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atkalla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia, vaikka keli oli raskas ja
vaikea. Lunta, lumivalleja tiellä,
jäätä, rekkojen ohittelua ja lämpötilat lähdön -2 asteesta pohjoisen -23 asteeseen.
Olimme liikkeellä kahdella autolla. Taktiikkana oli lisäksi pysähtyä eri pikalatauspisteillä, jotta saamme käsityksen latauspisteiden toimivuudesta ja saavutettavuudesta.
Olimme reissussa kahdella erilaisella sähköautolla, Hyundai Kona Electricillä ja Jaguar
I-Pacella. Kumpikin auto selvisi reissusta
ongelmitta, eikä talvikelit tuoneet juurikaan
yllätyksiä. Päinvastoin ajo-ominaisuudet olivat hyvät ja autojen toimivuus huippua.
Ainoat talven tuomat poikkeamat olivat
Kona Electricin latausluukun sisään pakkautuva lumi ja I-Pacen kerran jumiin jäänyt takaoven kahva, joka ei vetäytynyt oven
sisään liikkeelle lähdön jälkeen. Tämäkin
vika korjautui itsestään auton oltua hetken
parkkihallissa. Konassa latausliitin jouduttiin pariin kertaan puhdistamaan lumesta,
jotta lataus saatiin käyntiin. Lumiongelmaan
tullee jollain ajalla ratkaisu pienellä tiivisteen
lisäämisellä latausliittimen suojakanteen.

Talvi syö virtaa
Hyundai Kona Electric on varustettu 64
kWh ja Jaguar I-Pace 90 kWh:n akkukapasiteetilla. Täyssähköautoina nämä kuuluvat
ryhmään, jolla yhdellä latauksella hätyytellään jo yli 400 kilometrin ajomatkoja.
Konan WLTP-mittauksen mukainen kantama täydellä akulla on 449 kilometriä ja
I-Pacen 470 kilometriä. Toki suuremmat
maantienopeudet ja kovat pakkaskelit nostavat kulutusta ja laskevat tätä yhdellä latauksella ajettavaa matkaa, mutta sama tapahtuu
myös polttomoottoriauton kohdalla.
Jaguarin kaksi sähkömoottoria osoittautuivat suuremmasta akusta ja WLTP-mittauksen
mukaisista arvoista sen verran enemmän säh-

köä kuluttaviksi, että talvikeleissä maksimiajomatka latauksella putoaa lähelle 300 kilometriä.
Näyttää siltä, että I-Pacen akun kapasiteetista on käytettävissä runsaat 80 kWh. Eräiden aiempien arvioiden mukaan noin 81
kWh. Kulutus vaihteli Rovaniemen matkan
aikana latauspisteiden välisellä matkalla 23,8
ja 25,2 kWh:n välillä sadalla kilometrillä.
Konan akun ilmoitettu käytettävissä oleva
kapasiteetti on todellinen käytettävissä oleva
nettokapasiteetti eli 64 kWh. Jaguar ja moni
muu ilmoittaa akun bruttokapasiteetin eli
käytännössä näiden kahden auton akkukapasiteetin ero näyttäisi olevan 64 kWh vastaan 81 kWh.

Toimivaa pikalatausinfraa
Reissuun lähdettiin yli 90 prosentin varaustilassa olevilla akuilla pääkaupunkiseudun
lähellä nollaa olevista lämpötiloista. Ensimmäinen pysähdyspiste oli Jaguarilla Jyväskylän keskustassa Virtapisteen pikalaturilla ja
Hyundailla Jyväskylän Palokassa Lidlin pikalaturilla, joissa ulkoilman lämpötila oli laskenut
-4 asteeseen. Molemmat laturit toimivat moitteetta. Kulutukset näyttivät tälle välille Hyundaille 18,5 kWh ja Jaguarille 24,9 kWh sadalle
kilometrille.
Nyt oli lounastauko ja eväiden hakutauko
paikallaan. Samalla autojen akut latautuivat.
Huomaamatta hieman liian pitkän tauon
vuoksi Jaguarin akku latautui jo 94 prosenttisesti varaustilaan. Matka-ajossa akkuja
ei yleensä kannata ladata täyteen, koska
varaustilan noustessa lataus hidastuu sitä
enemmän, mitä lähempänä täyttä lataustilaa ollaan. Hyundai lataa täydellä teholla
hieman alle 80 prosentin arvoon ja Jaguar
noin 85 prosentin arvoon. Hyundailla tauon
pituudeksi tuli tässä kohdassa 56 minuuttia
ja Jaguarilla noin tunti 15 minuuttia.
Seuraava pysähdyspaikka Hyundailla oli
Hesburger Siikalatva Pulkkila ja tähän 256

kilometrin siirtymään akkua kului 67 prosenttia, mihin luonnollisesti vaikuttivat
pienemmät nopeusrajoitukset ja muu liikenne. Koko reissun keskikulutus oli laskenut lukemaan 17,5 kWh/100 km. Jaguarilla
pysähdyttiin Kärsämäen Juustoportilla,
jonne Jyväskylästä kertyi 226 kilometriä.
Jaguarissa tämän välin kulutus oli 23,8 kWh
sadalle kilometrille eli hieman pienemmällä
kulutuksella kulki Jaguarkin.
Autot siis tuttuun tapaan lataukseen ja
miehet ravintolaan sisälle syömään ja kahville. Samalla hoitui muutama sähköposti ja
sosiaalisen median päivitys.
Hyundailla tauon pituus oli 56 minuuttia
ja Jaguarilla tunti 15 minuuttia ennen kuin
kuljettajat palasivat ratin taakse.
Seuraavaksi kohteeksi Hyundailla valikoitui Neste Tupasvilla Kemissä, jonne oli matkaa 196 kilometriä ja Jaguarilla Kuivaniemen Neste Nelosparkissa, jonne matkaa kertyi 198 kilometriä. Autojen keskikulutukset
pysyivät ennallaan, Hyundaissa 17,6 kWh ja
Jaguarissa 23,6 kWh:ssa sadalla kilometrillä.
Määränpäähän oli matkaa Hyundailla hieman yli sata kilometriä, joten autoa ladattiin
vain sen verran, että päästiin perille, matka
jatkui jo 27 minuutin kuluttua. Jaguarin
latauspisteeltä matka perille näytti 157 kilometriä, mutta sen annettiin latautua hieman
pidempään, jotta toimintasädettä on perillä
reilusti jäljellä.
Jaguarilla tauko venyi lopulta 48 minuuttiin. Päivän viimeisellä välillä nähtiin kohonneen pakkasen -11 – -16 astetta ja ehkä myös
hieman painavamman kaasujalan ja vastatuulen vuoksi matkan suurin kulutuslukema 25,2 kWh sadalle kilometrille. Hyundaissa viimeinen väli näkyi toki myös keskikulutuksen kasvuna, joka oli lopulta tälle
yhteensä 824 kilometrin matkalle 17,9 kWh
sadalle kilometrille, kun Jaguarilla päädyttiin lukuun 24,6 kWh sadalle kilometrille.

Sähköautolla
Suomen talvessa
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Jaguaria ei Rovaniemellä kytketty yöksi
lataukseen hotellin pihalla, koska aamulla
halusimme nähdä, miten auto lämpenee pakkasesta ilman esilämmitystä ja joka tapauksessa sen jälkeen siirryttiin Rovaniemen keskustan ostoskeskuksen parkkihalliin pikalatauspisteelle esittelemään autoja ja palaveriin.

Mukavasti samana päivänä
perille pohjoiseen

Ennakkoluulot nousivat vahvasti esiin
kertoessamme etukäteen lähtevämme
palaverimatkalle sähköautolla Helsingistä
Rovaniemelle. Kun vielä mainitsimme
yöpyvämme lähtöpäivänä Rovaniemellä,
kiinnostuneita ja osin epäileviä riitti.
Mutta kun illalla viestimme majapaikasta
olevamme perillä, vaimenivat epäilyt.
TEKSTI: ARI J. VESA JA TUUKKA HEIKKILÄ

Kokonaisuudessaan tämä 824 kilometrin
matka sujui Hyundailla reilussa 12 tunnissa,
josta ajamisen osuus oli 9 tuntia 55 minuuttia ja latausten osuus 2 tuntia 19 minuuttia.
Jaguarilla matkaan kului noin tunnin verran
enemmän, pidempien lataustaukojen vuoksi.
Reissu oli sanalla sanoen helppo ja lataustauot hyödynnettiin muuhun tekemiseen. On
toki ymmärrettävää, että kiireisemmät ihmiset saattavat ihmetellä tätä asennetta, mutta
toisaalta tehdyn mittaisia pitkiä ajomatkoja
hyvin harva tekee yhden päivän aikana. VTT:n
tutkimusten mukaan 79 prosentilla autoilijoista harvemmin toistuva pidempi matka on
alle 500 km ja tähän lukemaan molemmilla
autoilla pääsee yhdellä välilatauksella, kuten
tehty reissu osoitti.
Jo nykyinen latausinfra riittää hyvin tällaiseen pidempäänkin matkustamiseen sähköautolla. Lahden ja Rovaniemen välillä on nykyisin
jo 17 pikalaturia, joten oli vain valittava, missä
niistä pysähtyy. Lisäksi, vaikka laturi olisikin
varattuna, on ison akun turvin helppo ajaa
seuraavalle latauspisteelle. Tämä ei toki poista
sitä tosiasiaa, että latauspisteitä tarvitaan tulevaisuudessa vieläkin lisää, mutta niitä on myös
tulossa sähköautokannan lisääntyessä.
Erityinen toive sähköautoilijalta lataus
infran parissa toimijoille olisi panostus suurteholatureihin valtateiden varrella. Sellaisen
avulla 80 prosentin varaustason saavuttaminen sujuisi jopa 21 minuuttia nopeammin.
Auton hankintaa näiden latureiden puute ei
toki estä, mutta on mukava tietää, että tulevaisuudessa autolla tehtävät matkat ovat nopeampia – autojen puolesta valmius löytyy jo. n
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Suomen ilmastopolitiikan
tavoitteet oikealla tasolla

S

uomalainen energia-ala on sitoutunut ilmaston-

Päästökauppa on osoittanut tehokkuutensa. Markkina-

muutoksen torjuntaan. Sähkön ja lämmön ympä-

ehtoisena ja teknologianeutraalina ohjauskeinona pääs-

ristöystävälliset tuotantotavat lisääntyvät koko

tökauppa tuo energia-alan toimijoille pitkäjänteisyyttä

ajan ja ala saavuttaa sille asetetut tavoitteet etuajassa.
Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) pitää Suomen uutta linjausta EU:n ilmastopolitiikan kunnianhimo-

ja ennakoitavuutta. Sen vahvistaminen ja laajentaminen
on avain kustannustehokkaimpien ilmastotoimien löytämiseksi.

tason nostamisesta toivottuna. – Energia-ala on edellyt-

ET pitää myös tärkeänä, että politiikkatoimissa otetaan

tänyt, että poliittiset päätökset vastaavat Pariisin ilmasto-

vakavasti sosiaalinen oikeudenmukaisuus, jotta hyväk-

sopimuksen velvoitteita. Suomen osoittama ilmastojoh-

syttävyys välttämättömien ratkaisujen edessä säilyy.

tajuus on tervetullut ja vahva linjaus aikamme suurimman haasteen ratkaisemiseksi.

