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Palvelu on
tavaraa
ekologisempi lahja
Puhdistuuko koti
varsi-imurilla?

Valaise joulu turvallisesti

Väitetään, että 5g-verkko
merkitsee yhtä suurta
mullistusta kuin sähkön
keksiminen aikoinaan.
Mutta onko väitteessä perää?
TEKSTI: PEKKA TOLONEN KUVA: iSTOCK

O

nko 5g oikeastaan mullistava? Sehän
vain siirtää langattomasti dataa
kuten nykyinen 4g-verkko ja aiempi
3g-verkkokin. Mistä siis tämä suuri kohu asian
tiimoilta?
Mullistavaa on nyt huippunopea tiedonsiirtonopeus. Lisäksi verkon viiveet ovat hyvin
pienet. Se mahdollistaa tosiaikaiset yhteydet
laitteiden, palveluiden ja käyttäjien välillä.
5g:n myötä voidaankin kehittää uudenlaisia sovelluksia niin henkilökohtaiseen käyttöön kuin yritysten ja teollisuuden tarpeitakin varten. Tässä mielessä 5g voi käynnistää uuden teollisen vallankumouksen kuten
sähkö aikoinaan.

Kohti älykästä yhteiskuntaa
Kuluttajalle 5g-tekniikka tuo aluksi vain
pieniä parannuksia. 5g-älypuhelimet toimivat nopeammin ja varmuuskopiot pilveen
hoituvat sutjakkaasti. Ja suurissa yleisötapahtumissa kuten stadionilla tai festarilla
verkko tökkii entistä vähemmän.
Myöhemmin nopeutta on luvassa gigabitti
sekunnissa, joka soveltuu Netflixin 4k-leffojen
katseluun. Mobiilipelit toimivat yhtä nopeasti
kuin konsolilla, sillä millisekunnin vasteaika
tekee pelaamisesta täysin viiveetöntä.
Samalla 5g-verkko luo pohjan paljon
isommille asioille. Näitä ovat älykaupungit,
älykkäät kiinteistöt, älykodit, tehtaat, konepajat, keskenään kommunikoivat robottiajoneuvot ja ilmakuljetusliikenne.
5g mahdollistaa myös kiinteistön energiakulutuksen tosiaikaisen optimoinnin sekä
etänä käytettävät kirurgiarobotit – ja vaikkapa vanhusten etähoidon.

VR/AR-älylasit kiinni kännykkään
Kuluttajalle on luvassa lisätyn todellisuuden palveluja jo ensi vuonna. 5g-älypuhelimet tukevat nimittäin tarkkoja VR/AR-älylaseja. Lasit kytketään vaivattomasti älypuhelimeen usb-c -liitännän avulla.
Älylasit voidaan näin rakentaa erittäin
kevyiksi, sillä niissä ei tarvita akkua, suoritinta eikä näytönohjainta. Kun kaikki raskas
3d-laskenta tapahtuu älypuhelimessa, voidaan laseista tehdä myös hyvinkin edulliset.
Yhdessä 5g-puhelin, edulliset älylasit ja viiveetön ja huippunopea verkko käynnistävät
viihteen ja pelien vallankumouksen, uskovat
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Apple ja Samsung. Molemmat suunnittelevat
kevyiden älylasien julkaisua jo ensi vuonna.

10 kertaa nopeampi
Alkuvaiheessa 5g-verkot rakennetaan 4g-verkkojen päälle käyttämällä 3,5 gigahertsin taajuutta. Nopeus ei juuri eroa hyvästä 4g-yhteydestä. Verkon viiveet ovat myös 4g:n luokkaa.
Johtava 5g-siruvalmistaja Qualcomm arvioi
valmiin 5g-verkon keskimääräiseksi nopeudeksi 1,4 gigbittiä sekunnissa. Tällöin käyttäjille on luvassa kymmenkertainen nopeuslisä
verrattuna nykyiseen 4g-verkkoon.
5g-verkon vasteaika on muutamia millisekunteja verrattuna 4g:n noin 50–500 millise-

kunnin vasteaikaan. Älypuhelimen käyttäjälle tämä näkyy siten, että sivut lataavat heti
eikä viiveellä.

