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Miten asuntoa
jäähdytellään
helteellä
Varaudu,
sähköauto
ladataan
kotona
Tekoäly
puskee
kuluttajatekniikkaan

Kotipihasta
perhosten
paratiisi

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA: COLOURBOX

Moni asunto voi muuttua
helteellä tukalan
kuumaksi. Jäähdytys
kannattaa tehdä
tehokkaasti, mutta
energiaa tuhlaamatta.

A

siantuntija Sami Seuna Motiva
Oy:sta muistuttaa, että asunnon
lämpenemistä voidaan vähentää
muun muassa verhojen, kaihtimien ja markiisien avulla.
– Jos on ostamassa rakennukselle ulkoista auringonsuojaa,
niin kannattaa harkita myös
moottorilla toimivia markiiseja. Tarjolla on
esimerkiksi malleja, jotka avaavat ja sulkevat itseään automaattisesti sisälämpötilan mukaan.
Helteellä asuntoa on järkevintä tuulettaa hieman viileämpään aikaan: aamulla, illalla tai
yöllä. Jos on pakko tuulettaa auringon
paahtaessa, niin tällöin kannattaa suosia
varjon puoleisia ikkunoita.
– Talossa, jossa on täysin koneellinen
ilmanvaihto, ikkunoita ei ole tietenkään syytä
availla. Tällöin laitteiston puhaltimesta kannattaa pistää yöajaksi päälle maksimiteho.
Käytännössä myös kodinkoneet voivat
nostaa osaltaan asunnon sisälämpötilaa.
– Kovalla helteellä ei ole fiksua kuivata
pyykkiä koneellisesti. Lämpökuormaa nostaa paikallisesti myös ahkera lieden käyttö.
Talon viileänä pitämisessä ja jäähdyttämisessä hyvä strategia on pyrkiä pitämään
miellyttävä lämpötila niissä huoneissa,
missä oleskellaan eniten, erityisesti makuuhuoneissa.

Ilmalämpöpumppu
jäähdyttää tehokkaasti
Talossa, jossa on kiinteä ilmalämpöpumppu, viilentäminen sujuu yleensä
kätevästi. Ilmalämpöpumppua voi käyttää
lämmityskauden aikana lämmittämiseen ja
kesällä jäähdyttämiseen.
– Jäähdyttäminen ilmalämpöpumpulla
on tehokasta ja mukavaa. Laitteiden hyötysuhde jäähdytyksessä on erinomainen ja ne
ovat esimerkiksi hiljaisia. Viileä ilma tulee
huoneistoon myös oikeaoppisesti ylhäältä,
mistä se laskeutuu sitten alaspäin.
Vaikka jäähdyttäminen ilmalämpöpumpun avulla onkin suhteellisen edullista,
niin turhaan laitetta ei kannata tietenkään
käyttää. Järkevällä käytöllä jäähdytyskuluja
voidaan vähentää merkittävästi.
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Aika siirtyä
jäähdyttelemään?
– Ilmalämpöpumppu on hyvä laittaa
päälle, kun talossa oleskellaan, mutta sulkea, kun sieltä lähdetään pois. Kun laite sitten kytketään kotiin tullessa taas päälle, se
jäähdyttää talon nopeasti uudelleen.
Ilmalämpöpumpun suodatin kannattaa puhdistaa säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Toimenpide auttaa pitämään ilmanlaadun hyvänä sekä laitteen
suoritustehon kunnossa.
– Ja mikäli talossa on maalämpöjärjestelmä, johon on liitetty koneellisen tuloilman viilennys, niin viimeistään helteellä
kannattaa kytkeä päälle ’maakylmä’-asento,
Seuna vinkkaa.

Kannettavassa ilmastointilaitteessa
hyviä ja huonoja puolia
Kannettava jäähdyttävä ilmastointilaite ei
edellytä ilmalämpöpumpun tapaan kiinteätä asennusta, vaan sitä voidaan siirrellä vaikkapa huoneesta toiseen. Laitetta
pidetään lattialla ja sen kuumaa ilmaa
poistava letku johdetaan ulos ikkunasta tai ovesta.
– Kannettavan laitteen etuja ovat
tietenkin tuo siirreltävyys ja suhteellisen edullinen hinta. Monissa malleissa hyötysuhde on kuitenkin
heikko ja kone on äänekäs.
– Lisäksi, kun kylmä ilma tulee
polven korkeudelta, se myös helposti jämähtää lattialle ja lämpö
tasaantuu huoneessa myöhemmin
laitteen sulkemisen jälkeen.
Mikäli on hankkimassa kannettavaa ilmastointilaitetta, huomiota
kannattaa kiinnittää erityisesti siihen, että mahtuuko laitteen ilmaletku
kulkemaan ikkunan tai oven kautta
ulos.
Tärkeä kriteeri on myös laitteen käyttöääni. Vaikka makuuhuone jäähtyisikin
koneen avulla tehokkaasti, se ei ehkä lohduta, jos meteli estää nukkumisen.

iholle. Laitteet eivät kuitenkaan sinänsä viilennä ilmaa. Ne kannattaakin sulkea aina,
jos kukaan ei ole niiden lähettyvillä.
Iso tuuletin on yleensä parempi kuin pieni.
– Isossa on enemmän puhallustehoa. Ja
kun tuulettimen siivet ovat isommat, niin
niitä ei tarvitse pyörittää niin vinhaan. Tällöin äänikin pysyy kohtuullisella tasolla. n

SULATA PAKASTIN
HELTEELLÄ!
Vaikka voimat voivatkin olla helteellä vähissä, ainakin yksi työ sopisi
tilanteeseen erinomaisesti:
– Jos pakastimen sulatus on unohtunut, niin se kannattaa tehdä helteellä.
Pakastimen avonaisen oven ulkopuolelle voi vielä laittaa pöytätuulettimen, niin, että se puhaltaa ilmaa
laitteen sisätiloihin. Pakastin sulaa
tällöin nopeasti ja samalla kylmää
siirtyy paremmin muualle huoneistoon, Sami Seuna vinkkaa.
Kun pakastin on sulatettu,
niin sen energiankulutus on
pienempi. Lisäksi, kun kylmälaite käy harvemmin, se myös
lämmittää vähemmän huoneiston ilmaa.

Tuuletusta iholle
Helpotusta helteeseen tuovat tietenkin myös
erilaiset kannettavat pöytätuulettimet.
– Tuulettimet laittavat ilman liikkeelle ja
ilmavirta tuntuu virkistävältä, kun se osuu
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• PÄÄKIRJOITUS •

Energiaverojärjestelmä
vaatii kokonaisremontin

S

itran Kestävän verotuksen raportissa esitetään verotuksen painopisteen siirtämistä asteittain työn ja yrittämisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottami-

seen.
Verotuksen kokonaisuuden kehittäminen on kannatettavaa,
sillä myös energiaverojärjestelmämme tulee tulevalla vuosikymmenellä tiensä päähän.
Koko energia-ala on murroksessa. Fossiilisten polttoaineiden
käyttö laskee energiantuotannossa marginaaliseksi ja vähenee
merkittävästi myös muilla yhteiskunnan sektoreilla, kuten liikenteessä.
Olemme pian tilanteessa, jossa fossiilisia polttoaineita verottamalla ei saada verotuloja, vaikka painopistettä näihin siirrettäisiin voimakkaastikin. Tämä muutos tunnistetaan Sitran
raportissa heikosti.
Verotuksen perusperiaatteena tulee olla verotuksen tuoton
ylläpitäminen, ja verojen ohjausvaikutuksen hyödyntäminen
niillä aloilla, jotka ovat päästökaupan ulkopuolella.
Esimerkiksi sähkön kohdalla verojen korottaminen ei tuottaisi merkittäviä ilmastohyötyjä, sillä sähköntuotanto on hyvin
vähäpäästöistä jo nyt. Sähköveron korottaminen päinvastoin
hidastaisi siirtymistä puhtaampien energialähteiden käyttämiseen.

Sähköveron laskeminen saattaisi sen sijaan nostaa sähköveron kertymää, jos esimerkiksi siirtyminen öljylämmityksestä
sähkölämmitykseen olisi taloudellisesti houkuttelevaa ja sähkönkäyttö lisääntyisi. Samalla myös päästöt vähenisivät.
Yrityksille verotuksen muutos on mittava haaste ja toimintaympäristön on pysyttävä ennakoitavana, että investoiminen
kannattaa. Siksi muutos on valmisteltava huolella ja huolehdittava riittävistä siirtymäajoista. Samalla on huolehdittava, että
yrityksillä on varaa lähteä energiamurrokseen mukaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia teknologioita.
Ilmasto-ohjauksen näkökulmasta meillä on jo käytössä erittäin vahva taloudellinen ohjauskeino eli EU:n päästökauppa.
Sen piirissä on puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Kotimainen päällekkäinen verotus ei lisää ilmasto-ohjaavuutta,
sillä jos jokin raaka-aine tai tuotantomuoto verotetaan pois,
päästöoikeudet vapautuvat johonkin toiseen EU-maahan.
Myös tuotanto saattaa seurata perässä. Tehokkainta ilmastopolitiikkaa olisi päästökaupan piirin asteittainen laajentaminen koskemaan esimerkiksi asumista.

