voidaan 
todeta että kalliit koneet ovat ol-
leet hiljaisimpia, halvimmat ää-
nekkäitä. Halpa kone voi pestä 
hyvin, mutta yhden pesun -kus-
tannukset ovat hieman suurem-
mat kuin kalliin koneen. Erot eivät 
ole suuret. 

Käyttökustannukset lasketaan 
koneen veden- ja sähkönkulutuk-
sen mukaan, pesu- ja huuhteluai-
neet pehmeän veden annostuk-
sen mukäisesti. Taulukossa 5 pe-
sun hinta on lämminvesiliitännän 
mukainen kuten pesu- ja kuivu-
mistuloksetkin. 

Kun kokeissa olleet koneet jae-
taan neljään hintaluokkaan ja tu-
lokset neljään tulosryhmään, saa-
daan taulukon 5 mukainen yhdis-
telmä. 

Kestävyyteen vaikuttaa ko-
neen käyttötiheys. Pienessä per-
heessä samaa konetta käytetään 
2-3 kertaa viikossa ja isossa ta-
loudessa kone käy 1-2 kertaa 
päivässä. Myös veden laatu saat-
taa vaikuttaa koneen kestävyy-
teen. Ruosteinen vesi on Monen 
talouden vitsauksena ja Vain ko-
ko vesijohtoverkostoon asennet-
tu ruosteenpoistolaite auttaa 
asiaa. 

On selvittämättä miten astian-
pesukoneen vesiliitäntä vaikuttaa 
koneen kestävyyteen. Onko pum-
pun moottorin mekaaninen kulu-
minen kylmävesiliitännässä suu-
rempi kuin lämminvesiliitännässä 
kun käyntiaika on kaksinkertai-
nen? Onko voimakkaan pesu-
liuoksen pitkä vaikutuaika kyl-
mävesiliitännäisessä koneessa 
tekijä, joka huonontaa esim. tiivis-
teiden kestävyyttä? Onko koneis-
sa rakenneosia, joiden kestävyyt-
tä suuret lämpötilavaihtelut tai 
kuuman veden johtaminen ko-
neeseen huonontaa? 

4.4 Astioiden konepesun- 
kestävyys 

Tavallinen lasi sopii yleensä ko-
neessa pestäväksi. Konepesuun 
sovelfumatonta on kristalli, joka 
on tavallista lasia aremoaa aine-
koostumukseltaan. Lisäksi hionta 
aiheuttaa jännityksiä erityisesti 
lämpötilan vaihteluissa. Tavalli-
nenkin lasi voi samentua konepe-
sussa. Useat konevalmistajat 
suosittelevat alemman lämpöti-
lan, 50-55°C, ohjelmia lasien pe-
suun. Kokeissa olleen 22 astian-
pesukoneen joukosta 18 ko-
neessa oli alemman lämpötilan 
ohjelma. Niistä 8 koneen kevytoh-
jelman huuhteluveden lämpötila 
oli sama kuin pesuvedenkin. Hie-
man ihmetyttää, että 10 koneen 
huuhteluveden lämpötila on kor-
kea, 65-70°C. Se on lasinvalmis-
tajien antamien tietojen mukaan 
lasitavaralle liian körkea lämpöti-
la. KuivaUsvaiheessa olisi ,hyvä, 
jos lämpövastus voitaisiin jättää 
kytkemättä, kun kostea kuumuus 
pitkään vaikuttaessaan himmen-
tää lasia. Lasien kestoikää voi-
daan pidentää konepesussa 
avaamalla koneen luukku pesun 
päätyttyä kuivumisen nopeutta-
miseksi ja ottamalla lasit pois ko-
neesta mahdollisimman pian. 

Joissakin vanhimmissa kone-
malleissa ylätelineelle tulevien 
pesuvesisuihkujen suuri voima, 
yli 1,5 g/cm2  aiheuttaa lasien reu-
nojen hakkautumisen astiakorin 
tukilanKoihin. Tällöin on vaikea 
löytää laseja, jotka konepesun 
kestäisivät. 