Mutkiakin matkassa
Lähivuosien aikana 5g-verkoissa siirrytään
käyttämään nopeampia 28–100 gigahertsin
taajuuksia. Näillä päästään useiden megabittien nopeuksiin ja yhä pienempiin viiveisiin.
Korkeammat ja nopeammat taajuuskaistat tuovat valitettavasti uusia haasteita. Mitä
korkeampaa taajuutta käytetään sitä heikommin signaalit läpäisevät rakennusmateriaaleja. Vastapainona tukiasemia tarvitaan
yhä enemmän.

mullistaa
maailman

Operaattoreilla ei ole kuitenkaan varaa
toteuttaa tiheää verkkoa kaikkialle. Siksi
5g-verkot rajoittuvat alkuvaiheessa suurimpien kaupunkien keskustoihin, joukkoliikenteen solmukohtiin ja kauppakeskuksiin.

Tervetuloa älykaupunkiin
Arvioiden mukaan vuonna 2025 5g-verkko on
puskenut läpi koko yhteiskunnan, uskovat alan
kotimaiset kehittäjät Nokia ja VTT. Ratkaisu
kaupunkien tiheään tukiasemaverkkoon tulee
kotimaiselta LuxTurrim5G-tutkimusryppäältä.
Ideana on yhdistää katuvalot ja 5g-tukiasemat. Älyvalopylväisiin rakennetut anturit keräävät myös tosiaikaista tietoa ilman-

laadusta, liikenteestä ja sääolosuhteista. Tiedot siirretään pilveen, josta ne ovat hyödynnettävissä kaupungin infrastruktuurin hallinnassa.
Älypylväät tarjoavat nopean 5g-netin joka
kotiin. Älypylväät tuovat huippunopean ja
viiveettömän netin itseohjautuville busseille
ja henkilöautoille. Älypylväiden varaan rakentuvat myös älykaupunkien tekoälysovellukset
ja yritysten ja kotitalouksien IoT-ratkaisut.
2020-luvun lopussa taivaalla pörräävät ilmataksit ja lentävät mainostaulut.
Samalla tuttu ja turvallinen 5g alkaa pikkuhiljaa vaihtua sitä vieläkin nopeampaan
6g-verkkoon.

Kannattaako jo hankkia?
Ensimmäiset 5g-älypuhelimet ovat jo kaupoissa. Ennen hankintaa kannattaa tarkastaa kuuluvuus omalla alueella. Huomaa, että
nopeus voi aluksi jäädä 300–400 megabittiin.
Tällä hetkellä 5g-verkko on saatavissa rajoitetusti Helsingissä, Vantaalla, Hyvinkäällä,
Oulussa, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Helsingissä myös kauppakeskus Tripla
sekä Aalto-yliopisto tarjoavat 5g-verkon.
DNA tuo joulukuussa kotikäyttöön tarkoitetun kiinteän 5g-laajakaistan. Ratkaisu tähtää
4k-elokuvien katseluun ja internetin jakamiseen. Se tuo myös nopeat nettiyhteydet alueille,
joille ei ole saatavissa langallista verkkoa. n
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• PÄÄKIRJOITUS •