Ari J. Vesa

Sähköviesti
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Kuuma kesäpäivä. Parvekkeella on kenties
silmiä hivelevä kukkaloisto ja ihanat yrtit
houkuttelevat ruoanlaittoon. Veden hiljainen
solina kruunaa rentouttavan ajanvieton
parvekkeella. Sähkökäyttöinen vesiaihe on ihana
katseen- ja mielenvangitsija.
TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN

Kesäiloa
parvekkeelle
ja terassille

M

oni kaipaa rentouttavaa veden solinaa. Sähkökäyttöisiä vesiaiheita – patsaita ja putouksia on nyt mukavasti
tarjolla. Ne sopivat myös yrityksiin.
Sisäsuihkulähteissä on kiinnitetty erityistä huomiota veden
kauniiseen solinaan sisätiloissa, mutta kesäkaudella niitä voi
käyttää myös parvekkeella tai terassilla. Valittavissa on useita
upeita ja laadukkaita kokonaisuuksia.

Vesiaihe sisälle tai ulos
Toimitusjohtaja Jouko Kauppi Biro Oy erikoiskaupoista kertoo,
että ero sisä- ja ulkovesiaiheissa tulee pääosin sähköistyksestä;
onko sähköistys tehty ulos vai sisälle (IP-luokitus).
– Sisällä pienet suihkulähteet kosteuttavat myös huoneilmaa.
Vaikutus tuntuu etenkin vesiaiheen läheisyydessä ja niiden lähelle
sijoitetut kasvit nauttivat erityisesti pienestä lisäkosteudesta
ilmassa. Suihkulähde voi vaikuttaa myös sähköisyyden poistumisena (ionisaatio).
– Vesiseinä on ilman parantaja kotona tai vaikkapa yrityksen
aulatiloissa.
Sisäsuihkulähde ja keidasvalaisin tuo hyvää mieltä, kosteuttaa ja parantaa ilman laatua ja veden hiljainen solina rauhoittaa
mieltä.

Vesiseinä ilmankostuttimena
Vesiseinissä yhdistyy moderni arkkitehtuuri ja veden energia.
Vesiseinien toiminta ilmankostuttimena perustuu niiden suureen pinta-alaan.
Moni sanoo, että vesiaihe tekee hyvää kuivalle iholle, kasveille
sekä atooppiselle ihottumalle.
– Myös spa-henkiset kylpyhuone- ja saunatilat ovat suosittuja
ja FengShuin opit voi kätevästi viedä näin parvekkeelle asti.
Osa malleista on saatavana ulkokäyttöön soveltuvana, jolloin
sähköosien IP-luokitus on tehty ulos soveltuvaksi.

Rauhallisesti virtaavaa vettä
Jouko Kauppi kertoo, että kodeissa on suositeltavaa käyttää
rauhallisesti virtaavaa vettä.
– Runsasvetisemmät ja aktiivisemmat vesimuodot sopivat liikeyrityksille sekä ulkotiloihin. Myös valaistus tuo rauhaa, ehkä
hitusen taianomaistakin tunnelmaa.
Vesiaiheen laatuun ja ominaisuuksiin kannattaa perehtyä.
Kalliimmissa laitteissa toimii myös huolto.
– Kotiin sopiva vesiaihe on vielä monelle tuntematon asia,
mutta niiden muotokieli, hiljainen ja pehmeä veden solina ihastuttaa varmasti. Useisiin vesiaiheisiin voi liittää ympärille myös
kasveja, jolloin kokonaisuus on kuin sadusta. Vesiaiheiden hintahaarukka vaihtelee. Pöytämallien hinnat alkavat noin sadasta
eurosta ja järeät, yrityksiinkin sopivat design vesiseinät maksavat tuhansia. n

6

KASTELUJÄRJESTELMÄ ON
HYVÄ HANKINTA
Sähkökäyttöinen kukkien ja kasvien
kastelujärjestelmä on hyvä apu lomailijalle ja on myös niin helteisiä parvekkeita, että jo päivä ilman kastelua voi
käydä kohtalokkaaksi. Sähkökäyttöinen
kastelujärjestelmä kastelee jopa lähes
40 kasvia ja niiden ovh on noin sadan
euron luokkaa ja niitä on myynnissä esimerkiksi rautakaupoissa ja netissä.

Novara Zinc Metal -suihkulähde
Moderni ja suoralinjainen suihkulähde tai kuvaavammin vesiseinä
kimaltelee kauniisti ja toimii katseenvangitsijana kodin tai yrityksen
sisustuksessa. Putoava vesilähde heijastuu valaistuna kauniisti. Suihkulähde painaa 10 kiloa ja siihen kuuluu pumppu, 10 metriä sähkökaapelia ja LED-valaistus valuvalle vedelle. Ovh 449 euroa. Hinnat vaihtelevat
tarjousten mukaan.

Mandala vesilähde,
suihkulähde pöydälle
Vesi putoilee alas elävästi useamman tason
verran. Tämä Feng Shui-sisälähde luo ympärilleen elinvoimaisen keitaan, joka tuo
hyvinvointia ja menestystä. Pyörivä pallo
luo valon läpi heijastaen liikettä ympäristöönsä. Perinteisen Feng Shui uskomuksen
mukaan virtaava vesi symboloi energiaa (Chi).
Hinta 179 €

Chrystall temple -suihkulähde
Tässä suihkulähteessä on LED-valaistus ja korkeus on
89 cm. Suihkulähde sopii terassille tai kivetylle puutarha-alueelle. Temppelinmuotoinen 23 kiloa painava
suihkulähde on valmistettu kestävästä polyresiinistä.
Suuri LED Chrystal pallo sisältyy tuotteeseen ja tilata
voi myös uusia palloja. Mukaan tulee vesipumppu,
10 metriä sähkökaapelia ja sarja LED-valoja. Tuotteen
ovh on 495 €. Hinnat vaihtelevat tarjousten mukaan.

Trentino vesiaihe
– suihkulähde on ihana parvekkeella ja syksyllä sisätiloissa. Sopii
myös yrityksiin.
Hinta noin 100 €.

LÄMPÖÄ PARVEKKEELLE VIILEINÄ KESÄILTOINA
Terassin ja parvekkeen viihtyisyyttä voi parantaa säteilylämmittimillä viileinä päivinä
ja iltoina. Huomio muutama asia, jos päätät hankkia lämmittimen näihin tiloihin.
l Lämmittimen pitää olla ulkokäyttöön sopiva
l Soveltuvuus ulkokäyttöön selviää laitteen IP-luokasta (IP24, IP55)
ja myyntipakkauksesta
l Parvekkeelle riittää usein pieni 1000 watin infrapunalämmitin
l Arvioi sopiva lämmittimen koko asiantuntijan kanssa
l Parvekkeella tai terassilla pitää olla maadoitettu ulkopistorasia lämmitintä varten
l Asenna myös katkaisija, jolla voit ohjata pistorasiaa, niin sinun ei tarvitse aina
irrottaa lämmittimen pistoketta pistorasiasta
l Lämmitintä ei saa kytkeä sisältä vedettävään sähköjohtoon
l Taloyhtiössä pistorasian asennuttamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa
l Varmista lasitetun parvekkeen tai terassin tuulettuvuus
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Sähköauto ladataan
useimmiten kotona

Sähköauton lataaminen on kotona
helppoa. Omakotitalossa päätöksen
omasta latauspisteestä voi tehdä itse,
taloyhtiöissä tarvitaan taloyhtiön
päätös sähköautojen latauspisteiden
toteuttamisesta. Ennen lataamista tai
latauspisteen hankintaa on selvitettävä
kiinteistön sähköjärjestelmän mitoitus
ja pistorasioiden soveltuvuus jatkuvaan
lataamiseen.
TEKSTI: ARI J. VESA
KUVAT: SCANSTOCKPHOTO JA ARI J. VESA
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joka talon sähköjärjestelmästä on helpolla
saatavissa.
On hyvä muistaa, että valtaosalla suomalaisista autoista ajetaan päivässä keskimäärin alle 40 kilometriä ja auto on keskimäärin yli 90 prosenttia vuorokaudesta pysäköitynä. Auton parkkipaikallaseisonta-aikana
lataa helposti päivittäiset ajotarpeet ja reilusti sen yli.
Akut ovat harvoin tyhjät normaalien päivittäisten ajojen jälkeen. Moni sähköautoilija käyttää harvoin julkisia latauspisteitä, jos
hänellä on mahdollisuus kotona lataamiseen.

S

ähköautoa voi ladata lähes kaikkialla
missä sähköä on saatavilla. Latauksessa käytettäviä pistokytkimiä on
erilaisia. Yksinkertaisimmillaan sähköä voi
ottaa normaalista kotipihalla tai parkkipaikalla olevasta pistorasiasta auton mukana
tulevalla latauskaapelilla.
Ennen kotitalouspistorasiasta lataamisen
aloittamista on varmistuttava sähkö- ja paloturvallisuudesta. Talon seinässä tai pihatolpassa oleva pistorasia voi olla hapettunut tai
muuten huonossa kunnossa ja aiheuttaa palovaaran. Sähköauton lataus voi tuoda esille
muitakin puutteita ja virheitä sähköasennuksissa. Onkin huomattava, että mahdollisten
ongelmien syy ei ole itse latauksessa vaan sähköverkossa; täysin samat haasteet aiheuttaa
esimerkiksi tehokkaan sähkögrillin käyttö.
Yllättävissä lataustarpeissa voi paloriskiä
minimoida tunnustelemalla tunnin latauksen jälkeen pistorasiaa. Jos pistorasia tuntuu
käden lämpöä lämpimämmältä, on tilattava
sähköasentaja vaihtamaan pistorasia. Jos on
pakottava tarve jatkaa latausta, pitää pistorasian lämpenemistä seurata latauksen ajan ja
pienentää latausvirtaa, jos mahdollista. Hyväkuntoinen pistorasia ei juurikaan lämpene.
Kotona tehtävässä tarkastuksessa on hyvä
pyytää sähkömiestä tarkastamaan myös pistorasian syöttökaapelin sijainti ja sen turvallisuus. Jos syöttökaapeli kulkee yläpohjassa ja
kaapelin päälle on määräysten vastaisesti asennettu lämpöeristettä, paloriski on olemassa
kaapelin mahdollisesti ylikuumentuessa.
Suko-kotitalouspistorasiaan sopiva latausjohto on yleensä mukana kaikissa autoissa.