Suomen energia-ala on tehnyt jo pitkään työtä ja merkittäviä investointeja päästöjen vähentämiseksi. Yritys-

On tärkeää, että tulevalla EU:n puheenjohtajuuskau-

ten teot ovat johtaneet sektorin päästöjen puolittumi-

della Suomi kirittäisi myös 2040 ja 2050 vuosien päästö-

seen kuluneen kymmenen vuoden aikana. Ala jatkaa

tavoitteita. Juuri hyväksyttyjen energiapäätösten avaami-

kunnianhimoisia ilmastotekoja ja tavoittelee lähes pääs-

nen vie pahimmillaan pitkään ja aikaa ei ole hukattavaksi.

tötöntä energiantuotantoa 2030-luvun loppuun men-

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää

nessä.

hyvänä, että Suomen linjauksessa päästökauppa nostetaan tärkeimmäksi ilmastopolitiikan ohjauskeinoksi.

Ari J. Vesa
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uosien kehitystyö on tuonut tulosta ja sähkökelkat ovat valmiita tositoimiin. Esled-sähkökelkkojen kehittäjän ja valmistajan Aurora
Powertrains Oy:n toimitusjohtaja Ari Karjalainen
kertoo yhtiön tehneen ensimmäisen 20 kelkan sarjan,
joka on ollut tämän talven ajan päivittäisessä safarikäytössä. Kelkkojen kehityksessä on ollut mukana myös
Lapin ammattikorkeakoulu, joten kehitystyön aikana
on syntynyt ryhmä ihmisiä, jotka tuntevat sähkökelkkojen kehitystyön.
– Sähkökelkat tuovat uusia ulottuvuuksia luontomatkailuun, kun luontoon päästään ilman polttomoottorikelkkojen ääntä ja pakokaasujen katkua. Matkailijat ovat olleet ihastuneita hiljaisuuteen ja puhtauteen, josta he ovat tulleet nauttimaan Lapin luontoon.
Tarjoamme eksklusiivisen kokemuksen uudella tavalla.
Tositoimissa olevista kelkoista kerätään myös jatkuvasti tietoa, jolla pystytään kehittämään kelkkoja edelleen. Auroran toimitilojen seinällä on näyttö, josta on jatkuva yhteys luonnossa oleviin kelkkoihin. Sähkökelkat
on varustettu mittausjärjestelmällä ja telematiikan avulla
tiedot saadaan toimitiloihin suoraan ilman viivettä.
– Normaalien käyttötietojen, akkujen latauksen,
akkujen lämpötilan, sähkönkulutuksen ja nopeuden
lisäksi kerätään diagnostikkaa jatkokehitykseen. Pystymme seuraamaan esimerkiksi akkujen kennostoja
ja niiden käytöstä mahdollisimman tarkasti, jotta tiedämme mitä pitää jatkossa kehittää, mihin panostaa.

Ajo-ominaisuudet parhaiden
moottorikelkkojen tasoa
– Olemme luonnollisesti halunneet kehittää kelkasta
korkeatasoisen tuotteen, jonka on vastattava parhaiden
moottorikelkkojen ominaisuuksia niin käsiteltävyydessä
kuin ajo-ominaisuuksissa. Ominaisuudet on saavutettu
esimerkiksi akkujen sijoittelulla, jonka ansiosta painopiste on saatu eteen ja matalalle.
Sähkökelkat on tehty valmiiseen, tuotannossa olevaan
Lynxin runkoon. – Koko kelkkaa ei kannattanut lähteä
kehittämään tyhjästä, vaan panostaa sähkötekniikan
liittämiseen toimivaksi todettuun kelkkamalliin.
– Nyt kelkkoja on käytössä safariyrityksessämme Lehtojärven rannassa, joka toimii eräänlaisena koelaboratoriona sarjatuotantokelkoille. Kehitystyö on onnistunut hyvin ja kelkat ovat palvelleet asiakkaita ongelmitta. Saamme kiitosta etenkin käsiteltävyydestä, hiljaisuudesta ja ongelmattomasta toimivuudesta. Luonto
on tullut entistä lähemmäksi ja luontokokemus selvästi
asiakkaille entistä voimakkaammaksi.
Käsiteltävyyteen ja mukavuuteen vaikuttaa myös se, että
sähkökelkan paino on nyt sisällä olevan akuston kanssa
hieman polttomoottorikelkkaa kevyempi. Aurora Power
trainsilla on tehty itse myös koko akkupaketti, jotta on
saatu panostettua kylmäosaamiseen ja kokonaisuuden
hallintaan. Kehitystyössä ollaan huomioitu rungon ja sähkötekniikan yhteensopivuus. Sähköpaketti saadaan liitettyä suoraan valmiin moottorikelkkarungon kiinnikkeisiin.
– Akkuja on sen verran, että niillä päästään kovimmissakin pakkasissa 40 kilometriä. Safarikäytössä kelkoilla tehdään 3–4 tunnin matkoja, joiden aikana ajetaan noin 20 kilometrin matka. Kelkan teho on 100
kilowattia eli 134 hevosvoimaa. Safarikäytössä kelkka
voidaan ohjelmoida hieman rauhallisemmaksi, jotta
vältytään vahingoilta kokemattomien käsissä. Voimme
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Äänettä
luontoon
sähköllä
Lapin lumilla päästään nauttimaan entistä
paremmin luonnon hiljaisuudesta ja
puhtaudesta, kun safarikäyttöön on saatu
ensimmäiset Suomessa kehitetyt Esledsähkökelkat. Muiden sähköisten kulkuneuvojen
tapaan tehot ja vääntö ovat vähintään riittävät
ja ajaminen mukavan vaivatonta.
TEKSTI JA KUVAT: ARI J. VESA

Sähköinen tekniikka on koottu kompaktiin pakettiin,
joka kiinnitetään tehdasvalmiiseen runkoon katteiden alle.

rajoittaa nopeutta ja tehoa. Periaatteessa voisimme
ohjelmoida vaikka kuljettajakohtaiset asetukset, kertoo Karjalainen.

Mukavuutta ja tehoa
Miltä sitten 134 hevosvoimainen sähkökelkka tuntuu käytännössä? Pääsimme kokeilemaan kahta tehorajoittamatonta sähkökelkkaa Rovaniemen lumille.
Rajoittamattomassa kelkassa on kytkin, josta voi valita
kolme eri tehoaluetta.
Kelkan käyttöönotto on mukavaa ja vaivatonta, kuten
sähköautossa. Avain avainpesään ja virrat päälle napista.
Kahvoihin mukavuuslämmitys päälle ja tehovalitsin alimmalle tehoasetukselle. Ensin tietenkin mielen valtaa ajatus,
käykö tämä. Ne eihän sähkökelkka tavallaan käy, mutta on
tilassa, jolla ajamisen voi aloittaa. Sen näkee merkkivaloista.
Painallus kaasukahvasta ja sähkökelkka lähtee reippaasti liikkeelle alimmallakin tehoalueella. Aivan huikea
kokemus päästä lappilaiseen metsään, puhtaille hangille
ilman ääntä ja pakokaasujen katkua. Mukava ajettava.
Rohkeasti seuraava tehoalue päälle, voiman lisääntyminen tuntuu ja ajaminen on erittäin mukavaa. Hetkeksi takaisin lähtöpaikkaan kommentoimaan kelkkaa Auroran henkilöstölle, joka kehottaa kokeilemaan
tehokkainta ajoaluetta.
Käskystä suurimmat tehot päälle ja nyt on tarjolla
kyytiä, jota ei perinteisellä moottorikelkalla koe, vaikka
olen itse ajanut aikoinaan sporttikelkalla. Tämän
mukavammaksi ei Lapin luonnossa tekniikan avulla
liikkuminen voi tulla. Perinteinen moottorikelkka joutuu tekniikan museoon.
Millä rahalla sitten pääsisi sähkökelkan omistajaksi.
Ei vielä millään. Ari Karjalainen kertoo, että kelkkojen
myynnistä ei ole vielä päätetty. Pohdinnassa on laajentaa safaritoimintaa ja panostaa sen tarjoamiin kokemuksiin. Herää kysymys miksi? Valmis, toimiva ja kiinnostusta herättävä tuote, jolle varmasti löytyisi markkinoita. Toivottavasti näemme suomalaisen sähkökelkan myyntitilastojen kärjessä, etteivät isot kelkkavalmistajat kurvaa vasemmalta ohi. n
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Koti vihreäksi
H

Saatavilla on
monenlaisia sisustukseen sopivia kasvivaloja.
KUVA: PLANTAGEN

Helppohoitoinen anopinkieli
on vanha huonekasvi, joka on
tullut uudelleen
muotiin.
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uonekasvit tuovat luonnon sisälle
ja lisäävät viihtyisyyttä. Kasvien hoitaminen on rauhoittavaa, jopa terapeuttista.
Yhä useampi suomalainen on ymmärtänyt asian. Innokkaimmilla harrastajilla ei
ole kotonaan vain muutamia, vaan kymmeniä tai jopa satoja kasveja.
Huonekasviseuran puheenjohtaja Paula
Heino-Linnahalme näkee, että huonekasvien nykysuosion taustalta löytyy myös sosiaalinen media.
– Facebookissa on paljon ryhmiä, joista
ihmiset saavat tietoa kasveista. Facebookiin
ja Instagramiin postaillaan kuvia omista
ylpeydenaiheista. Lisäksi pistokkaita vaihdellaan ja myydään netin kautta.
Harrastuksessa on taiteellinen, tekninen
ja jopa tieteellinen ulottuvuutensa:
– Saattaa olla, että esimerkiksi monia miehiä kiehtovat tekniset nyanssit, vaikkapa erilaiset valot ja kasvialustat.