Sähkön siirto ja tuotanto murroksessa

S

ähkömarkkinalain velvoitteiden mukaisesti sähköverkkoyhtiöt ovat investoineet sähköverkkojen säävarmuuden parantamiseen suuria summia. Lain
mukaan kuluvan vuoden 2019 loppuun mennessä puolet
verkkoyhtiöiden asiakkaista on oltava säävarman sähköverkon piirissä. Sähköverkko on säävarmaa, jos asemakaava-alueilla sähkökatkot eivät ole kuutta (6) tuntia ja muilla alueilla 36
tuntia pitempiä.
Tornionlaakson Sähkö on vuodesta 2014 alkaen parantanut
sähköverkkojensa säävarmuutta peruskorjaamalla tai rakentamalla uudelleen yhteensä kolme ja rakentamalla viisi täysin uutta sähköasemaa. Tällä hetkellä yhtiöllä on säävarmat
sähköasemat kaikkien asemakaava-alueiden tuntumassa.
Pelkästään asemakaava-alueita syöttävät keskijännitejohdot
ovat lähes kaikki maakaapeloituja. Taajamien muitakin sähköjohtoja on kaapeloitu enenevässä määrin ja työt jatkuvat
tulevinakin vuosina. Muita alueita syöttäviä sähköjohtoja on
asteittain alettu siirtämään teiden varsille, missä ne eivät ole
niin alttiina myrskyille ja tykkylumelle. Teiden varsissa johdot
ovat myös nopeammin partioitavissa ja tarvittaessa helpommin korjattavissa.
Tornionlaakson Sähkö on kuluneen kuuden vuoden aikana
käyttänyt noin 32 miljoonaa euroa sähköverkkojensa säävarmuuden parantamiseen. Tämä tekee jokaista sähköverkkoasiakasta kohti runsaat 1 900 euroa.
Sähkömarkkinalain mukaan yhtiön kaikkien asiakkaiden on
oltava säävarman verkon piirissä vuoden 2028 loppuun mennessä. Energiavirasto myönsi Tornionlaakson Sähkölle yhtiön
anoman jatkoajan vuoden 2036 loppuun saakka. Yhtiön laa-
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timan sähköverkkojen kehittämissuunnitelman mukaan kaikkien asiakkaiden saaminen säävarmojen sähköverkkojen piiriin tulee maksamaan yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.

Päästötöntä sähköntuotantoa
Tornionlaakson Sähkö on aktiivisesti pyrkinyt lisäämään omistuksiaan päästöttömässä sähköntuotannossa. Sähköntuotanto-osuudet ovat tähän asti olleet yksinomaan vesivoimaa,
jolla on hyvä säädettävyys. Sähkönkäyttö ei ole tasaista, vaan
käytön määrä muuttuu vuorokausittain sekä vuodenaikojen
mukaan. Sähköä on siten tuotettava tai tuotava aina kysyntää
vastaava määrä. Säätökyvyn merkitys on jatkuvasti kasvanut
koska sääriippuvaa tuotantoa, lähinnä tuuli- ja aurinkovoimaa,
on rakennettu runsaasti lisää. Tuotantohäiriöt, tuulettomat ja
pilviset ajanjaksot sekä verkkoviat tuontijohdoissa edellyttävät säätökykyistä sähköntuotantoa, jollaista vesivoima on.
Tornionlaakson Sähkössä
teemme jatkuvasti työtä
sähkönlaadun parantamiseksi ja sähköntuotannon
turvaamiseksi myös muuttuvissa olosuhteissa.
Rauhallista joulunaikaa
asiakkaillemme!
Tornionlaakson Sähkö Oy
Heikki Hukkanen
toimitusjohtaja

441 612
Painotuote

Toimitus: Adato Energia Oy, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, www.adato.fi Päätoimittaja: Ari J. Vesa, p. 0500 801 105, ari.vesa@energia.fi
Toimituksen assistentti: Riitta Lahti, p. 050 548 1127, riitta.lahti@energia.fi · Ulkoasu: Cheri Tamminen, Tornionlaakson Sähkön omat sivut Faktor
Kannen kuva: Shutterstock · Osoitteenmuutokset: Paikallinen sähköyhtiö · Painopaikka: Forssa Print 2019
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TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
KUVAT: FREEPIK JA VALMISTAJAT