Riittävä sähkönsyöttö
Kaapelien ja liittimien tarkastamisen jälkeen
sähkömies selvittää talon sähköjärjestelmän
kapasiteetin. Sähköauton sisäisestä laturista
riippuen auto ottaa vastaan yksi-, kaksi- tai
kolmivaihevirtaa. Kaikkia autoja voi kuitenkin
ladata yksi- tai kolmivaiheisesti – auto hyödyntää niin montaa vaihetta kuin on mahdollista.
Pienissä omakotitaloissa tai vapaa-ajanasunnoissa on yleensä 3 x 25 A liittymä ja sähkölämmitteisissä tai isoissa taloissa 3 x 35 A

Hanki kotilatauslaite

Kotona lataaminen on sähköautoilun
mukavuutta.

sähköliittymä. Auton sisäinen laturi saattaa
kyetä jopa 22 kilowatin lataustehoon, joka
vastaa 3 x 32 ampeerin virtaa. Tällainen latausteho on kuitenkin kotikäyttöön rajusti ylimitoitettu ja lähes aina riittää puolet siitä eli
11 kilowatin teho, 3 x 16 ampeerin virta. Sähköasentaja selvittää tarvittavan lataustehon
ja säätää kodin latauspisteen niin, että virta
riittää lataukseen. Vaikka aamulla ja iltapäivällä talon pääsulakkeissa ei olisi kapasiteettia jäljellä, niin sitä useimmiten riittää illan
ja yön ajan. Esimerkiksi 16 ampeerin latausvirralla saadaan 3,7–11 kilowatin latausteho.
Jos auto seisoo pihassa esimerkiksi 12 tuntia, saadaan yhdestä vaiheesta auton akkuihin energiaa noin 40 kilowattituntia. Tällä
energiamäärällä ajaa useimmilla sähköautoilla jo reilusti yli 200 kilometriä. Vastaavasti kolmivaiheisella latauksella auton kuin
auton akku täyttyy yön aikana helposti.
Sähköjärjestelmään voidaan tehdä myös
kuormanohjauksia, jotka esimerkiksi estävät yhtäaikaisen saunankäytön ja sähköauton lataamisen. Toinen vaihtoehto on joidenkin latausasemien mukana asennettava tehovahti, joka pienentää auton latausvirtaa, jos
pääsulakkeiden maksimivirta uhkaa ylittyä.

Kotilatauksella helpolla päivän ajot
Kotilatauksella lataa hitaimmillaankin
yössä noin 100 kilometrin ajot. Vaikka tätä
reilusti nopeampia lataustapoja on tarjolla,
kotilatauspistettä ei ole tarkoitettu pikalatauspisteeksi. Siksi useimmille riittää teho,

Hankkiessa täyssähköauton tai ladattavan
hybridiauton, kannattaa kotilatausta varten
hankkia tyypin 1- tai tyypin 2 -pistokkeella
varustettu latauslaite. Tavallisia kotitalouspistorasioista ei ole suunniteltu jatkuvaan, pitkäaikaiseen lataukseen. Tilapäisesti ne sopivat
käyttöön.
Tyypin 2 -pistoke mahdollistaa kolmivaihelatauksen. Tyypin 2 latausliitin on vakiona
uusissa Euroopassa myytävissä sähköautomalleissa ja sellainen pitää laittaa myös julkisiin
latauspisteisiin. Tyypin 1 -pistoke on jäämässä
pois. Julkisia latauspisteitä varten sähköautoilija tarvitsee yleensä oman kaapelin, jonka
toisessa päässä on type2 -pistoke ja toisessa
omaan autoon sopiva type2- tai type1 -pistoke.
Kotiin asennettavassa laturissa suositaan
yleensä auton mukaan määräytyviä type1- tai
type2 -pistokkeita. Kotilatauspiste on usein
varustettu kiinteällä kaapelilla. Kiinteällä kaapelilla varustettu latauspiste on päivittäisessä
käytössä vaivaton ja turvallinen. Vaihtoehdot ovat monipuolisuutta ja niihin kannattaa tutustua jo sähköauton hankintaa suunnitellessa.

Muista rakentaessa
ja asuntoa hankittaessa
Uutta omakotitaloa tai vapaa-ajan asuntoa
rakentaessa kannattaa sähköistykseen tehdä
varaus sähköauton latauspistettä varten,
vaikka ei itse sähköautoa ole juuri hankkimassa. Tulevaisuudessa se on myyntivaltti.
Rakenteilla olevasta tai juuri valmistuneesta taloyhtiöstä asuntoa hankkivan kannattaa selvittää, onko sähköautojen tuloon
pysäköintipaikoille varauduttu. Kun asuntoa
myy myöhemmin, latausmahdollisuuden olemassaolo tulee asuntokaupan ratkaisevaksi
tekijäksi ladattavien autojen yleistyessä.
Eri palvelutarjoajat tarjoavat valmiita ratkaisuja niin pientaloihin kuin taloyhtiöille.
Taloyhtiöissä kannattaa ottaa sähköautojen
lataus esille ja tehdä siitä päätökset, ennen
kuin ensimmäiset sähköautot saapuvat
pihoille. Kannattaa kysyä myös oman sähköyhtiön palveluista. n

9

TEKSTI: PEKKA TOLONEN
KUVA: SHUTTERSTOCK

Mikä on tuo salaperäinen tekoäly,
jonka luvataan mullistavan
maailman? Mitä se osaa ja kuinka
kuluttaja hyötyy siitä?

TEKOÄLY
puskee
kuluttajatekniikkaan
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A

ivan ensimmäiseksi kannattaa korostaa, että tekoäly on oikeasti tyhmä
kuin saapas. Se ei näet opi kerrasta
kuten ihminen, vaan opetus pitää toistaa miljoonia kertoja esimerkkien avulla.
Niinpä tekoälylle täytyy näyttää miljoona
kissan ja koiran kuvaa, jotta se oppii erottamaan ne toisistaan. Sitten kun tekoälylle näyttää possun, se osaa vain sanoa, että se ei ole
koira eikä kissa.
Heikkoutena on suuritöinen opetusvaihe.
Vahvuutena on se, että kun tekoäly on viimein oppinut asian, se toimii ihmistäkin
tarkemmin ja nopeammin.

Tekoäly ryhtyy autonkuljettajaksi
Tekoälyyn kuuluu monia osa-alueita. Näitä
ovat data-analyysi, kielen ymmärtäminen, oppiminen, tunnistaminen, päättely,
ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ihmisen
kanssa, puheentunnistus, konenäkö sekä
robotiikka, jossa kaikki yhdistyvät.
Tekoälyvallankumouksen myötä tekoälystä
on nyt kehittymässä oikea monitaituri. Yritysten ohella kehitys hyödyttää myös kuluttajaa monenlaisten älykkäiden laitteiden avulla.
Automaattisesti ajavassa robottiautossa tekoäly havaitsee toiset autot, polku- ja moottoripyörät, ihmiset ja eläimet. Se ymmärtää liikennemerkit ja aikaa myöten sen arvellaan oppivan ihmistä paremmaksi kuljettajaksi.
Tekoäly osaa myös navigoida paketteja kuljettavan dronen eli lenturin kotiovelle. Ensi vuosikymmenellä tekoäly ohjastaa taivaalla pörrääviä ilmatakseja, uskovat alan innovaattorit.

Kodin tekoäly arkipäiväistyy
Tekoäly on jo arkea älypuhelimissa ja nettipalveluissa. Näissä tekoäly tunnistaa kasvot, sormenjäljet ja oppii tuntemaan käyttäjänsä – sekä
suosittelee sisältöjä mieltymysten perusteella.
Tekoäly ymmärtää myös puheen ja osaa
kääntää sen lähes tosiajassa vaikka japaniksi. Ja tekoäly tunnistaa miten likaista
pyykkiä on pantu älypesukoneeseen. Sitten

se laatii näille parhaan pesuohjelman.
Lisäksi tekoäly toimii taustalla robottipölynimureissa sekä kodin Alexa ja Google
-älykaiuttimissa. 8k-televisioissa tekoäly taas
luo lisää tarkkuutta sovittaessaan Full HD ja
4k -kuvaa ruutuun.
Tekoälyn avulla uusimmat kamerat osaavat jopa puhdistaa pimeässä kuvatut hämärät kuvat. Käsittelyn jälkeen kuvat näyttävät
kuin kirkkaassa päivänvalossa kuvatuilta.

Robotit rynnivät kotiin
Yhdysvaltalainen Dassault Systems -tutkimuslaitos arvioi, että 70 prosenttia käyttää 10
vuoden kuluttua etävalvottuja kodinkoneita.
Neljäsosalla kodeista on palvelusrobotti,
joka osaa laittaa ruokaa ja vaikkapa silittää
ja viikata vaatteita.
Kodin vartijana toimii robottikoira ja
kodin arsenaaliin kuuluu lääkärirobotti,
ravinto- ja liikuntaterapeutti, joka tekee
nopeasti diagnoosin vaivasta kuin vaivasta.
Suomikin on vahvasti mukana tekoälykilvassa, sillä Reaktorin ja Helsingin yliopiston
Elements of AI -verkkokurssi on tavoittanut
jo yli 140 000 suomalaista.