Alkuun pääsee helposti
Vaan viherkasveista voi tietenkin nauttia
myös ilman hifistelyjä. Harrastuksen kanssa
pääsee helposti alkuun, kun valitsee aloittelijalle sopivat hoidokit.
– Esimerkiksi anopinkieli, traakkipuu ja
rönsylilja ovat hyvin helppoja, vähään tyytyviä
ja paljon anteeksi antavia kasveja.
Heino-Linnahalme uskoo, että jokainen voi löytää itsestään viherpeukalon. Hän kehottaa miettimään,
kuuluko kenties ihmistyyppiin,
jolla on taipumus kastella
kasveja liikaa vai liian vähän.
– Mikäli on kova kastelija, niin kannattaa laittaa vaikkapa anopinkieli kasvamaan hiekkaiseen multaan, johon ei jää
vettä lillumaan.
– Jos unohtelee kasteluita,
niin kasvualustana voisi olla
turve, johon on lisätty vettä
sitovaa vermikulaattia.

Ledeillä pärjää
pitkälle
Monelle huonekasville riittää luonnonvalo ja normaali

huonevalaistus. Led-tekniikan voittokulku
on kuitenkin osaltaan siivittänyt harrastusta.
– Takavuosina huonekasviharrastaja joutui tavallisesti jossakin vaiheessa hankkimaan punaisia kasvivaloja. Nykyään näille ei
ole yleensä tarvetta, vaan kasvivaloja paljon
edullisemmilla ja energiatehokkaammilla
tavallisilla led-valoilla pärjää hyvin. Ledit saa
myös yhdistettyä kodin muuhun valaistukseen näppärämmin kuin kasvivalot.
– Paras valosävy on kylmän valkoinen,
se näyttää enemmän auringonvalolta kuin
lämmin valkoinen.
Huonekasviharrastaja, Huonekasviseuran sihteeri Sini Uotinen ohjeistaa, että käytännössä jo noin tuhannella lumenilla kasvi
pärjää ja jatkaa kasvuaan pimeän kauden yli.
– Ledien hyvä puoli on myös se, että ne
eivät kuumene liikaa ja polta kasveja.
Uotisella on viherhuoneessaan tuhansia
huonekasveja. Hän käyttää siellä luonnonvalon apuna muun muassa led-työvaloja.
Kaktukset ja
muut mehikasvit ovat helpoimpia hoidettavia.

Suomalaiset ovat innostuneet viherkasveista. Puutarhaliikkeet tekevät
myyntiennätyksiä ja kasveja harrastavat nykyään myös nuoret miehet.
TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI

– Huonekasveja voi pitää nykyään ihan
hyvin myös vaikkapa vessassa, sillä saatavilla
on fiksun näköisiä spottilamppuja.
Uotinen mittailee kasvien saamaa valomäärää myös kännykkänsä luksimittariappsin avulla.

Kasvualustoja joka lähtöön
Kasvualustojakin on tarjolla laaja kirjo:
– Perinteisen mullan lisäksi saatavilla on
esimerkiksi kaarnarouhetta ja kookoskuitua.
Myös kaupan valmista multaa voi viritellä
kastelutyyliin sopivaksi esimerkiksi perliitillä,
vermikuliitilla, savirouheella ja hiekalla.

Perliittiä, vulkaanista tuhkaa, käytetään
mullan huokoisuuden ja ilmavuuden lisäämiseksi. Vermikuliitti, savimineraali, auttaa
puolestaan veden sitomisessa.
Monet harrastajat tekevät multansa itse,
vaikkapa ämpärissä pienessä matokompostissa.
– Kompostiin voi pistää esimerkiksi kahviporoja happamuutta lisäämään, banaaninkuoria hivenaineita ja mineraaleja tuomaan
sekä kananmunankuoria kalkkia antamaan.
Mullan joukkoon ei tarvita tällöin lainkaan
ulkopuolista lannoitusta.
Joitakin kukkia pystyy kotioloissa myös
jalostamaan:
– Esimerkiksi erivärisiä saintpaulioita on
helppo risteyttää keskenään. Harrastaja voi leikkiä mehiläistä eli kuljettaa pumpulipuikolla yhden
kukan siitepölyä toisen emille ja
katsoa, minkälaisia kukkia siemenistä versoaa.

Tämän hetken trendikasveja tillandsioita, eli ilmakasveja,
voi kasvattaa melkein
missä vain, ne eivät
tarvitse ruukkua tai
multaa, sumuttelu riittää niiden hoidoksi.

Ilmakasveja
ja peikonlehtiä
Tällä hetkellä ehkä
trendikkäimpiä huonekasveja ovat ilmakasvit, tillandisiat, jotka kasvavat tropiikissa
puiden oksilla. Kasveilla ei ole juuria, vaan ne ottavat veden ja ravinteet
lehtiensä avulla.
– Ilmakasveja kasvatetaan muun muassa
lasipalloissa tai terraarioissa. Tillandsioita
sumutetaan tai ne uppokastellaan.
Toisaalta suosiossa ovat hyvin perinteiset huonekasvit, esimerkiksi helppohoitoiset peikonlehdet. Monet ovat innostuneita
myös tavallisen peikonlehden mutanttiversiosta, kirjavalehtisestä peikonlehdestä.
– Itse en ole vielä sellaista hankkinut, sillä
harvinaisuutensa takia siitä joutuu maksamaan jopa satasia.
Vaan ainakin yksi asia on vielä selvittämättä. Onko vanhassa viisaudessa perää,
että kasveille pitäisi jutella?
– Ei siitä ainakaan haittaa ole. Kasvit käyttävät hiilidioksidia, jota on
uloshengityksessämme. Ehkäpä myös
puheen pieni ilmavirtaus tekee niille hyvää. n
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OLED-televisioiden
myynti kasvaa tänä
vuonna jopa
30 prosenttia. Samalla
yleistyvät 8k-hypertarkat
televisiot. Kuuma kysymys
on, koittaako pian lasittoman
3D-television aika?
TEKSTI: PEKKA TOLONEN
KUVAT: VALMISTAJAT

3D-television paluu?
T

elevisioala on hurjan myllerryksen kourissa. Vanhat mallit joutavat pian kierrätykseen, kun uudet 75–100 tuumaiset televisiot rynnivät kauppoihin. Esimakua tulevasta saatiin tammikuun vuotuisilla
CES-messuilla Las Vegasissa.
OLED-televisioiden myynti kasvaa tänä
vuonna jopa 30 prosenttia, ennakoivat alan
markkinatutkimukset. Paneelituotannon kasvun vanavedessä tulevat myös nykyistä edullisemmat jokamiehen OLED-telkkarit.
Samalla Samsungin QLED ja LG:n Nano
Cell -ratkaisut optimoivat LCD-paneelin
suorituskyvyn. Kuvanlaadussa ne kilpailevat
OLEDin kanssa lähes tasaväkisesti – ja etuna
ne ovat edullisempia valmistaa.
Tänä vuonna 4k-tarkkuuden 65-tuumaiset voivat tarjouksissa lähestyä 500 euron
rimaa. 75-tuumaiset voidaan taas puskea
700–1 000 euron hintaluokkaan.
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Paino ja virrankulutus putoavat
Uusissa tv-malleista virrankulutus ja paino
putoavat. Valmistajien tähtäimessä on puolittaa nykyisten 85-tuumaisten jopa 40–50 kilon
paino ja 200–400 watin virrankulutus.
65-tuuman tv:t painavat myös vielä paljon,
keskimäärin 25–30 kiloa. Haittana raskaiden
televisioiden siirtoon tarvitaan kaksi henkilöä
– ja tv:n ensimmäinen sijoituspaikka lukitsee
sisustusratkaisun vuosiksi eteenpäin.
Kasvava kaupungistuminen ja vuokra-asumisen yleistyminen vaativat kuitenkin kevyesti muutossa kulkevaa televisiota. Sisustus- ja
stailaustrendien eläessä modernit parit ja singlet vaativat nyt tv:ltä helppoa siirrettävyyttä.

Rullattava televisio tulee
LG:n kehittämä rullattava OLED-televisio
tuo ongelmaan ratkaisun. Rulla-tv on pitkulainen laatikko, josta tv-ruutu rullautuu
ulos tarvittaessa. Se tarjoaa myös hypertar-

kan 8k-kuvan ja jopa 98-tuuman ruutukoon.
Laatikko on helppo siirtää. Lisäetuna tv:n
iso musta ruutu ei enää hallitse olohuoneen
ilmettä silloin, kun tv:tä ei katsella. Ratkaisu
tukeekin hyvin konmaritus-trendiä, joka tähtää turhan tavaran minimointiin.
Myös QLED ja Nano Cell -televisiot kevenevät. Tällä hetkellä optimaalinen 80–110 watin
A+ -virrankulutus ja 10–15 kilon paino saavutetaan 55-tuumaisissa. 65-tuumaiset pyritään jatkossa pudottamaan samaan kategoriaan.