Jos koneen huuhtomistulos jää 
huonoksi joko pesuaineen ylian-
nöstuksen tai liian vähien huuhte-
lukertojen vuoksi, lasit samentu-
vat vähitellen ja naarmuuntuvat. 
Lasien pintaan kertyy himmeä sili-
konikalvo tai lasista poistuu me-
tallihiukkasia. Näitä jälkiä ei saa 

Taulukkoa: tarkasteltaessa voi-
daan todeta, ettei halvimman hin-
taluokan koneista, joita mukana 
on 4; yksikään ole yltänyt I tulos-
ryhmään. Niiden kulutukseen pe--
rustuva,pesun hinta ja samoin ää-
ni olivat keskiarvoa huonommat 
tai huonot. Kalleimman hintaluo-
kan koneet, joita mukana on 5, 
ovat ääneltään keskitasoa hiljai-
semmat eikä yhtään huonoa pe-
su- tai kuivumistulosta 'saatu. 
Sensijaan vanhimmat markkinoil-
la olevista kalliista koneista ovat 
kuluttaneet vettä ja sähköä run-
saasti ja niiden pesun hinta on 
kalleinta tulosryhmää IV. 

4.3 Astianpesukoneiden 
kestävyydestä 

Varsinaisessa kestävyysko-
keessa on ollut 3 astianpesuko-
netta, koetusselostukset 981, 
982 ja 984 vuodelta 1978. Pesuja 
tehtiin- yhdellä koneella 12 vuo-
den, toisella 10 vuoden ja kol-
mannella 6 vuoden-  käyttöä-vas-
taavasti, pesukertoja oli 4450, 

3923 ja 2195. isoa astianpesuko, 
netta,. johon sopii 10.-12 henki-
lön astiasto oletettiin käytettäväk-
si kerran päivässä 4-5 henkilön 
taloudessa. Kaikkia: koneita jou-
duttiin kokeiden aikana huolta-
maan. Huoltokustannukset olivat 
30-100 markkaa käyttövuotta 
kohti laskettuna. Vuosittaiset 
huoltokUstannukset* olivat 1,6-
5,5 prosenttia koneen hankinta-
hinnasta: 

Joitakin hajatietoja on kertynyt 
niiltä koneen ostajilta, jotka osta-
vat_toista konettaan. Mikä on ollut 
edellinen kone ja kauanko se on 
kestänyt, sitä tulee kysytyksi. Ko-
vin pitkälle meneviä johtopäätök-
siä ei tehtyjen mdrkintöjen perus-
teella voida tehdä:. Koneiden kes-
to on vaihdellut 5-16 vuotta ja 
keski-ikä on ollut 12 vuotta. Sa-
ma konemerkki on saattanut olla 
lyhytikäinen ja joudutaan vaihta-
maan, kun se. on aina rikki, kun 
toinen yksilö on voinut saavuttaa 
15 vuoden iän. Koneet ovat yksi-
löitä, mutta niinhän ovat käyttäjät-
kin. 
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lasista pois /8/. Tämä ilmiö on ha-
vaittavissa pahiten pehmeän ve-
den alueilla. Sen sijaan kovan ve-
den aiheuttama kalkkihimmenty-
mä on poistettavissa laseista 
esim. sitruunahappokäsittelyllä. 

Posliiniastioissa on usein mer-
kintä konepesun kestävyydestä. 
Yksivärinen kivitavara tai posliini 
kestää hyvin ja myös lasitteen 
suojaaman koristelun pitäisi kes-
tää konepesua. Näin yleensä on, 
mutta kuviot saattavat himmetä. 
Tämä todettiin tutkimuksessa, jo-
ka tehtiin Ruotsin Kuluttajatutki-
muslaitoksessa astioiden kone-
pesunkestävyyttä koskevan tes-
tausrnerietelmän kehittelyn yh-
teydessä vuonna 1983. Tuloksia 
ei vielä ole julkaistu. Pesuohjel-
man valinnalla voidaan aran ko-
ristelun himmenemistä vähentää. 
Parhaiten arkojen astioiden pe-
suun soveltuu alhaisen lämpöti-
lan ohjelma, johon kuuluu alku 
huuhtelu. Alkuhuuhtelussa astiat 
jo hieman lämpenevät ja pesuai-
neen vaikutusaika jää mahdolli-
simman lyhyeksi. Pesuaineliuok-
sen suuri emäksisyys ja pesuai-
neen klooriyhdisteet yhdessä 
koettelevat koristelun konepe-
sunkestävyyttä. 

