
Arjentaitoja
Tiskaus käsin ja astianpesukoneella

VÖLJYSSÄ



Yleistä käsin tiskauksesta

• Pese likaiset astiat joka päivä 
-> Näin pääset itsekin helpommalla, kun lika ei 
jämähdä kiinni astioihin.
• Likainen lautasröykkiö tiskipöydällä voi 

aiheuttaa stressiä. 
• Muista vaihtaa astianpesuharja riittävän 

usein.
• Astioiden oikeat pesumenetelmät tekevät 

tiskaamisesta helppoa ja pidentävät 
astioiden käyttöikää. 

(lähde: www.martat.fi, kuva: pixabay.com)
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Valmistelutyöt käsin tiskaukselle 
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• Jos kätesi ovat arat pesuaineelle tai 
kuumalle vedelle, käytä kumisia tai 
muovisia suojakäsineitä.

• Poista astioista ruoantähteet. Esihuuhtele
ne tarvittaessa viileällä tai kädenlämpöisellä 
juoksevalla vedellä.

• Laita ruoanvalmistus- ja tarjoiluastiat 
tarvittaessa likoamaan.

• Täytä allas puolilleen niin kuumaa vettä 
kuin kätesi sallivat.

• Annostele astianpesuainetta ohjeen 
mukaan, yleensä pieni painallus riittää.

(lähde: www.martat.fi, kuva: pixabay.com)

http://www.martat.fi/


Astioiden pesu ja huuhtelu

1. Pese ensin astiat, jotka koskevat suuta, 
esimerkiksi lasit, kupit ja ruokailuvälineet. 
Pese sitten lautaset ja kulhot ja lopuksi 
likaisimmat ruoanvalmistusastiat.
2. Pese astiat astianpesuharjalla sisä- ja 
ulkopuolelta.
3. Jos rasvalika ei lähde astioista, lisää tilkka 
pesuainetta tai vaihda pesuvesi kuumempaan.
4. Siirrä pesty astia huuhteluveteen.
5. Älä valuta vettä turhaan, juoksevan veden 
alla huuhtelu kolminkertaistaa kustannukset.
(lähde: www.martat.fi, kuva: pixabay.com)
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http://www.martat.fi/


Astioiden kuivaus

1. Kun huuhtelualtaaseen alkaa kertyä 
astioita, nosta ne kuivauskaappiin, jotta ne 
eivät kolhi toisiaan. 
• Nosta lasit ja kupit alassuin ylähyllylle 
• lautaset pystyyn lautashyllylle
2. Nosta ruokailuvälineet huuhteluvedestä 
omaan valutustelineeseen kahvat alaspäin.
3. Jos sinulla ei ole kuivauskaappia, voit 
hankkia astianpesupöydälle valutustelineen tai 
laittaa astiat kuivumaan puhtaan 
astiapyyhkeen päälle. 
(lähde: www.martat.fi, kuva: pixabay.com)
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http://www.martat.fi/


Tiskauksen jälkityöt
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1. Kun olet pessyt astiat, 
laske vedet pois altaista, 

suihkauta astianpesuharjaan 
tarvittaessa tiskiainetta ja 

pyöräytä altaat puhtaiksi ja 
huuhtele.

2. Aseta puhdas pohjatulppa 
kuivumaan.

3. Huuhtele tiskiharja ja 
ripusta se esimerkiksi 

kuivauskaapin alle ilmavasti 
kuivumaan.

4. Pyyhi tiskipöytä, 
pesualtaan taustakaakelit ja 

liesi roiske-etäisyydeltä.

5. Huuhtele pöytäpyyhe ja 
laita se kuivumaan.

(lähde: www.martat.fi, kuva: 
bixabay.com)

http://www.martat.fi/


Yleisiä ohjeita astianpesukoneen käyttöön 

• Varmista, että astiat ovat 
konepesunkestäviä.

• Poista ruoantähteet astioista.
• Astioita ei välttämättä aina tarvitse 

huuhdella ennen konepesua.
• Laita astiat koreihin käyttöohjeiden 

mukaisesti.
• Annostele pesuainetta ohjeen mukaan.
• Valitse oikea pesuohjelma.
• Tyhjennä ja puhdista jätesihti 

säännöllisesti. Tarkista myös suihkuvarsien 
puhtaus.

• Pyyhi luukun pinta säännöllisesti.

• Sulje vesihana aina pesun jälkeen. Älä jätä 
konetta päälle ilman valvontaa.

• Kun pesu on valmis, anna lasien hieman 
jäähtyä ennen kuin pinoat ne päällekkäin. 
Näin ne eivät tartu toisiinsa ja rikkoudu.

• Laita vesitiivis alusta koneen alle.
(www.martat.fi)
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Huolla astianpesukonetta oikein

Astianpesukoneen säännöllinen 
puhdistaminen varmistaa, että koneen 
pesuteho pysyy hyvänä ja koneen käyttöikä 
pitenee. Astianpesukoneen puhdistamisessa 
myydään kaupoissa siihen tarkoitettujen 
pesuaineita. 

Niiden lisäksi voi käyttää seuraavia 
tehokkaita, edullisia ja ympäristöystävällisiä 
kotikonsteja.
• Sitruunahappoa (saa apteekista)
• Etikkaa
• Ruokasoodaa 
(lähde: kotipuhtaaksi.fi, kuva: pixabay.com)
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Mitkä astiat eivät sovi astianpesukoneeseen

• Leikkuuveitset voivat tylsyä.
• Kevyet ja ohuet kristallilasit voivat 

rikkoutua.
• Kultaukset ja käsinmaalatut koristeet 

voivat kärsiä.
• Puiset astiat voivat vääntyä ja halkeilla 

sekä imeä itseensä konepesuaineen 
terveydelle haitallisia aineita (esim. 
puiset lastat)

• Valurautapannut ruostuvat ja voivat 
tahria muita astioita.

• Tina,- pronssi-, kupari-, messinki- ja 
alumiiniastiat eivät pidä konepesusta.

• Hopeiset aterimet tummuvat
astianpesukoneessa

• Osa muoviastioista ei kestä kuumuutta. 
(www.martat.fi)
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Tehtäviä, valitse yksi:

1. Käy tiskaamassa astiat edellisten 
ohjeiden mukaan.

2. Käy täyttämässä 
astianpesukoneeseen likaisia 
astioita edellisten ohjeiden 
mukaan.

3. Käy tyhjentämässä puhtaat astiat 
astianpesukoneesta.

Siisti työtasot pyyhkimällä ne.
(kuva: pixabay.com)
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KIITOS!
@voljyssahanke
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