Lasiton 3D kypsyy
3D-tv:t kaikkosivat kaupoista ensihuuman jälkeen – eikä ihme. Katselu vaati hankalia laseja,
kuva oli hailea, se välkkyi ja aiheutti päänsärkyä.
Nykyinen 8k-televisio mahdollistaisi kuitenkin
4k-tarkan 3D-kuvan. Siinä olisi täydellinen mus
ta, syvät värit ja huippunopea ruudun päivitys.
Onko 3D:n paluu seuraava myyntikoukku?
Tätä ounastelee yhdysvaltalaisen MIT-kor-

LG:n rullattava
televisio tarjoaa
hypertarkan
8k-kuvan ja jopa
98-tuuman ruutukoon. Etuna tv ei
hallitse olohuonetta silloin, kun
sitä ei katsella.
Innovaatio sopii
hyvin moderniin
konmaritus-sisustustyyliin.

Rullattava näyttö
toimii OLED-tekniikalla ja tuottaa
värikylläisen ja
kontrastikkaan
kuvan kaikista
katselukulmista.
Paneeli on ohut
kuin paperi, ja se
laskostuu kätevästi rullalle pitkulaisen tv-laatikon sisään.

8k-tarkkuus
soveltuu parhaiten 85–100 tuuman televisioihin.
Tulevaisuuden
hankkeita ovat
seinätelevisiot
sekä kolmiulotteinen 4k-televisio,
jonka katselussa
ei tarvita 3dlaseja.

keakoulun Home3D-prototyyppi. Se loihtii
4k-tarkan 3D-kokemuksen kahdeksaan paikkaan tv:n ympärille.
Hollantilaisen Stream TV -yhtiön Ultra-D
taas tukee 140-asteen keilaa, jonka sisällä
jokainen näkee 3D-kuvan. Kummatkin toimivat ilman laseja. Yhtiöt lupaavat ensimmäiset
8k-paneelia käyttävät 4k 3D-tuotteet markkinoille tänä vuonna.

OLED-tekniikan kanssa, sillä molemmissa
jokainen RGB-väripiste tuotetaan erikseen.
Tämän ansiosta musta toistuu mustana ja
värit ovat kylläiset ja kirkkaat.
Paneelit ovat vain parin millimetrin paksuisia ja ne sijoitetaan seinälle magneettien
avulla. Haasteena on, miten seinä-tv:n nykyinen 100 000 euron hintalappu sorvataan
kodin kukkarolle sopivaksi?

TV kasvaa seinän kokoiseksi

Palvelut laajenevat

8k-tv on niin tarkka, ettei silmä havaitse eroa
4k:n rinnalla tavalliselta 1,5 metrin katseluetäisyydeltä alle 75-tuuman kokoluokassa. 8k soveltuukin parhaiten 85–100 tuuman televisioihin.
Viidessä vuodessa kotona voisi olla jopa
200-tuuman seinätelevisio, uskoo Samsung.
Tätä ryydittää uusi MicroLED-tekniikka,
jonka avulla jättinäytöt kootaan modulaarisesti haluttuun kokoon.
MicroLED on teknisesti tasaveroinen

Tämä vuoden tv-uutuudet integroituvat nyt
Applen iTunesin elokuvatarjontaan ja musiikkiin. iTunes-tuki sisältyy suoraan Samsungin mallistoon, ja tarjoaa leffojen ostamisen,
vuokraamisen ja katselun suoratoistona.
Samsung tukee myös Applen AirPlay 2
-tekniikkaa. Sen avulla Applen älypuhelimista, tableteista ja läppäreistä voi toistaa
kuvia, musiikkia ja videoita tv:ssä. Samalla
ne toimivat tv:n kauko-ohjaimena.

iTunes-tuki on luvassa myös LG:n, Sonyn
ja Philipsin tv-mallistoon erikseen ladattavana sovelluksena. Lisähoukuttimena Googlen, Amazonin ja Applen suomea ymmärtävää ääniohjausta sovitetaan televisioille.

Ruutuaika kasvaa
Television äärellä vietetty aika on noussut
vuodesta 2015 lähtien. Ruutua katsotaan jo
3 tuntia 20 minuuttia vuorokaudessa, kertoo tuore tutkimus Suomesta.
Ja kasvu jatkuu, sillä televisiota käytetään yhä enemmän kaikkeen muuhun kun
perinteiseen katseluun. Elokuvien ja YouTuben ohella tv:llä pelataan, se toimii tietokoneen näyttönä ja sillä selataan älypuhelimen sisältöjä.
Ultravähävirtaisten seinätelevisioiden myötä
tv voisikin olla jatkuvasti auki, ja toimia viihteen, kommunikaation ja työn vakioratkaisuna
moderneissa asunto- ja toimistotiloissa. n
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Luonnollinen
energiajuoma
valmistuu
helposti

Väsyttääkö aamulla? Tuntuuko,
että työpaikalla loppuu
energinen ote kesken?
Tai uuvuttaako ilta ennen kuin
se on kunnolla edes
alkanutkaan? Vitamiinivajetta voi
torjua kotitekoisilla ja helposti
mukaan otettavilla luonnon
omilla energiajuomilla.
TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
KUVAT: VALMISTAJAT JA FREEPIK
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Myös pelkkä vihannesten ”kimara” mehuna
– eli porkkanaa, selleriä, tomaattia vaikkapa
tabascolla tuunattuna on raikasta.

Yhdistellen monipuolista

Kodin pienillä ja vähän suuremmillakin sähkölaitteilla saa juomia kätevästi valmistettua
ja mikä parasta, itsetehdyn juoman ravintoarvotkin voi koota itse ilman turhia lisäaineita. Superfoodista, kuivatuista marjoista,
pähkinöistä ja erilaisista siemenistä löytyy
runsaasti tietoa netistä ja hyvin varustetuista
ruoka- ja luontaistuotekaupoista. Luomuakin saa nykyään melko hyvin tilattua ja valmiita ohjeita on runsaasti tarjolla.
Sitruspusertimien hinnat vaihtelevat noin
20 eurosta järeisiin useamman sadan euron
laitteisiin. Myös tehosekoitin ja blenderi on
oiva apulainen mehujen teossa. Mehulinko
sopii hyvin todelliselle aktiivikäyttäjälle ja
maksaa pian itsensä takaisin, kun hyödyntää esimerkiksi sesongittain tarjoushedelmiä ja marjoja. n

aamosta, pimeyttä tai vaan suorittamisen vimmaa on monella arjessa ja
vapaalla.
Moni hakee piristystä lisävitamiineista
ja useat puskevat läpi pimeän vuodenajan
hammasta purren. Ei sekään toimi, että kahvia tulee juotua kuppi toisensa jälkeen.
Kaupan energiajuomien valmistuksessa
on käytetty tiettyjä piristeitä, kuten kofeiinia tai tauriinia sekä sokeria.
Mitäpä, jos kokeilisit itse tehtyä energiajuomaa, jonka valmistus käy kätevästi sitruspuristimella, sauvasekoittimella tai tehosekoittimella?
Esimerkiksi appelsiinimehuun voi hyvin
yhdistää mansikkaa ja banaania. Kookosmaito höystettynä inkiväärillä ja pienellä
pippurisella cayenne-tujauksella on myös
maistuva yhdistelmä.
Makeutta saa kuivatuilla ja jauhetuilla
hedelmillä. Oletko kokeillut kuivattua aprikoosia, hunajaa sitruunamehun kanssa?

Sähkölaitteet avuksi

Aamun energinen vitamiinijuoma
4 annosta
2 banaania
2 dl appelsiinimehua
1 dl tyrnimarjoja
2 kiiwiä
Hunajaa tai tomusokeria maun mukaan
Appelsiinimehun saat kätevästi puristettua sitrus
pusertimella. Sekoita sitten kaikki sauvasekoittimella.
Kaada kuohkea juoma laseihin ja tarjoa heti.
Päälle voi ripotella pähkinärouhetta tai siemeniä.
Makeutukseen sopivat myös kuivatut hedelmät, joita
voi jauhaa.

BOSCH MCP72GPB
SITRUSPUSERRIN

Elegantti ja raikas Bosch-muotoilu.
Käytännöllinen 2-in-1 sitruspuserrin:
Vastapuristettu mehu on tarjoiltavissa elegantista lasikarahvista. Puserrin sopii kaiken
kokoisille hedelmille.
1000 ml lasikarahvi –mehua
riittää koko perheelle.
Sopii myös pienille määrille. Puserra esimerkiksi
yhden limen mehu vain pusertimella,
lasikannua ei tarvitse käyttää.
Liitäntäteho 40 W. Pistokkeen tyyppi
Euro-pis., maadoittamaton 2,5A.
Jännite 220–240 V.
Hinta noin 120 €

NORDIC HOME CULTURE

Nordic Home Culturen sitruspuserrin sisältää tehokkaan 100-wattisen
moottorin. Pusertimessa on kaksi eri
kartiota, joista yksi on tarkoitettu pienille ja toinen suurille sitrushedelmille.
Laitteen runko ja siivilä on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, joten ne
ovat kestäviä. Kaikki lisäosat on helppo
irrottaa, ja siivilä on konepesun kestävä. Laitteen kumijalat
sisältävät liukuesteen.
100 W moottori
2 erikokoista kartiota
Hinta noin 23 €

SMEG MEHULINKO

Tehokkaalla Smeg -mehulingolla valmistat helposti terveellistä, vitamiinipitoista tuoremehua 0,5 litraa.
Mehulinko on saatavilla useissa eri
väreissä. Hidas mehustusnopeus varmistaa, että saat kaikki tärkeät raakaaineet irti hedelmistä ja yrteistä. Mehu
myös säilyy pidempään. Käänteistoiminto ehkäisee tukosten muodostumista. Kumitassut estävät konetta
liukumasta työtasolla.
Hinta noin 579 €