ÄLYUUNIEN
uusi uljas aika
Uuni ja liesi eivät ehkä ole kodin useimmin
vaihdettavia sähkölaitteita. Kotikokille
koittaa keittiössä varsin mukavat ajat, kun
keittiöön saadaan esimerkiksi huikeat
älyuuni-innovaatiot käyttöön.
Broileritortillavuoka
Valmistusaika 45 min. 152 kcal/100 g.
Kuusi annosta.
Herkullinen ja mehevä suosikkiruoka valmistuu
kätevästi uunissa. Ruoka sopii arkeen ja juhlaan.
Raikas ja esimerkiksi hedelmäinen salaatti sopii
hyvin lisukkeeksi. Vahvemman maun ystävät voivat vielä lisätä mausteita oman maun mukaan.
1 pkt eli 6–8 kpl vehnätortilloja
Chili-broileritäyte:
2 pkt 300 g maustamattomia broilerisuikaleita
1 iso hienonnettu sipuli
1 rkl esimerkiksi Oivariini juoksevaa
2 valkosipulinkynttä hienonnettuna
1 pussi wok-kasviksia
½ tl suolaa
½ sitruunapippuria
1 dl ruokakermaa
Juustokastike:
3 dl esimerkiksi ruokakermaa
1 pkt Koskenlaskija (voimakas) sulatejuustoa
½ tl chilijauhetta tai tuoretta chiliä
OHJE
Paista broilerisuikaleet ja sipulit kypsiksi. Lisää
joukkoon kasvikset, mausteet ja kerma. Jaa
täyte tortilloille ja kääri ne rulliksi. Nosta rullat
uunivuokaan. Kuumenna kerma kattilassa. Lisää
juusto paloiteltuna joukkoon ja sekoita, kunnes
sulaa. Mausta. Kaada kastike vuokaan. Kuorruta
uunin ala-/keskiosassa 200 asteessa 15–20 min.
Tarjoa salaatin kanssa.
VINKKI
Kokeile broilerisuikaleiden sijaan esimerkiksi Valio
Mifu® maitoproteiinisuikaleita, jotka voi nopeasti
ruskistaa sipulin kanssa pannussa. Varsinaista kypsennystä ne eivät vaadi, joten ruoan valmistus
myös nopeutuu. Ohjeeseen tarvitset kaksi paketillista (à 250 g) Mifu-suikaleita. Käytä maustamiseen suolaa tällöin vain 1/4 tl.
Kaikki ruokaohjeen kerma- juusto- ja rasvatuotteet ovat
Valion tuotteita. Resepti ja kuva: Valio
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uden ja vanhan uunin ja lieden ero
voi olla kuin yöllä ja päivällä. Nihkeästi uunin uumeniin työnnettävä
uunipelti tai höyrystynyt ja jäykkä lapsilukoton uuninluukku on monessa kodissa jo
historiaa.
Uusi uuni ja liesi kannattaa valita harkiten. Valinnanvaraa markkinoilla on paljon.
Energiatehokkuuden lisäksi moni tähyää
varustelemaan myös älykotiaan, joten erilaisia sovelluksia tukevat kodinkonelaitteet on
hyvä huomioida.
Mikäli älykoti ei ole juuri itselle sopivin
vaihtoehto, ei uunia kannata hankkia ominaisuuksilla, joille ei ole käyttöä. On tärkeää, että kotikokki hankkii nimenomaan
omaan ja perheen käyttötarpeeseen sopivan
uunin.

Wifi-yhteys apuväline
Wifi-yhteys on myös mainio apuväline. Uunia
voi valvoa ja hallita erilaisilla sovelluksella
missä ja milloin vaan. Miltä tuntuisi valmistaa vaikkapa etäohjattu makaronilaatikko?
Sovelluksilla onnistuu monen tuotemerkin uunin esilämmitys, lämpötilan tarkistus,
paistoajan ja lämpötilan säätö sekä hyvin
tärkeä virran sulkeminen.
Uunin asetukset voi myös ohjelmoida ennakkoon ja automatisoida ruuan valmistus. Sovellus auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita.
Tosin, jos kokki tuli maustaneeksi liian kipakasti, ei mikään sovellus pysty tilannetta korjaamaan. Monessa kotitaloudessa on tuskailtu
uunin ahtautta. Esimerkiksi ison joulukinkun sovittelu uunipellille voi olla hankalaa tai
uuniin voi kerralla mahtua vain yksi uunivuoka.

