
KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS    NSA YHTIÖT OY 

 
 

Keraaminen liesi puhdistus naarmuttamatta 

Keraamiseen lieteen jää helposti jälkiä ja likaa, joiden poistoon löytyy useita eri siivousaineita. Ennen keraamisen lieden puhdistusta, 

tulisi tutustua lieden valmistajan antamiin hoito-ohjeisiin, jotka tyypillisesti löytyvät lieden mukana tulleesta käyttöohjeesta. Monet 

keraamisia liesiä valmistavat yritykset, tarjoavat myös puhdistus-settejä, jotka ovat varta vasten suunniteltu kyseisen valmistajan 

keraamisille liesille. Valmistajakohtaisten puhdistustuotteiden käyttäminen on aina suositeltavaa, jos ja kun niitä vain on saatavilla. 

Etenkin vanhempiin malleihin ei valmistajakohtaisia tuotteita monestikaan ole enää saatavilla.  

 

Keraamisen lieden puhdistus – työtavat 

Keraamisen lieden puhdistuksessa tulee välttää erityisesti työtapoja, jotka voisivat naarmuttaa lieden pintaa. Esimerkiksi 

hankaavat puhdistusaineet ja pesimet (esim. karhunkielet) naarmuttavat keraamisen lieden pintaa erittäin helposti. Tästä syystä 

kyseisten apuvälineiden käyttöä on syytä välttää keraamisen lieden pinnan puhdistuksen yhteydessä.  

 

Keraamisen lieden puhdistaminen arkena 

Alumiinipohjaiset astiat (kuten kattilat) jättävät yleensä jälkensä keraamisen lieden pintaan. Alumiinin aiheuttamat jäljet on aina 

suositeltavaa poistaa edellä mainittujen puhdistus-settien ja erityisesti keraamisille pinnoille suunniteltujen puhdistusaineiden avulla 

– tyypillisesti kyseisiä aineita löytyy suurimmista marketeista ja kauppakeskuksista. Alumiinin jättämiä jälkiä voidaan tietysti ehkäistä 

käyttämällä liedellä vain sille sopivia kattiloita ja pannuja.  

 

Mikäli keraamisen lieden hoito-ohje sallii nestemäisen (käsi)astianpesuaineen käytön, voidaan keraamisen lieden puhdistus hoitaa 

aavistuksen nihkeällä siivousliinalla, joka on kostutettutiskiaineeseen. Käsittelyn jälkeen lieden pinta tulee tietysti huuhdella ja 

puhdistaa ennen seuraavaa käyttöä, jotta voidaan varmistaa ettei lieden pintaan jää pesuainejäämiä.  

 

Keraamisen lieden puhdistus käytön aikana 
Koska keraaminen liesi sijaitsee tyypillisesti osana keittiön työtasoa – tai välittömästi sen vieressä saattaa lämpimälle liedelle päätyä 

välillä myös sokeria, alumiinifoliota tai muovia. Kaikki kolme edellä mainittua ainetta tulisi poistaa lieden pinnalta mahdollisimman 

nopeasti, ennen kuin ne pääsevät sulamaan kiinni lieden pintaan. Sulaessaan kyseiset aineet ovat vaikeasti poistettavia. Mikäli 

kyseisiä aineita päätyy liedelle, poista ne mahdollisimman nopeasti esimerkiksi metallikaapimella tai lastalla (varo pinnan 

naarmuttamista).  

 

Monissa uudemmissa induktioliesissä on myös niin sanotut ”hipaisukytkin”, joka saattaa välillä aktivoitua keittiössä hääräämisen 

yhteydessä (ilman että liettä oli tarkoitustakaan laittaa päälle). Tästä syystä johtuen lieden päällä ei tulisi ikinä säilyttää yhtään 

mitään. Lieden päälle unohtuneet tavarat aiheuttavat edellä mainitussa tilanteessa paloriskin, ja vähintäänkin pilaavat lieden pinnan. 

 

Tinan puhdistus liedeltä 
Tinasta voi jäädä keraamisen lieden pintaan pysyvä tahra, joka ei lähde pois edes kaapimilla tai pinnalle suunnitelluilla 

puhdistusaineillakaan. Tästä syystä uudenvuoden tinat on aina suositeltavaa sulattaa jonkin muun lämmönlähteen kuin keraamisen 

lieden päällä.  

 

Huomioitavaa keraamisen lieden puhdistuksessa 
Mikäli keraaminen liesi on upotettu kiinni puiseen työtasoon, kannattaa puhdistuksen yhteydessä käytettävän veden määrän kanssa 

olla tarkkana. Koska keraamisen lieden puhdistuksessa, ei yleensä tarvita paljoakaan vettä; saattaa ylimääräinen vesi päätyä helposti 

lieden ja puupinnan väliin – etenkin jos pintojen välissä olevat tiivisteet ovat jo kuluneet – tämä puolestaan aiheuttaa helposti 

työtason turpoamista tai homehtumista.  

 

          

http://www.siivous.info/puhdistusaineet
http://www.siivous.info/kotityot-siivousohjeet/karhunkieli
http://www.siivous.info/kotityot-siivousohjeet/alumiini-puhdistus
http://www.siivous.info/tiskiaine-astianpesuaine
http://www.siivous.info/kotityot-siivousohjeet/puisen-tyotason-hoito