SMEG SITRUSPUSERRIN

Smeg-sitruspuristimen avulla valmistat
herkullista tuoremehua helposti mistä
tahansa sitrushedelmästä.
Tyylikäs retromuotoilu. Patentoidun
Tritan-kannen ansiosta mehu ei roisku
prosessin aikana ja keittiösi pysyy
siistinä. Laite pysyy tukevasti paikoillaan koko puristusprosessin ajan.
Teho 70 W.
Hinta noin 139 €
Tuotteet ja tarjoushinnat
vaihtelevat myymälöittäin.
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Premiumia ja tavallisuutta
Sähköautoja alkaa olla tarjolla jo eri luokkiin, niin premiumiin
kuin kansanautoluokkaan. Tosin varsinaista kansansähköautoa ei ole vielä nähty, sen verran hinnat ovat edelleen
korkeat. Vaihtoehtoja löytyy eri hintaluokkiin ja ajomatkat
yhdellä latauksella alkavat olla useimmille riittävät. Vertailimme miten Jaguar I-Pace ja Hyundai Kona Electric soveltuvat pidemmille matkoille ja kaupunkiin.
TEKSTI: ARI J. VESA JA TUUKKA HEIKKILÄ
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aguar on ensimmäinen perinteinen premium-merkki, joka on saanut toimivan
sähköauton myyntiin ja asiakkaille toimitettavaksi amerikkalaisen Teslan rinnalle.
Heti premium-mielikuvan alapuolella löytyy
enemmän vaihtoehtoja. Valitsimme Jaguarin
rinnalle Hyundai Konan, jonka kantama
yhdellä latauksella pistää hyvin kampoihin
mille tahansa markkinoilla olevalle sähköautolle. Lisää vaihtoehtoja on tulossa niin
premium-luokkaan kuin sen allekin.
Laatuvaikutelmaltaan ja ajettavuudeltaan
Jaguar kuuluu myös sähköautopuolella tuttuun luokkaan, jonka seuraava tulokas on
Audin e-tron. Jaguar I-Pace -katumaasturi
ei juurikaan jätä toivomisen varaa viimeistelylle tai ajo-ominaisuuksille.
Hyundai Kona Electric on puolestaan eteläkorealaismerkin toinen täyssähköautomalli

Hyundai Konan
latausluukkuun
pakkautuu
ajoittain lunta,
joka pitää putsata
pois ennen
latausjohdon
paikalleen
asettamista.

Suomessa. Kona osoittautui energiatehokkaaksi. Vaikka Kona on 12 senttimetriä korkeampi kuin merkin toinen sähköauto Ionic,
Kona on varsin vähän sähköä kuluttava sähköauto.

Siistit sisältä, mukavat tiellä
Jaguarin sisätilojen viimeistely miellyttää silmää, hallintalaitteet ovat käden ulottuvilla
ja helppokäyttöisiä eikä ajo-ominaisuuksissa ollut puutteita vaativissakaan keliolosuhteissa.
Neliveto ja Jaguarin itse kehittämä luistonesto toimivat kuin unelma, ilman yllätyksiä, tasapainoisesti ja huomaamattomasti
kaikissa oloissa.
Jaguarin rengastus ei ollut ehkä ihanteellisin Suomen talviolosuhteisiin. Alla oli matalaprofiiliset, leveät ja suurituumaiset kitka-

renkaat. Kitkarenkaat ovat tosin nykyisin
nastarenkaita paremmat lähes kaikissa olosuhteissa. Kitkarenkaista on itsellä jo reilun
kymmenen vuoden kokemus, eikä vaihto
nastarenkaisiin tulisi mieleenkään.
Hyundai Konan laatuvaikutelma herättää varmasti erilaisia mielipiteitä. Jos silmä
on herkkä runsaalle muovin käytölle kojelaudassa ja muualla ohjaamossa, voi Konan ulkoasu pistää silmään. Tyyli on kuitenkin varsin
hillitty ja oman luokkansa mukainen. Kaikki
toimii käytännössä hienosti ja viimeistely on
viety loppuun asti. Muovista huolimatta, auto
tuntuu laadukkaalta. Samalle tasolle Jaguarin
kanssa ei luonnollisesti päästä, mutta toisaalta
Jaguarin hinnalla saa yli 2 Hyundai Konaa.
Ajaminen Konalla on helppoa. Kona on
vakaa ajettava, alusta jämäkkä akkujen tuomasta painosta huolimatta. Etuvetoisuus

tuo omat haasteensa talvisiin liikkeellelähtöihin, varsinkin nelivetoiseen autoon verrattuna. Kun pitoa on pyörien alla, Kona lähtee etenemään suorastaan ärhäkkäästi.

Näytöt mietityttävät
Ainoa mikä oikeastaan Jaguarin ohjaamossa
mietityttää on näyttöjen määrä. Ohjauspyörän takana, perinteisen mittariston tilalla olevan virtuaalimittariston ulkonäköä ja näyttämän saa muokattua itseä miellyttäväksi
ja keskikonsolissa olevat 10- ja 5-tuumaisiin näyttöihin saa esille haluamansa sisällöt.
Näytöt toimivat myös hyvin säätiminä eri toiminnoille, esimerkiksi radiolle tai muille säädöille. Kun ohjaamon ergonomiaan tottui, ei
näyttöjen määrä häirinnyt.
Näyttöjen käyttö ei ollut lopulta monimutkaista, kun toimintoihin tutustui pari kertaa

15

➥

Sähköauto on
nopeasti mukavaksi
lämpenevä talviauto
kunnolla. Tutustumisen jälkeen muodostui jo
hyvä käsitys siitä, mistä löytyy mitäkin ja mitä
asetuksia voi omaa käyttöä varten säätää.
Kosketusnäytön kosketusvaste ja nopeus
olivat hyvät. Nopeamminkin toimivia näyttöjä on olemassa, mutta Jaguarin valinta oli
melko hyvä, koska liian nopeuden tuomia
virhetoimintoja ei tullut.
Konassa ei vastaavaa näyttöilotulitusta ole,
vaan auto muistuttaa enemmän oman hintaluokkansa polttomoottorikäyttöisiä autoja
hallintalaitteineen. Ergonomia, penkit, ajoasento ja mukavuus ei yllä Jaguarin tasolle,
mutta omassa luokassaan ei löydy moitittavaa.

Jaguar I-Pace EV400
tekniset tiedot:

Hyundai Kona Electric 64 kWh Style
tekniset tiedot:

Moottori: Kaksi sähkömoottoria
Moottoreiden suurin yhteisteho: 400 hv
Suurin vääntö: 700 Nm
Vetotapa: Neliveto
Akun kapasiteetti: 90 kWh
Toimintasäde: 480 km (WLTP)
Kiihtyvyys 0–100 km/h: 4,8 s.
Huippunopeus: 200 km/h
Tavaratila: 656 litraa
Mitat: Pituus 4682 mm, leveys 2011 mm,
korkeus 1565 mm, akseliväli 2990 mm

Moottori: Sähkömoottori
Vaihteisto: Automaatti, yksinopeuksinen
alennusvaihde
Moottorin suurin teho: 150 kW (204 hv)
Suurin vääntö: 395 Nm
Vetotapa: Etuveto
Akun kapasiteetti: 64 kWh
Toimintasäde: 449 km (WLTP)
Latausaikoja: Suko-pistoke 31 h,
julkinen latauspiste 7,2 kW 9,5 h, pikalatausasema 50 kW 75 min (80%), pikalatausasema 100 kW 54 min. (80%)
Kiihtyvyys 0-100 km/h: 7,6 s.
Huippunopeus: 167 km/h
Tavaratila: 332 / 1114 litraa
Omamassa: 1685-1743 kg
Mitat: Pituus 4180 mm, leveys 1800 mm,
korkeus 1570 mm, akseliväli 2600 mm

Jaguarissa lämmitystä voi myös säätää etänä
matkapuhelimen avulla.

Jaguarin jarrutusenergian talteenoton toimivuus oli yllättävän miellyttävä. Vaikka se
oli koko matkan ajoin suurimmassa arvossaan, ei liukkaus aiheuttanut ongelmia, liian
voimakkaasta jarrutuksesta johtuen. Ilmeisesti auton tasapainoinen liukkaudenesto
osaa huomioida myös nämä tilanteet.
Sama pätee myös Hyundai Konaan, auton
luistonesto osaa huomioida liukkauden, jolloin jarrutusenergian talteenoton pitäminen
automaattiasennossa toimi käytännössä hienosti ja ennakoitavasti. Tehokkaimmassa asennossaan jarrutusenergian talteenotto vastaa jo
melko voimakasta jarrutusta, jolloin luistoneston toiminnalle on todellista tarvetta.