Uunien ja liesi-uuni -yhdistelmien hinnat vaihtelevat myymälöittäin.
Tarkemmat ja laajemmat tuotetiedot saa netistä esimerkiksi tuotehaulla.
Samsung
Samsungin Dual Cook Flex ja Dual Cook -uuneissa on mukana kätevä
lämpöpelti, joka mahdollistaa kaksi eri lämpötila-aluetta. Lisäksi Dual
cook flex -mallissa on kaksi luukkua, joilla voi optimoida virrankulutusta ja valmistusaikaa käyttämällä esimerkiksi vain uunin ylempää
osiota. SmartThings-sovelluksen kautta Samsungin kodinkoneiden
sekä muiden älykotilaitteiden ohjaaminen on kätevää.

AEG
AEG BSE892230 M, SteamPro (SousVide) -höyryuunissa on avustava
ruoanvalmistus ja dynaaminen kosketusnäyttö. Ajastusautomatiikka
ja useat höyrytoiminnot ovat myös kateviä. Höyryuunin lisäkosteus
tehostaa ruoan makua ja pitää ruoan mehevänä. Uunin nettotilavuus
on 70 litraa. Tässä uunissa on myös höyrypuhdistus ja SoftClosingluukku. Uunin ohjaus käy Command Wheel -ohjauspyörällä.

Bosch
Bosch Serie 8 HMG8764C6 sähköuunissa on tehoa jopa 3600 W.
Perinteisten toimintojen lisäksi uunissa on 4D.
Uunissa on useita käteviä toimintoja, kuten perinteinen ylälämpö
ja alalämpö, 4D kiertoilma-, grilli-, pizza-toiminto ja mikroaaltotoiminto. Uunia voidaan käyttää myös älypuhelimen avulla Home Connect -sovelluksen kautta. Tilavuus: 67 litraa. Voit yhdistää laitteen
Google Home -järjestelmään älylaitteelle ladattavan IFTTT-sovelluksen avulla. Pyrolyyttisen puhdistusohjelman aikana uuni lämpenee
400 asteeseen, jolloin kaikki rasva ja ruoantähteet palavat tuhkaksi,
joka on helppo pyyhkiä pois. Plussaa on myös suuri ja värikäs TFTnäyttö. Ohjelman voi valita intuitiiviselta näytöltä.

SMEG
SMEG SF750BS 60cm Cortina antiikinhopeisessa kiertoilmauunissa
on 10 toimintoa ja Vapor Clean höyrypuhdistus. Oven ja rungon
puhallinjäähdytys on hyvä etenkin lapsiperheissä ja kätevä irrotettava ovi helpottaa puhdistusta.
Ruoan valmistumista voi tarkkailla hyvin, kun uunissa on kaksi halogeenivaloa. Helpotusta tuo myös teleskooppiset uunipellin ohjaimet.
Tilavuus 72 litraa.

Whirlpool
Taloudellista ja kätevää on valmistaa kerralla esimerkiksi laatikkoruokia pakastimeen säilöttäväksi.

Tuskainen puhdistus jää historiaan
Uunin puhdistaminen on työläimpiä kodin
siivoushommia. Yli kiehunut pata ja karstoittunut uuni vaativat paljon puhdistusaineita.
Uunin sisäpuolen voi myös pitää puhtaana kätevästi ilman kuurausta tai kalliita
puhdistustuotteita. Pyrolyysipuhdistus lämmittää uunin sisäpuolen, jolloin kaikki rasva
ja ruuanlaiton jäämät palavat pois.
Uunin sisäpinta tulee tahrattomaksi ja vain
hieman tuhkaa on pyyhittävä pois ennen seuraavaa käyttöä.
Uunien hintahaarukka on 300–1500 euroa.
Liedelliset uunit maksavat 250–900 euroa. n