Tekoäly tulee työelämään
Tekoälyn kuluttajatekniikan kääntöpuolena
on kuitenkin, että koneet ottavat hoitaakseen monia työtehtäviä. Miten ratkaistaan
pienen ihmisen arki tilanteessa, kun tekoäly
ja robotit vievät työpaikat?
2020-luvulla tekoäly näet valtaa teollisuuden, varastojen hallinnan ja kuljetuksen.
Tekoäly ja robotit tulevat vauhdilla myös
asiakaspalveluun, valtionhallintoon, oikeusja taloustieteeseen sekä lääketieteeseen,
poliisitoimeen ja sodankäyntiin.
Suurpankki JPMorgan Chase otti jo pari
vuotta sitten käyttöön tekoälyn, joka tekee
lainasopimuksia. Järjestelmä tekee muutamassa sekunnissa työn, johon juristeilta
meni 360 000 tuntia vuodessa.
Tekoälyn ja robottien käyttö voikin joh-

taa siihen, että jopa 50 prosenttia nykyisistä
työpaikoista katoaa lähivuosikymmenien
aikana. Vaikka tekoälyn myötä syntyykin
uusia töitä, riskinä on melkoisia yhteiskunnallisia ongelmia.

Uhkana ihmisen eloonjäänti?
Tekoälyn heikkoutena on se, että se ei osaa
selittää miksi se on päätynyt johtopäätökseensä. Mistä siis tiedämme, että tekoäly on
tehnyt oikean ratkaisun?
Jos tekoälyn annetaan tehdä tärkeitä päätöksiä ja hallita yhteiskuntaa on vaarana,
että tekoäly päättelee ihmisen olevan planeetan suurin uhkatekijä, joka täytyy eliminoida maapallolta.
Terminator-elokuvan visiot ovat täysin
todellisia, varoittavat Microsoftin johtaja
Bill Gates, Tesla-sähköautotehtaan johtaja
Elon Musk ja edesmennyt fyysikko Stephen Hawkins.
Euroopan komission mukaan tekoälyn
hyödyntämistä tuleekin valvoa lainsäädännöllisesti. n

NÄIN TEKOÄLY TOIMII
Tekoälyn suurin kasvu tapahtuu hermoverkkotekniikassa. Periaate keksittiin jo
1950-luvulla, mutta vasta nykyisten tietokoneiden teho on tehnyt mahdolliseksi hermoverkkojen laajamittaisen hyödyntämisen.
Hermoverkko matkii aivojen hermosoluja.
Sen matemaattinen malli koostuu muiden
hermoverkon solujen signaalien summaajista ja aktivaatiofunktioista.
Opetuksen aikana tekniikka muodostaa
painotukset hermoverkon solujen välisille
kytkennöille. Moderneissa syväoppivissa ratkaisuissa käytetään lisäksi tuhansia hermoverkkokerroksia, joista kukin kerros tarkentaa aiemman kerroksen oppimista.
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Pihoille kaivataan

VALOA

Pihan kulkureittien valaiseminen on kyselyn mukaan
pihojen tärkein sähköistysaihe. Pihalle kaivataan
myös pistorasioita kausivaloille sekä sähköisille
työkaluille. Nyt on oikea aika suunnitella pihan
sähköistyksen parantaminen ja toteuttaa se kesän
aikana ennen syksyn pimeitä.
TEKSTI: ARI J. VESA KUVAT: SÄHKÖINFO

Kulkureitti ja
istutukset
samalla
valaistuksella.
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ja koristevaloja pihalle, terassille tai parvekkeelle. Ulos asetettavia valoja varten pihalla,
terassilla ja parvekkeilla tarvitaan valoja varten asennettuja pistorasioita.
Pistorasiat ovat tarpeen myös ulkorakennuksissa esimerkiksi sähköpolkupyörien ja
akkukäyttöisten työkalujen lataamista varten. Pihalla halutaan käyttää sähköisiä työkaluja. Mitä vähemmän joutuu turvautumaan
jatkojohtoihin, sitä turvallisempaa on sähkön
käyttäminen piha-alueillakin. Jatkojohdot
eivät ole toimivin vaihtoehto, vaan kannattaa
panostaa pistorasioihin eri puolilla pihaa.
Pihalle asennettaviin pistorasioihin kannattaa liittää myös ohjausmahdollisuus sisältä,
jotta virrat saa katkaistua niistä mukavasti.
Jos kausivalot halutaan laittaa aina tiettyyn
paikkaan, on hyvä harkita näiden pistorasioiden ajastamismahdollisuutta sisältä.

Pihan valaistuksen luonne on muuttunut. Pelkän valaisemisen sijaan valolla pyritään samalla korostamaan esimerkiksi pihan kasveja tai
näyttäviä yksityiskohtia.

Muista autoilun tarpeet
Kauniilla valaisimilla saa ryhtiä ja ilmettä pihaan.

Talvella tarvitaan pihalla auton moottorin
lämmitystä ja tätä varten sähkötolppa, jonka
reilut kuusi prosenttia vastanneista mainitse
kyselyssä pihan sähköistyksen kohteeksi.
Sähköauton latauspiste oli vielä harvan tarvelistalla. Sähköautojen yleistyminen edellyttää kuitenkin, että kotona ollessa voi auton
akuston ladata. Kun pihalla tekee sähköistystöitä, on sähköautojen latausmahdollisuus jo
hyvä ottaa huomioon ja upottaa maahan sähköjohto mahdollisesti tulevaa tarvetta varten,
samalla kun pihalla tekee reittejä maakaapeleille.

Ruokaa tehdään myös pihalla

L

öydä sähkömies -palvelun kyselyn
mukaan suomalaiset kaipaavat pihoille
eniten kulkureittejä ja yksityiskohtia
korostavaa valaistusta sekä pistorasioita.
Sähköistyksen ykköskohteeksi nousi kyselyssä tarve pihan kulkureittien valaisemiseen.
Kun viime talvena luita murtanut liukkaus on
vielä tuoreessa muistissa, ymmärtää tämän
valinnan hyvin. Pimeys ja jäinen piha on vaarallinen yhdistelmä. Vaikka valaisemalla ei
saa liukkautta pois, valaistus tuo kuitenkin
turvaa paljastamalla pahimmat jääkohdat.
Yllättävää kyselyssä oli, että pihakäytävien
sulanapitoa sähköistämällä pahimmat riskikohdat ei nähty kovinkaan tärkeiksi. Se on
kuitenkin toimiva keino estää tapaturmia
omalla pihalla, jos ei aikaa ja haluja muuhun
liukkaudentorjuntaan ole!
Liukkaudentorjunnassa sähköllä painaa
oletettavasti myös halu energiansäästöön ja
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Toisaalta
ilmaston muutos lisää kelejä, joissa portaat
ja muut vaikeat kohdat saattavat saada pinnalleen ohuen tasaisen jääpeitteen, jossa

muu liukkaudentorjunta toimii heikosti.
Ratkaisuja tehtäessä kannattaakin miettiä,
miten energiaa kuluu pintojen sulattamiseen mahdollisimman vähän.

Automaatiota ja sähköä kausivaloille
Piha-alueen valaistukseen liittyi toinenkin
sähköistystarve. Valaistuksen liiketunnistimet nähtiin tärkeiksi ja toimiviksi ratkaisuiksi. Valaistuksen automaation merkitys
on kasvanut ja siihen löytyy hyviä vaihtoehtoja. On energian tuhlausta pitää koko ajan
päällä pihan yleisvalaistusta. Kun asennutetaan liiketunnistimet, valot syttyvät silloin,
kun joku pihalla liikkuu ja sammuvat sitten,
kun laitteisto ei liikettä havaitse.
Kyselyyn vastaajista monet kokivat tarpeelliseksi valaista myös istutukset. Ne pääsevätkin oikeuksiinsa kaikkina vuodenaikoina hyvin valaistuina.

Sähköistyksellä huvia ja hyötyä pihaan
Yhä useammat ripustavat syksyn pimeiden tultua ja viimeistään joulun alla kausi-

Ruuan laittaminen ulkona on huoletonta
ja hauskaa. Ja vielä hauskempaa se on, jos
on käytettävissä sähkövirtaa keittämiseen,
paistamiseen ja vatkaamiseen. Kannattaakin kutsua ammattilainen paikalle asentamaan ulko-olosuhteisiin sopivia pistorasioita kesäkeittiöön.
Sähkögrillit ja -savustimet ovat helppokäyttöisiä ja tehokkaita, joilla onnistuu jo vaativampikin ruuanlaitto. Ne ovat myös nopeita
ja käryttömiä sekä helppoja puhdistaa.

