
 

 
 
 
 
 
 
KLARINETIN HOITO 
  
Puisen klarinetin runko on valmistettu yleensä Grenadilla (eeben) –puusta. Tästä syystä 
nopeat lämpötilan ja kosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa puun halkeamisen tai 
vaikeuksia liittää rungon liitoskappaleita yhteen. Huomioi seuraavat seikat ottaessasi 
uuden soittimen käyttöön ja pitääksesi sen optimaalisessa kunnossa vuosiksi eteenpäin: 
  

• Jos liitoskohtien korkit ovat kuivat, lisää niihin ohut kerros korkkirasvaa. Näin 
kokoaminen on helpompaa etkä vahingoita herkkää koneistoa liialla 
voimankäytöllä. 

 
• Varsinkin talviaikaan kannattaa odottaa, että soitin on huoneenlämpöinen ennen 

soittamista. 
 

• Soita uutta soitinta ensimmäisen kahden viikon aikana vain n. 20–30 minuuttia 
päivässä. 

 
• Kuivaa soitin sisäpuolelta kuivausliinalla soittamisen jälkeen. Jos mahdollista, 

myös soittamisen välillä niin usein kuin mahdollista. Ole erityisen huolellinen 
päärynän ja sen jälkeisen osan kuivauksessa. 

 
• Ole erityisen tarkka, jos ääniaukkoihin (ylärunkokappale) kertyy vettä soiton 

aikana. Puhalla vesi heti pois. Loppukuivauksen yhteydessä tarkista, ettei 
yhteenkään ääniaukkoon jää vettä. 

 
• Kun pidät taukoa, älä jätä soitinta koottuna esim. pianon päälle tai standiin. 

Päärynän ja ylärunkokappaleen väliin kertyy aina eniten vettä, jolloin halkeamisen 
riski kasvaa.  

 
• Säilytä soitinta aina sen omassa kotelossa tasalämpöisessä paikassa. 

 
• Kuivausliinan säilytyspaikka on kotelon ulkopuolella. 

 
• Muistathan, ettet jätä soitinta suoranaiseen auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa 

etkä lämpöpatterin tai lämpimän takan läheisyyteen.  
 

• Jos tyynyt ovat vettyneet, aseta puhdistus/kuivauspaperia (cleaning paper) 
tyynyn ja ääniaukon väliin ja paina läppää kevyesti poistaaksesi ylimääräisen 
kosteuden niistä. 

 

 
Puhallinsoitinkorjaamo     Åkerlundinkatu 6 A,  33100 Tampere       email: jarmo@parkusjarvi.fi 
Jarmo Parkusjärvi Tmi    Puhelin: 03-212 8699        www.parkusjarvi.fi 
    
    
 
 
 
 



 

 
Puhallinsoitinkorjaamo     Åkerlundinkatu 6 A,  33100 Tampere       email: jarmo@parkusjarvi.fi 
Jarmo Parkusjärvi Tmi    Puhelin: 03-212 8699        www.parkusjarvi.fi 
    
    
 
 
 
 

• Puhdista lika ja pöly kerran kuukaudessa piippurassilla (tone hole cleaner) 
koneiston väleistä ja ääniaukkojen sisäpinnalta. Älä tee tätä kotona, jollet hallitse 
mekanismin irrotusta ja kokoamista. 

 
• Lisää tippa tai kaksi koneistoöljyä (Key oil) muutaman kerran vuodessa 

mekanismin ja kiinniketolppien liitoskohtiin. Tämä koskee kartioruuveja (isompi 
ruuvin kanta). Akselit tulisi irrottaa yksitellen ennen öljyämistä. 

 
• Öljyä kevyesti sisäporaus muutaman kerran vuodessa puuöljyllä (Bore oil). Älä 

öljyä  mekaniikkaa sisältäviä osia (ylä- ja alarunkokappaleet) päältä. Varo 
erityisesti öljyn joutumista läppätyynyihin. 
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