Kalusteeseen sijoitettava Whirlpool W94MS1OM2P erillisuuni 6TH
on Sense toiminnolla, joka seuraa ruoanlaittoa ja säätää valmistusolosuhteet. Valikoida voi myös valmiita reseptejä ja Cook4-toiminnon ansiosta voi valmistaa jopa neljää eri ruokalajia samanaikaisesti
ilman, että maut sekoittuvat keskenään. Pyrolyysipuhdistuksessa
uuni lämmitetään 500-asteiseksi. Rasva ja lika palavat tuhkaksi, joka
on helppo pyyhkiä pois kostealla liinalla uunin viilennyttyä.

GRAM
GRAM IOP 20662-92 W on monitoimiuuni, jossa on 13 toimintoa ja
pyrolyysipuhdistuksessa on kolme ohjelmaa. Uuni lämmitetään noin
500 °C lämpötilaan, jossa rasva ja ruokajäämät palavat pois. Jäähtymisen jälkeen riittää pyyhintä kostealla liinalla. Uuniluukku lukkiutuu automaattisesti pyrolyysipuhdistuksen aikana. Uunin pikalämmitys 180 °C:seen käy neljässä minuutissa ja uunitila on erittäin suuri,
77 litraa. Lisäksi näyttävyyttä antavat tyylikkäät PushPull-ohjauspainikkeet valolla, TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari.
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siantuntija Teemu Kettunen Motivasta muistuttaa, että koti kannattaa lämmittää mahdollisimman fiksusti ja energiatehokkaasti.
Esimerkiksi vetoisuus lisää sisäilman viileyden tunnetta. Vedon poistaminen on tällöin
järkevämpää kuin lämmön lisääminen.
– Ikkunoiden tiivisteet on syytä tarkistaa
säännöllisin väliajoin. Mikäli ne vaativat uusimista, niin kannattaa investoida saman tien
hyvälaatuiseen ja kestävään tiivistenauhaan.
Jos talossa on tuloilmaikkunat, niiden
venttiilit on hyvä laittaa talviasentoon.
Tällöin sisälle tuleva ilma on lämpimämpää.
– Jos talossa on lämmön talteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto, kannattaa katsoa, että ilmanvaihtokoneessa on päällä talviasento eli lämmön talteenotto on käytössä.

Toimiiko termostaatti kunnolla?
Pattereiden luona on hyvä tarkistaa muutakin kuin se, mihin asteeseen termostaatit on
säädetty.
– Termostaatti ei saisi olla sohvan tai verhon takana tai lämmönlähteen vieressä. Tällöin se voi aistia vääränlaista lämpötilaa ja
toimia sen mukaan.
Termostaatti on myös saattanut jumittua.
– Vesikiertoisen patterin termostaattia kannattaa väännellä muutaman kerran vuodessa
edestakaisin jumittumisen ehkäisemiseksi.
Ajan myötä termostaattien säätötarkkuus heikkenee. Mikäli vanhat termostaatit haluaa uusia, niin tilalle kannattaa valita
modernit älytermostaatit.
– Älytermostaatin voi esimerkiksi ohjelmoida niin, että talossa on viileämpää yöaikaan ja silloin, kun kukaan ei ole kotona.

Vanha patteri on usein sähkösyöppö
Jos tuntuu, että vesikiertoinen patteri ei lämpene kunnolla tai lorisee, tarpeen voi olla
patterin ilmaus.
Varsinkin iäkkäämmissä taloissa, missä on
suora sähkölämmitys, vanhat sähköpatterit
käyvät usein kuumana ja säätyvät heikosti.
– Ennen 1990-lukua asennettujen sähköpattereiden vaihtaminen hyvillä säätöominaisuuksilla varustettuihin uusiin sähkölämmittimiin on merkittävä energiateko.
Tällä keinolla voidaan saada 10–20 prosentin säästö tilojen lämmityksessä.
– Lämmityksen ohjausratkaisuja on toki tarjolla myös vanhempiin sähkölämmittimiin.