Sähkötyöt kuuluvat ammattilaiselle
Löydä sähkömies -palvelun kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, milloin sähköasentaja on viimeksi käynyt tekemässä uusia tai korjaamassa
vanhoja sähköistyksiä piha-alueilla. Kolmasosa vastaajista kertoi näin tapahtuneen viimeisten 2–4 vuoden sisällä. Viidennes totesi,
ettei ole käynyt koskaan. Kymmenen prosenttia tiesi, että piha-alueilla on sähköasentaja
tehnyt töitä viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Jos unelmana on saada toimiva, viihtyisä
piha, sähköistys on tärkeä osa kokonaisuutta.
Ethän vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta, vaan pyydä oikeudet omaava sähköurakoitsija käymään! Ideoikaa yhdessä, mutta
jätä asennustyö ammattilaisen tehtäväksi. n
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Porkkanakakku

K

akkujen makumaailmassa on uusia
trendikkäitä vivahteita, vaikka perinteinen ja rehevä mansikkakakku pitääkin pintansa, samoin kuin kinuski- ja vadelmakakkukin. Ekologisuus, lähiruoka-ajattelu ja uuden ajan ruokatottumukset näkyvät
myös kakuissa ja muissa leivonnaisissa.
Näin kertoo kotitalousopettaja, ruokaviestinnän ammattilainen ja tuhansien reseptien
suunnittelijana tunnettu Arja Elina Laine.
Hän on tuonut herkut myös blogiinsa ja
kurssittaa yrityksiä ja yhteisöjä sekä vaikkapa pariskuntia ruoanlaiton saloihin.
– Yhteinen ruoanlaitto käy vaikkapa tykypäivän ohjelmasta, koska siihenhän useimmiten sisältyy ruokailu. Ruoankin voi valmistaa yhdessä.

Suomalainen luonto inspiroi
Kakkujen trendikkäät variaatiot ovat Laineen mielestä ehdottomasti kokeilemisen
arvoisia.
– Kakkujen pohjina käytetään yhä useammin
keksejä ja marenkeja eikä jauhonkaan tarvitse
olla vehnää. Raakakakkujen suosio on kasvussa
ja esimerkiksi porkkanaa, punajuurta, kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä voi mainiosti hyödyntää kakkujen taikinarakenteessa.
Myös luonnonyrttejä kannattaa Laineen
mielestä hyödyntää ja ehdottomasti kotimaisia marjoja.
– Yksi suosikeistani on mustikka-rahkakakku metsämustikoista. Niissä on ihan oma
arominsa verrattuna pensasmustikkaan.

Tehosekoitin ja vatkain apuna
– Kakun valmistusta kannattaa kokeilla
rohkeasti, sillä harjoitus tekee mestarin. Jos
kakku tehdään ensimmäistä kertaa ja se tarjoillaan suuressa juhlassa, kannattaa siitä
ensin tehdä harjoitusversio.
Riittävän järeä tehosekoitin tai monitoimikone on kakun valmistajalle tärkeä säh-
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kölaite. Sillä saa jauhettua porkkanat ja
muut juurekset, pähkinät ja kuivahedelmät.
Tehokas laite kestää rasitusta pitkään.
Yleiskoneet maksavat itsensä ahkerassa
käytössä pian takaisin. Sähkövatkaimessa
on hyvä olla mukana lankavispilä munavaahdon vatkaukseen.
– On myös hyvä miettiä alkavaa kesää eli
millainen kakku kestää kuumaakin säätä,
sillä kakut saatetaan laittaa esille jo reilusti
ennen tarjoilua.
Esimerkiksi kuumuus ja suklaakuorrute
voi olla kotikokille vaikea yhtälö, jos juhlatilassa ei ole mahdollista jäähdyttää kakkua
h-hetkeen asti.

Nakuversio näyttää herkkukerrokset
Kakkuja voi koristella trendikkäästi marjoilla, hedelmillä – ja vaikkapa kukilla.
– Kakut tehdään nykyään yhä useimmin
naked eli nakuversioina, jolloin niiden reunat
jätetään viimeistelemättä ja on suorastaan suotavaa, että herkullinen täyte näkyy kerroksittain ja se saa suorastaan pursuta reunoilta yli.
Laine kertoo, että viime vuosina kakkujen
koristeet olivat täydellisyyttä hipovia runsaine
yksityiskohtineen. Nyt niissä korostuu maalaisromanttisuus, runsaus ja boheemisuus.

Poimi kukat koristeiksi
Arja Elina Laine kertoo, että kauniit kukat
eivät nuukahda kakun päällä, kun ne käsittelee vatkatulla valkuaisella ja tomusokerilla.

– Ruusut, krassit, päivänkakkarat, omenapuun kukat ja orvokit ovat kauniita kakun
päällä ja koristeena. Ja ne ovat syötäviäkin.
Ketunleivässä on lievästi oksaalihappoa,
mutta pieninä määrinä se ei haittaa. Mesiangervo koristeena antaa myös ihanan lempeän tuoksun.
Minttu ja sitruunamelissa sopivat nekin
monen leivonnaisen koristeeksi.
– Tosin on tärkeää muistaa, että ei käytä
ja syö kukkia, joita on lannoitettu tai jotka
ovat kasvaneet maantien vieressä.

Kakkua maljoihin annosteltuna
– Trendikkäitä ja käteviä ovat myös niin
sanotut ”posset”. Eli kakkuja voi työstää
kauniisiin lasimaljoihin annostelemalla
kakun pohjaa, täytettä tai mitä ikinä laittaakaan kerroksittain ja koristeita kruunaamaan näitä annoksia.

Rohkeasti kokeilemaan
Arja Elina Laine kannustaa kotikokkeja
kokeilemaan rohkeasti kakkujen ja leivonnaisten tekoa. Juustokakku on esimerkiksi
hyvä aloituskohde.
– Itse innostuin leipomisesta ja ruoanlaitosta jo pikkutyttönä ja innostus vain jatkuu. Vapaa-ajalla nautin ulkoilusta, liikunnasta, golfista ja tanssista. Luonto inspiroi
moneen asiaan ja keittiössä työskentely on
myös rentouttavaa. Ja mikä onkaan parempaa kuin itse tai yhdessä tehty herkku. n

Ekologisuus näkyy
kakkujen makumaailmassa
Maistuisiko mehevä raakakakku? Ehkä voisit kokeilla kakkuihin porkkanaa tai punajuurta?
Vastustamaton on myös ihana lakritsi-suklaajuustokakku. Kesän trendikkäitä kakkuja voi kätevästi
valmistaa kotona.
TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
RESEPTIT: ARJA ELINA LAINE
KUVAT: SHUTTERSTOCK JA AG-PHOTO

Raakakauista on helppo tehdä vegaanija gluteiiniton versioita.
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KUVA: ARJA ELINA LAINE

Kotitalousopettaja Arja Elina Laineen makujen
päiväkirjaa voi seurata facebookissa
www.facebook.com/makujenpaivakirja

Perinteinen
mansikka
kermakakku
pitää pintansa.

KOKEILKAA
SUPERRAIKKAITA KAKKUJA

Lakritsi-suklaajuustokakku

Perinteinen mansikkakermakakku pitää pintansa

Hienonna keksit monitoimikoneessa. Sekoita
joukkoon sulatettu rasva. Levitä seos leivinpaperilla vuoratun irtopohjavuoan pohjalle.
Liota liivatteita kylmässä vedessä 5 minuuttia.
Sulata suklaa vesihauteessa tai hyvin varovaisesti
mikroaaltouunissa. Puristele liivatteista liotusvesi
pois ja sulata liivatelehdet kuumaan suklaaseen.
Vatkaa kerma, sokeri ja kaakaojauhe vaahdoksi, lisää tuorejuusto hyvin vatkaten joukkoon.
Sekoita lakritsikastike suklaaseen ja valuta hieman seos ohuena nauhana vispaten vaahdon
joukkoon.
Kaada hyytelö heti vuoassa olevalle jäähtyneelle torttupohjalle. Hyydytä jääkaapissa.
Irrota hyytynyt juustokakku tarjoilualustalle.
Purosta päälle lakritsikastikkeella nauhoja kakun
yli edestakaisin ja lisää halutessasi vielä päälle suklaa tai lakritsimakeisia.
Kakun voi tehdä ajoissa pakastimeen ja sulattaa
hitaasti jääkaapissa ennen tarjoilua. Koristele tällöin vasta ennen tarjoilua.

Leipuri-kondiittoriksi ensi vuonna valmistuva Juho Heino kertoo olevansa superraikkaiden juustokakkujen suosija.
– Kakkujen valmistamisessa minua kiehtovat värien kontrastit, makuvivahteet ja ulkonäkö. Etenkin
esimerkiksi vaniljavalkosuklaa juustokakku lime gleissillä eli kiilteellä ja raikkailla koristeilla olisi kakku,
jonka nostaisin kesäjuhlien suosikiksi.
Myös etenkin kolmen suklaan kakut ovat Heinon mielestä mahtavia, mutta ehkä liiankin täyteläisiä.
Juho Heino kannustaa myös kotikokkeja valmistamaan itse kakkuja.
– Itse tehty on aina parasta. Kotikokeille suosittelen kodin sähkölaitteeksi Kitchen Aidia, mikä maksaa hintansa suhteellisen pian takaisin – taikinan veivaaminen, erilaiset vatkausominaisuudet helpottavat nopeasti kotikokin työtä. Ja totta kai myös perinteiselle sähkövatkaimelle on käyttöä ja blenderille.
Heinon mielestä juustokakun kanssa onnistuu suhteellisen helposti, jos muistaa olla kärsivällinen.
– Juustokakku on parhaimmillaan vasta seuraavana päivänä, kun makujen maailma on tekeytynyt.

Vaikka kakkujen maailma saa uusia trendejä niin perinteiset kakut pitävät silti pintansa.
– Perinteinen mansikkakermakakku on aina vastustamaton. Kakun voi koristella myös metsämansikoilla. Muutenkin perinneherkut ovat mainioita ja on tärkeää, että taito niiden valmistamisessa säilyy.