Jaguarissa tilat riittävät hyvin
Jaguar I-Pacen suunnittelu suoraan sähköautoksi näkyy tiloissa ja tasapainoisessa, silmää ja kehoa miellyttävässä kokonaisuudessa. Auton pituuden ansiosta ovet ovat
leveät ja käynti autoon sisälle on isollekin
kuskille helppoa. Ajoasennon saa pitkäkin
kuljettaja mukavaksi ja takapenkillä viihtyy
kaksi ihmistä pidemmänkin matkan. Myös
tavaratilaa riittää.
Hyundai Kona saattaa yllättää tiloiltaan, jos
siitä on nähnyt vain kuvan. Autoa voisi sanoa
pienehköksi, kompaktiksi autoksi. Konan
pituus on vain 4,18 metriä. Pitkäkin kuljettaja
saa kuitenkin mukavan ajoasennon. Pituus
näkyy selvimmin takapenkin jalkatilojen
vähyydessä sekä tavaratilan pienuudessa.
Kokonsa vuoksi Konan pysäköinti on helppoa ja siinä on apuna vielä tarkka peruutuskamera parkkitutkan lisäksi. Style-varustellussa mallissa parkkitutka löytyi myös edestä.
Jaguarissa kameroilla pystyi seuraamaan
kaikkia kulmia, kun ensin tottui käyttämään järjestelmää.
Istuimet Konassa olivat mukavat pitkilläkin matkoilla ja lähes 190 senttiset kuskit löysivät siitä mukavan ajoasennon, varsinkin kun hyödynsi myös ratin korkeus- ja
pituussäädöt.
Molemmissa koeajoautoissa löytyi toimivat
penkinlämmittimet. Penkit lämpenivät yli 20
asteen pakkasessakin nopeasti. Molemmista
autoista löytyi myös ratinlämmitin.
Sähköauto onkin nopeasti mukavaksi
lämpenevä talviauto, koska lämpöpumpulla ja tarvittaessa vastuksilla toimiva lämmityslaite alkaa puhaltaa saman tien lämmintä. Lisäksi lämmityksen voi ohjelmoida
jo etukäteen päälle, jos tietää lähtöajan. Jos
auto on latauksessa, pystyy etukäteen lämmittäessä hyödyntämään verkkovirtaa eli
samalla säästämään akkuvirtaa ajomatkaan.
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I-Pacesta myös maasturiksi
I-Pacessa nelivetoisuus on toteutettu kahdella sähkömoottorilla, toinen edessä ja toinen takana. Tämä tuo autoon citymaasturin ominaisuudet ja kun vielä autossa on
mahdollisuus säätää maavaraa, eivät pienet
parkkiruutujen lumet haittaa pysäköimistä.
Kaksi sähkömoottoria tietenkin nostaa kulutusta, joka oli Jaguarin koeajolenkillä noin
24,6 kWh / 100 kilometriä. Kulutus on saatu
jo ohjelmoinnin avulla pudotettua kohtuullisiin lukemiin, ensimmäisten malliautojen
lukemista ja autolla pärjäsi hyvin Suomen talven -2 – -23 asteen pakkasissa.
Kona Electric ei samalla lailla loista maastoominaisuuksilla vaan on perinteinen etuvetoinen auto hieman korkeammalla maavaralla.
Keskikulutus Konalla oli Helsingistä Rovaniemelle suuntautuneen matkan aikana varsin maltilliset 17,9 kWh sadalla kilometrillä,
vaikka keli oli raskas ja alkumatkan muutaman asteen pakkanen kiristyi Kemin korkeudella jo -16 asteeseen. Talven maantiekantama on Hyundaissa 330 – 380 kilometrillä
eli se riittää hyvin jo nykyiseen pikalatausverkostoon. Jaguarilla näissä kovemmissa pakkasissa maantiekantama jää hieman alle 300
kilometrin, mutta sekin on vielä hyvä saavutus ja riittävä matkantekoon talvellakin.

Jotain huomautettavaakin
Moitteen Jaguar I-Pace saa oven sisään piiloutuvista ovenkahvoista, joiden toiminnan
kanssa saattaa tulla ongelmia talvikeleissä.
Viikon koeajon aikana vasemman takaoven
kahva jäi kerran ulos liikkeelle lähdettäessä,
eikä se mennyt sisään ennen kuin auto oli
hetken seissyt lämpimässä parkkihallissa.
Tällaiset erikoiset ratkaisut eivät aina sovi
jäätäviin olosuhteisiin.
Hyundai Kona Electricin suurin miinus
tulee edessä olevasta latausluukusta, jota ei
ole suojattu. Koeajon aikaisessa huonossa
talvikelissä lumi pääsi pakkautumaan kannen alle ja pistokkeet jouduttiin putsaamaan muutamaan kertaan lumesta. n

Laturilta
laturille
Sähköautolla liikkuminen
onnistuu helposti
pidemmilläkin matkoilla.
Latausverkosto on jo melko
kattava ja se täydentyy koko
ajan. Matka Helsingistä
Rovaniemelle sujuu helposti
saman päivän aikana kolmen
latauspisteen kautta.
TEKSTI JA KUVA: ARI J. VESA

S

ähköautolla liikkuminen vaatii vielä
pienen etukäteissuunnittelun. Jotta
matka sujuu mahdollisimman joutuisasti, kannattaa etukäteen selvittää mistä löytyvät reitin varren pikalatauspisteet sopivin
välimatkoin. Latauspisteitä löytyy riittävästi
jouheaan matkantekoon.
Latauspisteet löytyvät esimerkiksi suomalaisen www.latauskartta.fi -sivuston kautta tai
www.plugshare.com -sivustolta. Plugsharelta
löytyy myös kätevä puhelimeen tai tablettiin
ladattava appi. Palvelujen käyttö on ilmaista.

Hanki lataustagit
Sähköauton lataamista varten tarvitaan vielä
toistaiseksi latauspistettä operoivan yrityksen
RFID-tagi, samaan tapaan kuin huoltoasemia
varten tarvitaan kunkin ketjun oma luottokortti, jos luottokorttia haluaa käyttää.
Paljon sähköautolla liikkuvan kannattaa
hankkia ainakin Virta, K-lataus, PlugIt ja
Fortum Charge&Drive -tagit. Motoneteillä
on kanta-asiakkailleen oma latausjärjestelmä, joka toimii avaamisen jälkeen ajokortin viivakoodilla. Edelleen saattaa matkalta
löytyä myös latauspisteitä, jotka eivät vaadi
minkäänlaista tunnistautumista. Suomeenkin on tulossa latauspisteet yhden tagin alle
yhdistävä Plugsurfing-tagi, joka yhdistää
Euroopan laajuisesti 75 000 latauspistettä.
Latauksen voi usein käynnistää myös verkkosivun, sovelluksen tai tekstiviestin avulla,
mutta käytännössä tagin käyttäminen on
helpointa ja myös toiminta niillä on varminta. Virralla on käytössä myös luottokortin kokoinen tunnistautumiskortti.
Neljä RFID-tagia saattaa kuulostaa paljolta,
mutta ne kulkevat keveinä ja pieninä kätevästi
mukana auton avaimeen kiinnitettynä. Toimiva
tapa on myös säilyttää RFID-tageja autossa.

Ennakoi vähän
Lataustaukoja suunnitellessa kannattaa
myös hieman ennakoida. Joskus latauspiste
saattaa olla varattu, mutta jos akussa on hie-

man ylimääräistä virtaa jäljellä, voi siirtyä
seuraavalle latauspisteelle.
Latauspisteitä on tulossa myös lisää. Nykyisten yhteyteen rakennetaan useampi pikalaturi
ja jo nyt esimerkiksi K-lataus on varustanut
kaikki pikalatauspisteet kahdella pikalaturilla
ja usealla Type2-laturilla.
Type2-laturi on pikalaturia hitaampi vaihtoehto, mutta kun niitä on useimmiten
pikalatauspisteiden yhteydessä, saa sähköautoilija aina virtaa, vaikka pikalaturi olisikin hetken varattu. Tietenkin hätätilassa saa
virtaa kaikista normaaleista ulkona olevista
schuko-pistorasioista eli kotitalouspistorasioista, jotka ovat tuttuja kotoa.

Myös kolmivaihelatausta
Osa sähköautoista pystyy hyödyntämään myös
punaisia kolmivaihepistorasioita, joita löytyy meillä Suomessa yleisesti. Valtaosa maailman sähköliittymistä on yksivaiheisia ja kaikki
valmistajat eivät ole katsoneet tarpeelliseksi
varustaa autoa esimerkiksi 3x16 A laturilla.
Kolmivaihelataus löytyy nykyisistä
autoista Renault Zoesta, BMW i3:sta, Audi
e-Tronista sekä kaikista Teslan malleista.
Volkswagenin uudesta e-Golfista löytyy kaksivaihelataus ja muista Suomessa myynnissä
olevista autoista yksivaihelataus.
Käytön kannalta olisi ideaalista, että jokaiseen ladattavaan autoon saataisiin vakiona
3x16 A laturi, jolla saisi 11 kW lataustehon. n
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• SÄHKÖRISTIKKO & SÄHKÖVISA •

Ristikon voi ratkaista myös verkossa: www.adato.fi/ristikko
Tervetuloa Sähkövisa ja
Sähköristikko -sivustoon!
Voit osallistua molempiin ja
tuplata voittomahdollisuutesi. Kaikki osallistuneet ovat
mukana palkinnon arvonnassa. Sähkövisa ja Sähköristikko ovat sähkö- ja energiayhtiöiden asiakaslehdissä julkaistavia lukijakilpailuja, joissa palkinnot jaetaan valtakunnallisesti.

Etsi vastaukset kysymyksiin ja vastaa internetissä
kirjoittamalla selaimen
osoitekenttään
(ei google-kenttään):
www.adato.fi/visa
Voit myös kirjoittaa vastaukset sekä nimesi ja osoitteesi
postikortille ja postittaa sen
osoitteella: Adato
Sähkövisa, Eteläranta 10,
00130 HELSINKI

Vastaukset 30.4.2019
mennessä.
Vastaukset kysymyksiin
löytyvät tästä asiakaslehdestä tai sen sähköisistä
versioista.

Lähetä ristikko 30.4.2019 mennessä osoitteella: Adato, Sähköristikko, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Sähköristikko 4/2018 ratkaisu

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähkövisan ja
Sähköristikon voittajat
4/2018:
Doro 8040 -älypuhelin:
Sisko M., Kauhava
ja Taina P., Laitila
Sage Smoking Gun:
Veijo S., Pori
Onnittelut voittajille!
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• MARKKANEN •
Kysymykset:

A

Kuinka monta sähköauton pikalatauspistettä
on Lahden ja Rovaniemen välillä?

1. 15
2. 17
3. 19

B

Minkälaista valoa huonekasvit
kaipaavat talvella?

1. Punaista kasvivaloa
2. Kylmän valkoista led-valoa
3. Lämpimän valkoista led-valoa

C

Mikä on jääkaapille
sopiva lämpötila?