Energiatehokkuutta eikä lisäpattereita
Kettunen ei suosittele lisäpattereiden hankkimista. Ne eivät ole ainakaan ensisijainen
keino nostaa viileän huoneen lämpötilaa.
– Sen sijaan, että ostaa siirreltävän lisäpatterin, kannattaa selvittää, mistä itse perusongelma johtuu.
Hän mainitsee, että tarvetta voi olla vaikkapa lisäeristämiselle; vanhassa talossa
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purujen lisäämiselle seinärakenteisiin painuneiden purujen tilalle tai eristeiden lisäämiselle yläpohjaan.
– Lisäpatterin hankkimisen sijasta vanha
huonosti säätyvä patteri kannattaa korvata
uudella.
– Jos siirreltävän sähköpatterin kuitenkin
ostaa, niin kannattaa hankkia mahdollisimman energiatehokas laite.

Ilmalämpöpumppu pois
automaattiasennosta
Ilmalämpöpumput ovat oivallisia lisälämmönlähteitä, varsinkin taloissa, joissa on
suora sähkölämmitys.
– Tärkeää on, että laite ei ole automaattiasennossa, jolloin se saattaakin alkaa viilentää tilaa, kun aurinko paistaa.
– On myös järkevää levittää pumpulla edullisesti tehtyä lämpöä muuallekin taloon. Tilaa,
jossa ilmalämpöpumppu on, kannattaa pitää
tämän takia hieman lämpimämpänä kuin
muita tiloja.

Takasta lisälämpöä
Lisälämpöä tarjoaa myös takka. Sen käyttö on
fiksua erityisesti kovilla pakkasilla, kun sähkön kulutus – ja hinnat – ovat huipussaan.
– Puun polttaminen on energiatehokkainta varaavassa takassa. Mutta avotakkoihinkin on saatavissa erilaisia takkasydämiä,
jotka tuovat niihin varaavan elementin.
Takkaa kannattaa lämmittää niin, että se
tuottaa mahdollisimman vähän pienhiukkasia.
– Tärkeää on, että klapit ovat kuivia. Ensimmäiseen pesälliseen kannattaa laittaa suhteellisen pieni määrä puita. Takka sytytetään päältä,
mihin laitetaan pienikokoisia puita. Aluksi poltetaan melko reippaalla vedolla, mutta kun
palaminen sujuu hyvin, alakautta tulevan ilman
määrää voi pienentää, Kettunen muistuttaa. n

LÄMPÖTILA
HUONEEN MUKAAN
Kodin lämpötila kannattaa luonnollisesti
pitää sellaisena, että kaikilla perheenjäsenillä on viihtyisää. Toisaalta joka huoneessa ei tarvitse olla sama lämpötila.
– Monet kokevat miellyttävämpänä,
että makuuhuoneessa on yöllä vähän
viileämpää kuin muualla. Samaten huoneissa, joita ei käytä usein, kannattaa
pitää alempaa lämpötilaa.
Kansanperinteeseen kuuluu, että talvella sisälläkin pukeudutaan hieman lämpimämmin ja käytetään villasukkia.
– Jos sisälämpötilaa laskee yhdellä
asteella, se laskee lämmityskustannuksia viisi prosenttia, asiantuntija Teemu
Kettunen Motivasta kertoo.

Tulkoon pakkaset!
Kotona ei kannata hytistä. Lämmitys- ja
ilmastointilaitteiden oikea toiminta kannattaa
varmistaa jo ennen paukkupakkasia.

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA: SHUTTERSTOCK
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– paikallinen
sähkönmyyjäsi
Energiapolar ja Loiste yhdistivät sähkönmyyntinsä 1.3.2019 voidakseen tarjota hinnaltaan kilpailukykyistä
sähköä sekä uusia hyödyllisiä tuotteita ja palveluja parempaan arkeen. Loiste kuuluu Suomen suurimpien
sähkönmyyjien joukkoon ja muutos vahvistaa sen asemaa alati muuttuvilla sähkömarkkinoilla.