Kakkua ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan
Juho Heino on tyytyväinen, että pienten leipomoiden ja kahviloiden määrä on noussut. Eurooppalaiseen tapaan kahviloissa rentoutuminen ja leivonnaisesta nauttiminen on hänen mielestä mukava tapa
viettää aikaa yhdessä.
Millaisia haaveita nuorella ja tulevalla leipuri-kondiittori Heinolla sitten on?
– Haluaisin työskennellä pienessä leipomossa ja työstää ja erikoistua muutamien upeiden herkkutuotteiden tekoon ja olla lähellä asiakasta.

Netistä aukeaa reseptien maailma
Vaikka kodin pienet ja suurtalouskeittiön vähän järeämmät sähkölaitteet helpottavat kätten töitä, niin
Heino muistuttaa, että hyvästä kunnosta kannattaa pitää huolta ja muistaa myös lihashuolto.
– Olen aina pitänyt monipuolisesta urheilusta ja muusta liikunnasta. Se on mieltä rauhoittavaa ja innostavaa. Esimerkiksi pyöräily, skeittaaminen, jalkapallo tai vaikkapa vain kävelylenkit.
Kotikokkeja Heino kannustaa vielä yhdessä tekemiseen ja uusien reseptien kokeiluun.
– Netistä aukeaa reseptien ihmeellinen ja upea maailma. Rohkeasti ja kärsivällisesti vain kokeilemaan.
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valmista irtopohjavuokaan, halkaisija 24 cm ja 5
cm korkea reuna
Pohja:
180 g kaura- tai digestivekeksejä
80 g voita
Täyte:
6 liivatelehteä
150 g tummaa suklaata
4 dl kuohukermaa (2 tlk)
2 rkl sokeria
1 rkl tummaa kaakaojauhetta
400 g tuorejuustoa
1 dl lakritsikastiketta
Koristelu:
lakritsikastiketta, suklaa- tai lakritsikoristeita

KUN ALOITAT
RAKENTAMISSUUNNITTELUN

MUISTA SÄHKÖT
UUDET LIITTYMÄT – RAKENTAJAN MUISTILISTA

TEKSTI: ARI J. VESA
KUVA: SCANSTOCKPHOTO

R

akentaminen on mittava projekti,
johon kuuluu olennaisena osana rakennuksen sähköistäminen. Sähköä tarvitaan heti kun rakentaminen aloitetaan, jopa
jo ennen rakennustöitä. Selvitä sähköliittymän saaminen tontille ajoissa. Kun liittymä
on saatu tontille, voit tehdä sähkösopimuksen
valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Sähkönjakelusta vastaa paikallinen verkkoyhtiö.
Sähköliittymän toimittaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Verkkoyhtiöltä saat
sähköä aina kun sitä tarvitset, oli sitten kyse
kodista tai vapaa-ajanasunnosta.
Sähkön siirto jakeluverkkoa pitkin on vain
pieni osa kokonaisuutta. Suurin osa sähkönsiirrosta onkin verkkopalvelua, joka mahdollistaa sinulle tarpeesi mukaisen sähkön käytön.
Verkkopalvelu takaa sähköt silloin kun sähköä
tarvitset, huolehtimalla verkon kunnosta vuorokauden ja vuoden ympäri. Lisäksi verkkoyhtiö huolehtii käyttämäsi sähkön tarkasta mittauksesta, sähkönkulutuksen tuntitasoisesta
informaatiosta sekä toimittaa kulutustiedot
sähkön myyjälle, tarjoaa hyvät neuvontapalvelut sekä ympärivuorokautisen päivystyksen ja
nopeat jakeluverkon korjauspalvelut yllätystilanteissa.
Onnistunut sähköistäminen vaatii hyvää
suunnittelua, toimivan toteutuksen sekä
oikean kokoisen sähköliittymän. Sähköistämiseen kannattaakin varata riittävästi aikaa
ja ottaa paikalliseen sähköverkkoyhtiöön
yhteyttä hyvissä ajoin. n

l Aloita sähkösuunnitelman teettäminen heti, kun sinulla on rakentamisen
vaatimat rakennuslupa-asiakirjat
		l Huomioi, että sähköä tarvitaan usein jo rakentamisen ensimmäisissä vaiheissa
l Valitse sähkösuunnittelija, lämmitysjärjestelmä ja sähkönkäyttötapa
		l Sähkösuunnittelija määrittelee tehon tarpeen eli liittymän koon
		l Huomioi, että tietyt sähkölaitteet saattavat vaatia suuria käynnistysvirtoja,
			 jolloin tarvitset mahdollisesti suuremman liittymän
				 – Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi lämpöpumput ja kompressorit
				 – Laitteiden käynnistysvirtoja on yleensä mahdollista teknisillä ratkaisuilla 		
					 rajoittaa ilman vaikutusta laitteen toimintaan – voit kysyä neuvoa sähkösuun					 nittelijaltasi tai paikalliselta verkkoyhtiöltä
				 – Muista myös tulevaisuus, esimerkiksi sähköauton lataustarpeet
l Tarvitset asemapiirroksen sähköistyksestä
		 l Asemapiirroksessa on huomioitava muut tontille tulevat järjestelmät
			 kuten tietoliikenne-, vesi- ja viemäriverkot
l Tutustu paikallisen verkkoyhtiön www-sivuilla liittymän hankkimista koskevaan tietoon
l Valitse Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä sähköurakoitsija,
joka vastaa tontin sähkötöistä ja sähköasennuksista
l Tilaa sähköliittymä paikalliselta verkkoyhtiöltä
		l Pyydä tarjous ja tee tilaus hyvissä ajoin ennen sähkön tarvetta
		 l Verkkoyhtiö tekee tilauksesi perusteella liittymissopimuksen
l Katso liittymäsi toimitusaika sopimuksesta ja palauta sopimus allekirjoitettuna
		 l Jos huomaat korjaustarpeita sopimuksessa, ota yhteyttä verkkoyhtiöön
l Verkkoyhtiö aloittaa sähköliittymäsi rakentamisen liittämiskohtaan (pääsääntöisesti
tontin rajalla) sopimuksen mukaisesti, kun yhtiö saa liittymissopimuksesi allekirjoitettuna
l Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa,
joka ilmoittaa sopimuksesta verkkoyhtiölle
		 l Näin syntyy myös tarvittava verkkopalvelusopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa
		 l Sähköjen kytkentä edellyttää liittymissopimuksen lisäksi sekä
			 verkkopalvelu- että sähkönmyyntisopimuksia
l Sähköurakoitsija asentaa tontillasi liittymiskaapelin kaapeliojaan
liittämiskohdasta eteenpäin ja mittauskeskuksen
l Sähköurakoitsija huolehtii perusmaadoituksesta, ylijännitesuojauksesta
ja tekee käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää
l Sähköurakoitsija tekee kytkentätilauksen verkkoyhtiölle yleistietolomakkeella
l Verkkoyhtiö kytkee liittymän sähköverkkoon sovitun ajan kuluessa tilauksen
vastaanottamisesta, kun kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa
l Verkkoyhtiö antaa tiedon sähköjen kytkentäajankohdasta
l Verkkoyhtiö vastaa sähköntoimituksen laadusta koko asiakkuutesi ajan

17

• 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 31.7.2019
mennessä.
Vastaukset kysymyksiin
löytyvät tästä asiakaslehdestä tai sen sähköisistä
versioista.

Lähetä ristikko 31.7.2019 mennessä osoitteella: Adato, Sähköristikko, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Sähköristikko 1/2019 ratkaisu

Nimi

Lähiosoite

Sähkövisan ja
Sähköristikon voittajat
1/2019:
Doro 8040 -älypuhelin:
Esa R., Rauma ja
Maritta P., Kolari

Postinumero ja -toimipaikka

Onnittelut voittajille!
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• MARKKANEN •
Kysymykset:

A

Mikä on kyselyn mukaan
kotipihojen tärkein sähköistämisaihe?

1. pistorasia
2. kulkureittien valaiseminen
3. kulkureittien sulanapito

B

Ennustuksen mukaan etäohjattuja
kodinkoneita käyttää 10 vuoden kuluttua?

1. 50 % kotitalouksista
2. 60 % kotitalouksista
3. 70 % kotitalouksista

C

Kuinka usein ilmalämpöpumpun
suodatin kannattaa puhdistaa?