Ruostumåton teräs soveltuu 
hyvin konepesuun, kuten koko-
naan ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut ruokailuväli-
neetkin. Jos ruokailuvälineiden 
lahvat ovat muuta ainetta kuin te-
räsosa ja 'ilmalla tai muulla kittiai-

ella kiihnitetyt ne voivat irrota 
onepesussa. Myös kahvan pinta 

menettää kiiltonsa: Ruokailuväli-
nepakkauksissa voi olla merkintä 
soveltumisesta 	konepesuun. 
Ruostumaton teräs saattaa ajan 
oloon hieman syöpyä. Se näkyy 
erityisesti veitsien teräosassa. Li-
kaisena koneessa pesua odotta-
vassa veitsessä suola ja erilaiset 
ryokaliassa olevat aineet voivat 
aiheuttaa ensin pieniä, tuskin sil-
min nähtäviä kolosia, jötka vähi-
tellen laajenevat. Kun pesun jäl-
keen astiat jätetään pitkäksi aikaa 
suljettuun koneeseen niin kos-
teus saattaa lisätä syöpymistä. 

Hyvälaatuinen alumiini sovel-
tuu myös konepesuun — eloksoi-
tu ei. Hopeaa, kuten lusikoita ko-
keissa ei ole pesty. Niitä voidaan 
kuitenkin pestä koneessa. Joissa-
kin koneiden käyttöohjeissa suo-
sitellaan hopeiset ja ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut ruo-
kailuvälineet sijoittamaan ruokai-
Juvälinekorissa eri lokeroihin. Joi-, 
denkin astianpesukoneiden va-
rusteisiin kuuluu kotelo hopeaesi-
neiden pesua varten. Valurauta 
ruostuu konepesussa. Puu on 
niin huokoista, etteivät vesisuih-
kut siitä helposti likaa irrota. Sitä, 
miten paljon pesuainetta tai huuh-
teluainetta puuesineisiin saattaa 
imeytyä, ei ole selvitetty. 

Muoveista melamiini soveltuu 
parhaiten koneessa pestäväksi. 

Muoviesineet ovet yleensä kevei-
tä ja liikkuvat astiakoreissa sekä 
saattavat olla pesun päätyttyä 
ylös-alaisin ja täynnä vettä. Ko-
neiderr lärnmitysvastukset sijait-
sevat koneen pesualtaan pohjal-
la. Vastuksen läheisyydessä on 
silloin tällöin mitattu noin 100°C:n 
lämpötiloja. Tässä lämpötilassa 
alakoriin sijoitettu muoviesine 
yleensä muotoutuu uudelleen ja 
osittain sulaa. Toisin sanoen 
muoviesineiden paikka on yläko-
rissa kuten useiden koneiden 
käyttöohjeissa kerrotaankin. 

4.5 Esineet ja käyttöohjeet 
Elinkeinohallitus selvitti yhdes-

sä kotitalousalan tutkimuslaitos-
ten kanssa vuonna 1983 kotita-
louskoneiden käyttöohjeita ver-
rattuna kansainväliseen suosi-
tukseen 19/10/1-1. Aiheesta jär-
jestettiin myös käyttöohjesemi-
riaari 7.5.1984. 

Tehty selvitys osoitti astianpe-
sukoneiden •käyttöohjeissa puut-
teita. Käyttöohjeet pitäisi laatia 
kaikkien maahantuojien yhteises-
ti hyväksymällä tavalla kansainvä-
listä suositusta noudattaen ja pi-
täisi myös huolehtia siitä, että 
käyttöohjeetkin olisivat kaupassa 
esillä asiakkaiden nähtävänä. 
Myös muissa konetta koskevissa 
asiapapereissa pitäisi päästä tiet-
tyyn yhdenmukaisuuteen ja kau-
pasta kotiin mukaan saatavissa 
esitteissä pitäisi .olla kaikki sovit-
tavat tiedot. 

4.6 Tiedon tarveja saatavuus 
Siinä vaiheessa, jolloin jonkin 

laitteen hankinta tulee ajankohtai-
seksi, tarvitaan tietoa. Esimerkik-
si parranajokonetta tarvitaan vas-
ta sitten kun parta alkaa kasvaa, 
eikä kaikille edes kasva. Kun as-
tianpesukone hankitaan nykyi-
sin noin 3 prosenttiin Suomen ta-
louksista,1iedon tarve on pieni. 
Voidaan myös todeta, että sa-
maan talouteen astianpesukone-
tietoja tarvitaan kerran 10-12 
vuodessa. 