1. +2 – +3 astetta
2. +3 – +4 astetta
3. +4 – +5 astetta

Sähkövisan ja Sähköristikon palkinnot 1/2019

2 kpl Doro 8040 4G -älypuhelin 5” kosketusnäytöllä
l Helppokäyttöinen älypuhelin ilman monimutkaisia valintoja.
l Toiminnot suoritetaan helpommin

uudella, intuitiivisemmalla selaustoiminnolla, joka muistaa useimmin
käytetyt toimenpiteet.
l Ylös tai alas pyyhkäisemällä tulee näkyviin lisää komentoja ja sovelluksia.
l Vasemmalle pyyhkäisemällä pääsee

suoraan pikavalintoihin ja ilmoituksiin.
l Sisäänrakennettuna esimerkiksi My Doro Manager ja

Doro Connect and Care sekä
sisäänrakennettu avauspainike.
l 8MP-takakamera ja 2MP-etukamera
l Arvo noin 269 €

Lisätietoja: www.doro.com

Duran Duran Duran

M

inulla on varaston kaapissa iso pino c-kasetteja.
Lp-levyt, jotka ovat nykyään ihan oikeasti trendikkäitä, komeilevat olohuoneessa kunniapaikalla.
CD:t löytyvät työhuoneen kirjahyllystä.
Vanhan liiton miehenä sinnittelin pitkään musiikin suoratoistopalveluita vastaan. Olen elänyt maailmassa, missä vähän
vakavampaan musiikin kuunteluun liittyivät fyysiset tallenteet
ja levykannet, joita oli kiva ihastella.
Vaan kummallista, mitä kaikkea yhteinen mökkireissu nuorisolaisten, heidän spotifynsa ja kannettavan bluetooth-kaiuttimen
kanssa voi saada aikaan.
Minulla on nykyään spotify ja bluetooth-kaiutin. Vietämme
paljon aikaa yhdessä.
S:llä on paljon enemmän levyjä kuin minulla. S:llä on jopa
enemmän levyjä kuin Penalla, jonka luokse ennen vanhaan
keräännyimme koulun jälkeen kuuntelemaan musiikkia.
Se myös soittaa mukisematta mitä tahdon eikä koita tuputtaa
minulle omia suosikkejaan. Pena oli ärsyttävä, kun yritti aina tarjota
sitä ihme progeaan ja nyrpisti nenäänsä punkille ja Hurriganesille.
Silloin lähdettiin toisinaan jopa Jartsan luo. Jartsa ei ymmärtänyt musiikista mitään, mutta hän oli erikoistunut levynkansitaiteeseen. Jartsaa puhutteli erityisesti Mona Caritan ja Sabrinan
varhaistuotanto.
Suhteemme S:n kanssa on siis aivan tuore. Jaksan yllättyä
hänestä aina uudestaan.
Vaikka Pena Junior tuossa väittääkin, että ei S ole mitenkään
ainutlaatuinen, suoratoistopalvelut Deezer ja Tidal ovat kuulemma yhtä hyviä. (Pena juniorissa on vähän besserwisserin
vikaa, samoin kuin isässään.)
No, olen testannut S:ää viime aikoina mitä kummallisemmilla
tavoilla, pyytänyt soittamaan artisteja ja bändejä, joita en muistanut edes olevan olemassa.
Olen jopa googlaillut hassuja bändin nimiä niin innokkaasti,
että aikaa ei ole riittänyt oikein edes musiikin kuuntelemisen.
(Mikä ei aina ole ollut ehkä kamalan suuri vahinko)
Kakka-hätä 77. The Map Says We´re Fucked. Duran Duran
Duran.
Kaikki löytyvät. Luonnollisesti siellä on myös Absoluuttinen
Nollapiste, mutta että jopa bändin klassikkobiisi ”Tonttirajat sovitaan humalassa”.
Sieltä löytyy jopa sarjakuvataiteilija Jukka Tilsan bändi Jahnukaiset. Mutta ei sentään miehen kolmea muuta legendaarista orkesteria: Lentomies Usva, Kivettynyt mämmi ja Kaukainen pappa.
Ei, maailma ei taida olla sittenkään vielä ihan valmis. n
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ROBOTTI-IMURI
tuli taloon
L

attiallamme lepää suuri musta pyöreä
kiekko. Se herää henkiin, kun painan
nappulaa, jossa lukee ”clean”. Robottiimuriin syttyy valo, se piippaa pari kertaa ja
ryhtyy hurisemaan.
Robotti alkaa kiertää asuntoamme ympäriinsä. Törmättyään kerran pöydän jalkaan,
maltillisella matkanopeudella, se oppii väistämään tämän.
Lentävän lautasen sisällä on selvästi älyllistä elämää.
Olemme saaneet maahantuojalta kokeiltavaksi robotti-imuri Roomba 980:n, alan moninkertaisen testivoittajan. Tarkoituksemme on
selvittää erityisesti sitä, miten robotti-imuri ja
koira tulevat keskenään juttuun.
Ideana on myös tutkia, mitä apua robotti
tarjoaa siivoukseen, kun yksi perheenjäsen
kantaa tassuissaan sisään hiekkaa ja pudottelee karvojaan ympäri huushollia.

Koukkausliike sohvapöydän takaa
Niin, hetki sitten tämä oli kultainennoutaja Iineksen mielestä ihan tavallinen laiskanpulskea lauantai-iltapäivä. Nyt kaikki on
toisin.
Iines haukkuu hurjasti, mutta heiluttaa
toki samalla myös häntäänsä. Laitamme
pehmoapinan ratsastamaan robotti-imurin päällä ja koira osoittaa suurta rohkeutta
pelastamalla lempilelunsa
Iineksen ensireaktio ei ole varsinainen yllätys. Se ei ole vielä, reilun yhdentoista vuoden
totuttelun jälkeen, mikään bestis edes tavallisen imurin kanssa.
Kun robotti-imuri on aikansa hääriskellyt
ja pitänyt ääntä, niin Iines päättää rentoutua
hetken, vaikka väkisin.
Koira asettuu makaamaan sohvan viereen
ja huokaisee raskaasti. Silmiään se ei kuitenkaan sulje, vaan vilkuilee koko ajan, missä
laite liikkuu.
Silloin robotti-imuri tekee ovelan koukkausliikkeen, kuten Rommel, aavikon kettu.
Se kiertää sohvapöydän, iskee takaapäin ja
tarraa kiinni koiran häntään.
Pelastamme Iineksen nostamalla robotin ilmaan, jolloin se lakkaa automaattisesti
käymästä. Koira katsoo meitä hieman murheellisen näköisenä.

Koirissa on eroja
Sitten, päivä päivältä, homma alkaa sujua
paremmin. Kun robotti-imuri ryhtyy töihin,
niin Iines teputtelee toiseen huoneeseen.
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Se oli koiran mielestä ihan
tavallinen laiskanpulskea
lauantaipäivä. Kunnes
lattialle ilmestyi lentävä
lautanen, joka vielä hurisi
epäilyttävästi.
TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI
KUVAT: ILARI VÄLIMÄKI

Kun koira on päiväunilla, laitan sen kuonon eteen imurin mukana tulleen virtuaaliseinän, pienen tötsän, joka lähettää robotille
signaalia, että tänne ei ole tulemista.
Olen ylpeä Iineksestä. Kodinkoneliikkeen
myyjältä kuulen, että suurin osa koirista
suhtautuu robotti-imuriin suhteellisen
lunkisti, mutta eivät sentään ihan kaikki.
Kerran eräässä perheessä koira ja robottiimuri olivat kahdestaan kotona, robottiimuri ryhtyi töihin, mutta koira hermostui
tästä niin, että sai vatsavaivoja. Kun isäntäväki tuli kotiin, robotti oli levittänyt tuotoksen tasaisesti ympäri taloa.
Sama kaveri oli kuullut myös kissasta,
jolla oli tapana matkustaa lämpimän
robotti-imurin kyydissä huoneesta toiseen.

Minäkin totun robottiin
Pikkuhiljaa minäkin totun robotti-imuriin.
Aluksi minua harmittaa, kun Ringaksi
ristimäni robo ei pysty hyppäämään paksun villakangasmaton päälle. Tai kun
se jää aina jumiin lipaston alle seinän ja
maton väliin. Välillä se tuntuu myös yliarvioivan omat voimansa eikä muista
hakeutua ajoissa tukiasemaan lataukseen.
Minun, tunnetusti lännen nopeimman imuroijan mielestä, se liikkuu
myös aavistuksen liian hitaasti ja jurruttaa yhtä huonetta turhan pitkään.
Pikkuhiljaa suhteemme paranee.
Muutamme sisustusta parissa kohtaa
hieman robottiystävällisemmäksi ja
poistamme jumipaikkoja.
Totuttelen myös ajatukseen, että
ihan kaikkeen, vaikkapa sohvien imurointiin, kaveri ei pysty, vaan vaatii
rinnalleen perinteisen imurin tai rikkaimurin.

Siivouspäivä vaikka joka päivä
Saan robotista myös huomattavasti enemmän irti, kun opettelen käyttämään sen kännykkäsovellusta. Ohjelmoin robotin käynnistymään itsestään tiettyinä päivinä määrättyyn kellon aikaan. Voin seurata sovelluksen kautta töitten edistymistä ja tutkia
raportteja tehdyistä siivouksista. Robotti
ilmoittaa myös kännykkään, jos se on vaikkapa jumissa jossakin. Halutessani voin
käynnistää robon myös etänä mistä vain.
Ratkaiseva oivallus on se, kun ymmärrän
irrottautua vanhasta ajattelutavasta, että siivouspäivä on kerran viikossa. Robotti kannattaa laittaa töihin useana päivänä viikossa,

sillä tämä estää tehokkaasti, että kämppä ei
pääse missään vaiheessa kovin likaiseksi.
Koiraperheessä kyllä riittää pientä imuroitavaa vaikka joka päivä.

Tervetuloa laumaan
Muutaman viikon päästä Iineskin on jo
yllättävän tottunut robottiin.
Yhtenä päivänä katsomme olohuoneessa jääkiekkoa – pikkuleijonat karvaavat
ylhäältä – ja meidän oma aktiivinen karvaajamme ei viitsisi oikein edes väistyä, vaikka
robotti tulee ihan viereen pörräämään.
Robotti on otettu lauman jäseneksi.
Ehkäpä pysyvästi. n
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TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI

Kauppalista
Ruokahävikin vähentäminen
on ekoteko, joka tekee hyvää
myös kukkarolle. Keinot ovat
usein varsin yksinkertaisia.