1. kerran viikossa
2. kerran kuukaudessa
3. kerran vuosineljänneksessä

Sähkövisan ja Sähköristikon palkinnot 2/2019

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

S

Suomelle
euroviisuvoitto!

avu ei hälvene vuoden 2002 Eurovision laulukilpailujen
yhteydessä järjestettyjen lintujen euroviisujen ympäriltä.
Kuten hyvin muistamme, niin yleisöäänestyksen voiton
vei tuolloin Islantia edustanut kapustarinta, kakkoseksi tuli Belgian lippua heilutellut sinirinta ja pronssin nappasi pienten Färsaarten urhea meriharakka. Suomen edustaja, mustarastas, saavutti sinänsä kunniakkaan, mutta ah niin katkeran neljännen sijan.
Suomalaisesta vinkkelistä katsottuna kilpailu jätti paljonkin
jossittelun varaa.
Kaikki mitaliedustajat olisivat voineet edustaa yhtä hyvin myös
Suomea, sillä esiintyväthän ne meilläkin. Sama pätee tietenkin
myös tuomariraadin suosikkiin, satakieleen.
Olisikohan aika jo kypsä kilpailun järjestämiseen toisen kerran?
Oma valintani maamme edustajaksi on tällöin pajulintu. Pajulintu voittaisi myös varmuudella ehdokkuuden, mikäli pajulinnut saisivat itse valita. Suomessa on noin 7 miljoonaa pajulintua,
joten se on maamme yleisin lintu.
”Laulu pehmeä, suruvoittoinen säe, alkaa muutamalla nopealla
lyönnillä, hidastuu sävelkorkeuden laskiessa ja lopuksi vaimenee
ikään kuin häipyen pois.
Noin linnun ääntä kuvaillaan luontoportti-sivustolla (www.
luontoportti.com).
Luonnehdinnasta tulee elävästi mieleen myös Suomen kesä.
Pajulinnun mahdollisuuksia saattavat tosin heikentää plagiointisyytökset. Sen melodia muistuttaa hämmästyttävästi Suomen toiseksi yleisimmän linnun, peipon, vastaavaa luritusta.
Mutta kun peippo vetää oman biisinsä jopa tekopirteästi Allsång på Skansen –yhteislaulutapahtuman tyylillä, niin pajulintu
viisuilee hyvin flegusti ja varovaisesti.
Asiaan tietenkin kuuluu, että urospeippo laulaa näkyvällä paikalla oksalla ja esittelee pirtsakkaa punaruskeaa vatsaansa sekä
tyylikästä siniharmaata päälakeaan.
Vaatimattoman näköinen pajulintu taas piilottelee puskissa.
Sen puvun hienoin yksityiskohta on vaalea silmäkulmanjuova,
mitä kukaan ei ole koskaan nähnyt.
Ai että voitto ei muka irtoaisi suomalaiskansallisella melankolialla ja tuulipukutyylillä?
Jos lähdetään lordeilemaan, niin silloin valinta on tietenkin
närhi.
Lintu näyttäisi muille närhen munat voimakkaalla kärheällä
rääkynällään. Närhen repertuaariin kuuluu myös krahinaa, kirskuntaa, kitinää, naukumista ja naputusta. Lintu pystyy jonkin
verran matkimaan myös muita lintuja. (Tämä muilta varastaminen tuntuu olevan lintumaailmassa ikävä tapa.)
No, valinta on kieltämättä vaikea. Kehotankin nyt kaikkia kuuntelemaan keväällä ja kesällä sillä korvalla laululintujamme.
En tiedä järjestetäänkö virallisia lintujen euroviisuja toista kertaa. Mutta ainakin minun tuttavapiirissäni järjestetään epäviralliset kilpailut. n

19

HOIDA VERENPAINETTA NÄIN
♥ Vähennä suolan käyttöä. Suolan vähentäminen tehostaa myös verenpainelääkkeen vaikuttavuutta.
♥ Vähennä tai lopeta tupakointi. Tupakoimattomuus vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

♥ Lisää liikuntaa. Liikunta auttaa painonhallinnassa, vähentää stressiä ja parantaa unensaantia. Kohtalaisesti kuormittava kestävyysliikunta on tehokkainta. Jos koet, ettet ehdi kuntosalille, reipas kävely
ulkona riittää.

♥ Vältä stressiä. Stressi nostaa verenpainetta.
♥ Syö terveellisesti. Lisää kasvisten, hedelmien, marjojen ja kuidun saantia sekä kiinnitä huomiota
hyvien rasvojen käyttöön. Ravinnon on hyvä olla monipuolista. Tarvittaessa ravitsemusneuvoja/terapeutti auttaa sopivan ruokavalion koostamisessa.

♥ Vältä salmiakkia ja lakritsia.

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
KUVAT: SHUTTERSTOCK JA VALMISTAJAT

Kärsitkö tietämättäsi
kohonneesta verenpaineesta?
Reilustikin kohonnut
verenpaine on usein oireeton
tai oireet ovat epämääräisiä.
Elämäntavat voivat nostaa
verenpainetta yllättävästi.
Mittaa verenpaine itse
säännöllisesti, sen saa selville
vain mittaamalla.

TUOTETIETOJA VERENPAINEMITTAREISTA
Hinnat vaihtelevat

Microlife BP A6 BT
Microlife BP A6 BT on Microlifen lippulaivamalli, joka yhdistyy älypuhelimeen
Bluetooth-yhteyttä käyttäen ja tietokoneeseen USB-väylän kautta. Näin
mittaustulokset kulkevat mukana älypuhelimessasi, ja voit näyttää ne suoraan lääkärille, ilman helposti hukkuvia
paperilappusia.
Uudessa BP A6 BT:ssä on kaikki
samat ominaisuudet kuin BP A6 PC:ssä, mutta
lisänä on käyttöä entisestään tehostava Bluetooth-yhteys, joka tuo tiedot älypuhelimeen.
Hinta 119 € (Tammed).

Omron M7 Intelli IT
-verenpainemittari
Omronin edistyksellisin M7 Intelli
IT
-verenpainemittari
tuo luotettavan ja tarkan mittauksen myös
kotiin. Voit halutessasi yhdistää verenpainemittarin uuteen
OMRON Connect -älypuhelinsovellukseen ja
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synkronoida verenpainetiedot älylaitteeseesi. Helppokäyttöinen sovellus esittää mittaustulokset ja -historian sekä keskiarvot.
Hinta 159 € (Stockmann).

Beurer BM55
olkavarsiverenpainemittari
Beurer BM55 mittaa ala- ja yläpaineen sekä
pulssin suhteuttaen tuloksen WHO:n suosituksiin. Laite tunnistaa myös rytmihäiriön. Suurikokoiselta ja valaistulta näytöltä
tulos on helposti luettavissa. Äänimerkki kertoo, kun mittauksessa on virhe. Teknologiallaan laite näyttää jopa mitattavan rentoustason ja laskee tallennettujen mittauksien keskiarvot viimeisten seitsemän vuorokauden
ajalta. Mukana tulevan USB-johdon avulla mittaustulokset siirtyvät suoraan tietokoneelle.
Hinta 90 € (Suomen Diabeteskauppa).

I

hana alkava kesäkausi tuo paljon iloa ja
riemua, mutta kesä ei aina hemmottele
verenpaineen osalta. Sillikausi lähestyy,
grillimarinadit ja makkarat saattavat sisältää runsaasti suolaa. Ja suola on myrkkyä
verenpaineelle.
Sydänliiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Eeva Hietalahti kertoo, että kohonneen
verenpaineen diagnoosiin tarvitaan useita
mittauksia. Suositeltavaa on esimerkiksi
kotona tehty viikon kestävä mittaussarja.
Joskus apuna voidaan käyttää laitteistoa,
joka mittaa verenpaineen automaattisesti koko
vuorokauden ajalta. Kyse on niin sanotusta
verenpaineen vuorokausirekisteröinnistä.
– Verenpaineen voi mitata itse myös monessa
terveydenhuollon toimipisteessä ja apteekissa.
Joistakin kirjastoista voi lainata verenpainemittarin kotiin. Sydänpiirit ja -yhdistykset

NOIN KAHDELLA
MILJOONALLA
SUOMALAISELLA ON
KOHONNUT VERENPAINE

VERENPAINEMITTARI

on kodin elintärkeä sähkölaite
järjestävät mittaustapahtumia eri puolilla Suomea. Helpointa on kuitenkin hankkia itselle
laadukas mittari ja käyttää sitä säännöllisesti.

Elintavat vaikuttavat
Jos verenpaine on kohonnut jo yli ihanteellisen
tason, on elintapoja hyvä tarkistaa ja korjata.
– Suomalaiset saavat edelleen liikaa suolaa
ruokavaliostaan ja se vaikuttaa verenpaineeseen kohottavasti. Uusinta tietoa saa muun
muassa FinRavinto-tutkimuksesta.
Kohonnutta verenpainetta, eli vanhalla
nimellä tunnettua verenpainetautia, tulisi pyrkiä alentamaan heti sen varhaisessa toteamisvaiheessa kiinnittämällä huomiota ravitsemustottumuksiin ja elämäntapoihin ja tarvittaessa tekemällä muutoksia niihin. On hyvä
muistaa, että jokainen on itse pääroolissa hoidon onnistumisen kannalta.

Eeva Hietalahti korostaa, että mitä enemmän ihmiset tekevät normaalin verenpaineen eteen ja oman terveydentilan edistämiseksi pieniäkin tekoja, sitä vähemmän on
ennenaikaisia kuolemia. Korkeat verenpaineluvut eivät ole ylpeilyn aihe.
Jos verenpaine todetaan merkittävästi
kohonneeksi, aloitetaan elintapahoidon lisäksi
lääkehoito. Monilta vakaviltakin sairauksilta
vältytään hoitamalla verenpainetta. Siksi verenpainemittari on hyvä joka kodin hankinta.