Tietoa saadaan ensisijaisesti 
kaupasta ja luottamus myyjään 
edellisten onnistuneiden ostos-
ten perusteella helpottaa osta-
mista. Tällainen ostaja voi onnis-
tua hankinnassaan yhtä hyvin 
kuin se, joka kerää kaiken mah-
dollisen aineiston ja kyselee kaik-
kialta. Valinnan vaikeuksia on yh-
tä hyvin niillä, jotka haluavat saa-
da halvalla hyvän koneen kuin 
niillä, jotka haluavat saada par-
haan koneen maksoi Mitä mak-
soi. 

Jos kone on ollut kokeissa, 
kauppiailla pitäisi periaatteessa 
olla käytettävissään koetulokset 
ja koetuloksista tehty yhdistelmä 
valmistajan antamien tietojen rin-
nalla. 

Varsinaiset viralliset koetusse-
lostUkset julkaistaan joko yksit-
täistä konetta tai koneryhmää  

koskevana. Virallisen ja tilaajaja-
kelun lisäksi koetusselostukset 
lähetetään kunnallisille kuluttaja-
neuvojille sekä kotitalous- ja ku-
luttaja-alan neuvontajärjestöille. 
Selostuksia voi tilata VAKOLAsta 
tai saada kauppiaalta. Usein ko-
neiden maahantuojat tai valmista-
jat tilaavat selostuksia kauppias-
kuntaansa varten. • 

Koetusselostusten pohjalta on 
laadittu suppeat konekohtaiset 
tiedot sisältävä yhdistelmä: "Eräi-
tä ' tietoja astianpesukoneista". 
Yhdistelmä uusitaan sitä Mukaa 
kuin eaadaan uusia tuloksia. Vii-
meisin on päivätty 23.8.1984. Yh-
distelmämonisteen kääntöpuolel-
la on valintaohjeita sekä käyttö-
ohjeista tärkein: 

:ÄLÄ JÄTÄ KONETTA TOIMI-
MAAN ILMAN VALVONTAA. 
MUISTA AVATA PESUKONEEN 
VESIHANA ENNEN PESUA JA 
SULKEA PESUN JÄLKEEN! 

Puhelimitse tai kirjeitse astian-
pesukonetiedusteluja tehneille 
henkilöille lähetetään yhdistelmä. 
Osalle se riittää, osa tilaa lisäksi 
koetusselostuksia, joiden hinta 
on 7 mk/kpl. 

Tilausosoite on VAKOLA, PPA 
1, 03400 VIHTI, puh. 913-46211. 

Kodin koneiden kokeilusta ja 
tutkimuksesta on koneiden hank-
kijoille myös välillistä hyötyä. 
Usein valmistaja tai maahantuoja 
on ollut pettynyt kokeissa olleen 
koneen antamiin tuloksiin. Jos-
kus koneisiin on jo kokeiden aika-
na tehty muutoksia, joskus tuotu 
kokeiden loppuvaiheessa lisäko-
keisiin parannettu painos. Joskus 
parannukset ovat tulleet pitkän 
ajan kuluttua. Kuitenkin juuri tä-
mä tuotekehittelyyn ' kohdistuva 
vaikutus on ostajien kannalta hy-
vin tärkeää, vaikkei niin näkyvää. 
Osan tuotekehittelystä aiheuttaa 
koneiden välinen kilpailu. 

Kiireisimmille , koetusselostus-
ten lukijoille riittää kansilehden ja 
tiivistelmän tarkastelu. Kansileh-
dellä esitetään kokeissa olleet ko-
neet tai kone. Astianpesukonei-
den koetuttajana on nykyisin 
maahantuoja, koska kotimaista 
valmistusta ei ole. Ilmoitetut hin-
tatiedot ovat sidoksissa päivä-
määrään. 

Tiivistelmä on viimeisenä selos-
tuksessa. Siinä ilmoitetaan ko-
keissa pesty astiamäärä, pesutu-
los, kuivumistulos, ääni ja käyttö-
ominaisuuksien yleisarvostelu. 
Toistaiseksi kokeissa ei ole ollut 
konetta, joka kokonaisarvostelul-
taan olisi ollut erittäin hyvä. Hyviä 
on markkinoilla jo paljon. Kun li-
säksi otetaan huomioon se,- että 
nekin koneet, joiden kokonaisar-
vosana on ollut kohtalaisen hyvä/ 
tyydyttävä, ovat käyttökelpoisia, 
voidaan todeta suurimman osan 
markkinoilla olevista astianpesu-
koneista olevan tarkoitukseensa 
soveltuvia. 
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