Puhelimiin löytyy monenlaisia ostoslistasovelluksia. Ne on kätevä jakaa
ja jokainen talouden henkilö voi päivittää listaa ostosten tai tarpeiden
mukaan.
Kuvassa Maple Median sovellus.
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kunniaan
E

läköön vanha kunnon kauppalista –
joko paperille kirjoitettu tai puhelimeen tallennettu.
Asiantuntija Elina Ovaskainen Motiva
Oy:sta kertoo, että kotitaloudet voivat pienentää ruokahävikkiä lisäämällä suunnitelmallisuutta.
– Ennen kauppaan lähtöä kannattaa esimerkiksi katsoa, mitä ruokatarvikkeita
kotona jo on ja miettiä, mitä tarvitaan lisää.
Hankittavat tuotteet ja niiden määrä on järkevää kirjata ylös kauppalistaan.
Suunnitelmallisuus vähentää osaltaan
myös turhaa kaupoissa haahuilua sekä heräteostoksiin sortumista.
– Ja sittenhän voi aina soittaa kaupasta
puolisolle, jos kauppalistassa on jotain
hämärää, Ovaskainen naurahtaa.
Pieni harkinta tässä vaiheessa ei vähennä
mitenkään ruokaan liittyvää elämyksellisyyttä, fiiliksiä ja iloista kokeilua. Päinvastoin, se helpottaa arjen pyörittämistä ja antaa
mahdollisuuksia toteuttaa itseään keittiössä.

Pieni on kaunista
Vanha hyvä vinkki kuuluu, että kauppaan ei
kannata mennä nälkäisenä. Myös erilaisten
paljoustarjousten kanssa kannattaa olla tarkkana.
– Paljoustarjoukset ovat ongelmallisia, jos
tuote on vaikkapa herkästi pilaantuva. Valmispakkauksissa yksi homeinen mandariini
pilaa helposti myös vieressään olevat. Lisäksi
on tavallista, että hedelmiä ei lopulta tulekaan syötyä niin paljoa.
Ruokahävikin vähentämisen vinkkelistä
pienet pakkaukset voittavat isot, mikäli
isoista pakkauksista jää ruokaa yli.
– Ympäristöä rasittaa enemmän yksi pois
heitetty kinkun viipale, kuin pakkaus, jossa
se on ollut.
Muovi on nykyään hieman huonossa huudossa, mutta se sopii hyvin monien elintarvikkeiden pakkaamiseen. Olennaisinta, on

Kaikesta kotitalouksien ostamasta ruoasta arviolta kuusi prosenttia päätyy roskiin. Ruokahävikkiä syntyy vuosittain noin
20–25 kiloa henkilöä kohden.
Lähde: Luonnonvarakeskus, www.luke.fi

että muovi päätyy käytön jälkeen muovinkeräykseen eikä luontoon.

Luota aisteihin
Päiväyksiäkin kannattaa tietenkin katsoa
sillä silmällä ja miettiä, pystyykö käyttämään
ostoksensa ajoissa.
– On kuitenkin järkevää ostaa vaikkapa
päiväyksen takia alennuslaputettua jauhelihaa, jos tietää, että käyttää sen ajoissa. Tällaisen jauhelihan voi laittaa myös pakastimeen.
Viimeistä käyttöpäivää on syytä noudattaa. Parasta ennen -merkintä kertoo kuitenkin nimensä mukaisesti vain arvion, koska
tuote on parhaimmillaan.
– Ylipäätänsä ruoan, esimerkiksi maitotai hapanmaitotuotteiden syömäkelpoisuutta kannattaa arvioida aistinvaraisesti eli
kokeilla, miltä ruoka tuoksuu ja maistuu.
Hävikkiuhan alaisen ruuan hyödyntäminen
on ekoteko. Sen ympärille on syntynyt viime
vuosina myös liiketoimintaa. Netissä toimivat
esimerkiksi matsmart.fi ja fiksuruoka.fi, joi-

Hävikistä herkuksi on ruokabloggaajien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on innostaa ja taikoa hävikki herkuiksi. Reseptejä paahdetusta tomaattisalsasta risottoleipään löytyy sivustolta www.suolaajahunajaa.com/havikista-herkuksi sekä Facebookista.

den kautta voi ostaa hävikkiuhan alaista ruokaa huomattavilla alennuksilla.

Jääkaappijärjestys kunniaan
Jääkaappijärjestykselläkin on merkitystä
ruokahävikin pienentämisessä.
– Nopeimmin vanhaksi menevät tuotteet
kannattaa laittaa hyvin esille, jotta ne tulevat käytettyä ensiksi.
Jääkaapin alaosassa on kylmempää, joten
sieltä löytyvät oikeat paikat kalan ja lihan
säilytykseen. Myös lähellä takaseinää on
yleensä viileämpää kuin hyllyn etuosassa.
Jääkaapille sopiva lämpötila on +4 -+5
astetta. Vaikka jääkaapissa olisi oma lämpömittari, niin tämän lukemat kannattaa aina
silloin tällöin tarkistaa.
– Jääkaapin lämpötila tarkistetaan asettamalla keskelle keskimmäistä hyllyä vesilasi,
missä on lämpömittari. Sen olisi hyvä olla
paikallaan yön yli ja katsoa sitten, mikä on
lukema.
Luotettavin mittaustulos saadaan, kun
lämpötila mitataan vedestä. Jos lämpötilan
mittaa ilmasta, niin lukemiin vaikuttavat helposti esimerkiksi jääkaapin oven aukaisut.

Tuoretta ja pakastettua leipää
Pakastinkin voi auttaa ruokahävikin pienentämisessä – varsinkin, jos se ei toimi välisijoituspaikkana, jonne ruuat unohdetaan ja heitetään sitten myöhemmin pois.
– Pakastusrasioihin kannattaa merkata
tarkkaan niiden sisältö. Järkevää voisi olla,
että jonkinlainen kirjanpito pakastimen
sisällöstä olisi myös laitteen ulkopuolella.
Kotitalouksissa heitetään paljon pois vanhaa tai ei kovin tuoretta leipää. Pakastin voi
auttaa tässäkin.
Ison ruisleipäpakkauksen annista kannattaa ehkä siirtää osa saman tien pakkaseen.
Pakkasesta otettu ei kenties vastaa ihan tuoretta, mutta ainakin se voittaa vanhan ja kuivuneen leivän. n

Lisää vinkkejä ruokahävikin pienentämiseen: www.saasyoda.fi
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• UUTTA KOTIIN •
TUORETTA MEHUA
AAMUUN

Braun on lisännyt PurEase-aamiaissarjaan
SJ3100 mehulingon. Sulavalinjainen mehulinko on varustettu uusilla teknologioilla, joiden ansiosta hommat hoituvat nopeasti ja
siististi. Braunin FastXtract- sekä ColdXtract -teknologioiden avulla raikas ja vitamiinirikas shotti hoituu lasiin jopa 15 sekunnissa.
Teknologiat takaavat sen,
että vihanneksista ja hedelmistä saadaan irti kaikki niiden optimaalisista ravinteista
ja kallisarvoiset vitamiinit säilyvät tallessa mehustusprosessin nostaessa raaka-aineiden lämpötilaa vain alle 1°C
-asteella.
Erikoismuotoiltu 750 ml
vaahdonerottelukaadin erottelee vaahdon pois valmiista
juomasta ja pääset nauttimaan kirkkaasta mehusta tuoreimmillaan.
Braun PurEase -mehulingon
suositushinta on 119 euroa.
Lisätietoja: www.sahkotuonti.fi

LIESITUULETIN KESKELLÄ KEITTOTASOA

Ei rajoituksia, ei ruoankäryä, ei kömpelöä liesituuletinta. Uutta
vapautta keittiöön. Vapautta valita tarkalleen keittotasosi sijainti.
Sinua eivät enää rajoita esimerkiksi viistot seinät, kattokorkeus, ikkunat tai vastaavat tekijät. Witt Fusion voi olla missä tahansa. Sisäänrakennettu alas laskeva liesituuletin imee tehokkaasti ruoankäryt alas
päin. Samalla voit jättää hyvästit myös ruoanlaiton aikana huuruisille silmälaseille.
Imuteho on yksi Witt Fusionin suurista vahvuuksista. Se siirtää
ilmaa Indoor10–2 -sokkelimoottorilla jopa 7 m/s. Indoor12-sokkelimoottorilla ilmaa siirretään 9 m/s.
Kaikki Witt-keittotasojen tutut ominaisuudet sisältyvät tietysti
myös Witt Fusioniin; kuten nelikulmaiset vyöhykkeet ja älykäs ”kiehautusautomatiikka”, jossa vedät liukukytkimen
esimerkiksi tehoon 7 ja pidät sormesi siinä
hetken. Kattila kuumennetaan välittömästi kiehuvaksi ja palautetaan sitten
teholle 7, kunnes keittoaika on kulunut loppuun.
Witt Fusionin arvo on noin 3 999
euroa sokkelimoottorilla varustettuna.
Lisätietoja: www.witt.fi

SONYN UUDET 4K HDR-TELEVISIOT – PAREMPAA
KUVANLAATUA JA UUSIA OMINAISUUKSIA
Sonyn uudet televisiomallit XG83, XG81, XG80 ja XG70 tulevat myyntiin
useassa eri koossa, jotta ne sopisivat mahdollisimman monenlaisiin olohuoneisiin. Uutuusmalleissa on Sonyn uusimpia kuva- ja ääniteknologioita, joiden ansiosta ne ovat helppoja ensiaskeleita 4K HDR -televisioiden pariin.
Uutuusmallit ovat tyylikkäiltä ja käyvät yksiin sisustusratkaisujen
kanssa: rakenne on tyylikästä ja laadukasta alumiinia tai harjattua alumiinia, ja peittää tarvittaessa kaapelit pitäen laitteen ympäristön siistinä johdoista.
Lisätietoja: www.sony.fi

Sähkökiuas voi kuluttaa jopa 15 %
kodin sähköstä. Pidä saunomis
lämpötila 70–80 asteessa,
sammuta kiuas saunomisen
päätyttyä ja vaihda tai pese kivet
säännöllisesti. Säästät sähköä.