Kotimittauksen edut
Korkeakaan verenpaine ei välttämättä oirehdi
mitenkään. Korkea verenpaine voidaan löytää
sattumalta rutiininomaisen terveystarkastuksen yhteydessä tai mitattaessa muusta syystä.
Verenpainetta on hyvä tarkkailla säännöllisesti itse. Tällöin verenpaine huomataan

ajoissa ja sen aiheuttamia riskejä saadaan
laskettua.
Verenpaineen kotimittaukseen suositellaan
olkavarsimittaria. Rannemittaria suositellaan
vain, jos omaan olkavarteen ei ole saatavilla
oikean kokoista mansettia. Oikean kokoinen
mansetti on tärkeä osa luotettavaa verenpaineen mittausta. Liian pieni mansetti antaa
todellista painetta korkeamman ja suuri
mansetti puolestaan matalamman lukeman.
Moni jännittää mittausta lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. Kotona verenpainetta voi myös tarkistaa säännöllisesti ja
pitää esimerkiksi verenpainekirjaa. Mittaamalla säännöllisesti saadaan luotettavammin tietoa todellisesta arvosta. Kotimittausten arvoja voidaan esittää lääkärikäynnillä
ja kartoittaa samalla potilaan mahdollisia
muita riskitekijöitä. n
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S

uomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Juha Pöyry kertoo, että perhosia voi houkutella pihalle esimerkiksi
istuttamalla tiettyjä koristekasveja.
– Perhoset pitävät muun muassa nauhuksista, leimukukista ja syreeneistä. Suuressa
suosiossa tuntuu olevan erityisesti syrikkä
eli syyssyreeni.
Perhoset – samoin kuin esimerkiksi laiskat
ruohonleikkaajat – arvostavat myös sitä, jos
jokin pihan osa jätetään niittymäiseksi. Perhosille tästä on hyötyä senkin takia, koska
luonnossa niittyalueet ovat vähentyneet.
Pöyryn mukaan hyvä niittymäinen alue
syntyy, jos multakerrosta otetaan pois niin,
että hiekka on lähellä pintaa.
– Lähimmältä niityltä voi sitten vielä
käydä keräämässä niittykasvien siemeniä ja
kylvää niitä maahan.

Perhosbaarin asiakkaat
saattavat nauttia liikaa
Pihalle voi myös perustaa erityisen perhosbaarin.
Perhosbaari syntyy esimerkiksi laittamalla
pihamaalle astiaan jo parhaat päivänsä nähneitä hedelmiä – tai imeyttämällä pesusieneen
punaviiniä, johon on vielä lisätty sokeria.
Perhosbaarin huono puoli on se, että se
voi houkutella pihaan myös ampiaisia. Toisaalta anniskelualueen voi yrittää sijoittaa
myös sellaiseen paikkaan, että se johdattaa
ampiaiset pois puutarhapöydän luota.
Maallikko jää kuitenkin aprikoimaan, että
osaavatko perhoset nauttia kohtuudella? Ja
eivätkö humalaiset perhoset ole vähän turhan helppoja saaliita koivun oksalla väijyvälle kirjosiepolle?
– Totta on, että baarista poistuvat perhoset eivät ole aina ihan skarpissa kunnossa.
Kukat ja istutukset ovat sikäli parempi vaihtoehto.

Amiraaleja, neitoperhosia ja yökkösiä
Istutuksilla, mininiityllä tai perhosbaarilla
pihalle pystyy houkuttelemaan monia kookkaita ja värikkäitä lajeja. Näitä ovat esimerkiksi neitoperhonen, amiraali, suruvaippa,
herukkaperhonen sekä erilaiset häiveperhoset
ja täpläperhoset.
Yöllä valomerkin jälkeen kukkien luo tai
perhosbaariin suuntaa kookkaita ritariyökkösiä ja monia muitakin yöperhosia. Näitä
pääsee ihailemaan taskulampun valossa.
Perhosystävällinen piha voi olla alku myös
syvemmälle perhosharrastukselle ja vaikkapa perhosten valokuvaamiselle. n
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Kotipihasta
Haluaisitko, että pihallasi lentelisi paljon kauniita
päiväperhosia? Tämä on usein vain järjestelykysymys.
TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI
KUVAT: CHERI TAMMINEN

perhosten paratiisi

OVATKO
HYÖNTEISET
KATOAMASSA?
Alkuvuonna julkaistiin kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan hyönteismassa katoaa
kovaa vauhtia. Tutkimuksen mukaan syynä
ovat maatalouden hyönteismyrkyt, luontaisten elinympäristöjen häviäminen sekä ilmastonmuutos. Hyönteiskadolla olisi katastrofaalisia vaikutuksia niin maailman ruokatuotantoon
kuin vaikkapa lintukantoihin.
Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Juha Pöyryn mukaan hyönteiskato näkyy
jo Keski-Euroopassa. Suomessa hyönteisten – mukaan lukien perhoset – lajimäärä
on kuitenkin toistaiseksi kasvanut. Kokonaismäärien muutoksista on Suomessa tietoa vain perhosista. Perhoset ovat runsastuneet. Oletettavasti muidenkaan hyönteisten kokonaismäärä ei ole Suomessa vielä
laskenut.
– Suomessa ilmastonmuutos on vaikuttanut tähän mennessä perhosiin niin, että
maahan on levinnyt etelästä uusia lajeja.
Vaikuttaa myös siltä, että tulokkaat eivät ole
vieneet elintilaa meillä jo aikaisemmin esiintyneiltä lajeilta.
Pöyry huomauttaa, että Suomessa maatalous ei ole yhtä teollista kuin vaikkapa Englannissa ja Keski-Euroopassa. Meiltä löytyy
vielä myös perhosille erilaisia biotooppeja.
– Mutta Suomessakin niityt ja kedot
samoin kuin esimerkiksi suot ovat vähentyneet.

MUISTA MYÖS
ISOMMAT ELÄIMET

Kotipihalla voi edistää myös esimerkiksi siilien ja
lintujen hyvinvointia.
Hellejakson aikana pihalle kannattaa asettaa vettä laakeassa astiassa, josta eläimet voivat
käydä juomassa. Vesi on syytä vaihtaa vähintään
kerran päivässä.
Siili viihtyy parhaiten pihoilla, joista löytyy
myös muunlaista ympäristöä kuin lyhyeksi ajettua nurmikkoa. Siilitkin saattavat pitää siis perhosille rakennetusta mininiitystä. Ne viihtyvät
hyvin myös avokompostien liepeillä.
Siilit tekevät usein talvipesänsäkin kompostiin
tai risukasaan. Jos tällaista ei ympäristöstä löydy,
niin eläimelle voi myös yrittää rakentaa suojaiseen paikkaan pihan perälle talvipesän. Siilin
tyyli on hieman punk tai grunge, joten rakennusmateriaaliksi kannattaa katsella vaikkapa maalamattomia vanhoja lautoja.
Monilla kololinnuilla on pulaa pesäpaikoista.
Linnunpönttöjä arvostavat muun muassa tiaiset,
kirjosieppo, leppälintu ja kottarainen.
Linnut pitävät myös perhosista.
Lisää siileistä ja siilien talvipesistä:
www.siilikiikarissa.fi
Ohjeita linnunpönttöjen rakentamiseen:
www.birdlife.fi

23

• UUTTA KOTIIN •
LIIKUTELTAVA
PIKALATURI
SÄHKÖAUTOILLE

KESKUSPÖLYNIMURI ON
VAIHTOEHTO PERINTEISELLE
Suomalaiset mieltävät keskuspölynimurin asennuksen kotiin usein hankalaksi ja vaikeaksi. Keskuspölynimurin asennus vie usein kuitenkin vain
muutamia tunteja. Allaway on koonnut yhteen asiantuntijoiden käytännön vinkit, kuinka keskuspölynimurin asennus kotiin etenee vaihe
vaiheelta.
Keskuspölynimuri on vaivaton ja kestävä ratkaisu jokaisen kodin
arkeen pitkäksi aikaa. Keskuspölynimuria käytettäessä poistoilma ohjataan poistoputkea pitkin ulos, jolloin huoneilmassa olevan pölyn määrä
vähenee ja ilma tuoksuu raikkaalta.
Lisätietoja: www.allaway.fi

Kempower Oy on esitellyt
liikuteltavat sähköautojen
pikalaturit. Laturit edustavat uusinta teknologiaa sähköisten ajoneuvojen latauksessa. Laitteen liikuteltavuus
tuo lataamiseen uusia käyttökohteita ja -mahdollisuuksia sekä laskee merkittävästi
pikalatureihin liittyviä perustuskustannuksia. Laitteet on
suunniteltu ja valmistettu
Suomessa.
Laturissa on kosketusnäyttö ja se tukee yleisimpiä sähköajoneuvojen latauksessa käytettyjä
standardeja (CHAdeMO,
CCS, GB/T ja Type 2). Kempowerin pikalaturi on säänkestävä ja soveltuu henkilöautojen lisäksi raskaiden ajoneuvojen kuten bussien, kuorma-autojen
tai työkoneiden lataukseen. Kahden ajoneuvon samanaikainen latausmahdollisuus helpottaa ruuhkapiikkejä. Laturia on helppo liikutella,
mikä helpottaa ajoneuvojen latausjärjestelyissä.
Lisätietoja: www.kempower.com

UUSIA QLEDTELEVISIOITA
Samsungin 2019 QLED-malliston televisiot ovat nyt
kaupoissa. Kuluvan vuoden QLED-laitevalikoima
koostuu yli 60 mallista,
jotka kaikki tuodaan saataville suurina ruutukokoina
ja joista löytyy sekä 4K- että
8K-vaihtoehtoja.
Q85R:n mukana tulee monipuolinen One Connect Box -liitäntäyksikkö ja One Invisible Cable
-liitäntäkaapeli, jotka tekevät TV:n kytkemisestä helppoa ja siistiä. Tämä
malli on myös yhteensopiva No-Gap Wallmount -seinäkiinnitykselle,
jonka avulla TV on mahdollista asentaa seinälle helposti, seinää mukailevasti ja silmää miellyttävästi. Mallissa on edistyneempi Direct Full Array
8x -taustavalojärjestelmä. Saatavana kokoluokissa 55, 65 ja 75 tuumaa.
Suositushinnat alkaen 2399 euroa.
Lisätietoja: www.samsung.fi

Kesätuuli kuivaa pyykit ilmaisenergialla.
Lisäksi saat raikkaan tuoksun, kun kuivaat pyykit
pihalla, parvekkeella tai terassilla.