N

äiden muutoksien jälkeenkin jatkamme tuttuna, paikallisena sähkönmyyjänäsi ja toimimme Lapin
elinvoimaisuutta tukien. Käytämme markkinoinnissa Loiste Sähkönmyynnin lisäksi
nimeä LoisteLappi, jotta meidät olisi helppo
tunnistaa. Laskutukseen tulemme tekemään
muutamia muutoksia, joista saat helposti
lisätietoa lukemalla tämän jutun.

Myynti ja siirto eri laskuille
Aiemmin Tornionlaakson Sähkö on lähettänyt sinulle laskun, jossa on laskutettu sekä
sähkönsiirto että Loisteen sähkönmyynti.
Jatkossa saat kaksi laskua, Tornionlaakson
Sähkö laskuttaa sähkön siirtomaksut ja
sähköverot omalla laskulla ja Loiste Sähkönmyynti sähkön myynnin osuuden omalla
laskullaan.
Muutos tapahtuu marraskuussa, kun
Loiste vaihtaa asiakastietojärjestelmää. Lokakuun toteutuneesta sähkönkulutuksesta lasku tulee vielä Tornionlaakson Sähköltä, sen
jälkeen Loiste Sähkönmyynniltä. Toivomme, että muutos selkeyttää sähkölaskutusta.
Maksamisen helpottamiseksi suosittelemme,
että otat käyttöön omaan verkkopankkiisi
tulevan e-laskun heti ensimmäisen laskun
saatuasi. E-lasku on vaivaton ja nopea tapa
hoitaa laskunmaksu.
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Muutoksia maksamiseen
Kun saat Loisteen laskun, tarkistathan sitä
maksaessasi, että laskun tili- ja viitenumerot tulevat oikein. Näin toimimalla varmistat, että maksu tulee perille. Jos käytössäsi on
e-lasku tai suoramaksu, tarkista alla olevat
pankkikohtaiset erot tarvittavissa toimenpiteissä.
• Osuuspankin asiakkailla e-lasku- ja suoramaksusopimukset siirtyvät Loiste Sähkönmyynnille automaattisesti eikä sinun
tarvitse tehdä mitään,
• Nordean asiakkaat saavat verkkopankkiin uuden e-laskuehdotuksen, jonka
voit helposti hyväksyä. Suoramaksusopimus siirtyy automaattisesti.
• Muiden pankkien asiakkaat saavat elaskuehdotuksen verkkopankkiin automaattisesti ja suoramaksusopimuksen
saa voimaan ottamalla yhteyttä oman
pankin asiakaspalveluun.

Uutta asiakaspalvelussa – maksuton
numero ja pitkä palveluaika
Marraskuun alusta alkaen Loisteen asiakaspalvelu palvelee sinua arkisin kello 8-20. Voit
soittaa numeroon 0800 9 2000, kun asiasi
koskee Loisteen sähkönmyyntisopimusta, olet muuttamassa tai haluat lisätietoja
laskusta tai sen maksamisesta. Numero on
maksuton.

Oma Energia käytössäsi 24/7
Loisteen Oma Energia -palvelua voit käyttää
silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Palvelusta löytyvät sähkönmyyntisopimusta koskevat
tiedot, laskuarkisto ja sähkönkulutuksen
seuranta tunnin tarkkuudella. Voit jättää
palvelun kautta meille myös palautetta tai
päivittää yhteystietosi. Oma Energia -palvelu
löytyy loiste.fi -etusivun oikeasta yläreunasta.
Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla, jolloin palvelun käyttö on turvallista ja
tiedot ovat vain sinun käytössäsi. 
Olemme koonneet tietoa myös
Loisteen verkkosivuille osoitteeseen
loiste.fi/loistelappi – tutustuthan!

Toivotko lisätietoja?
Soita Loisteelle maksutta numeroon
0800 9 2000
Palvelemme aina arkisin kello 8-20.
Lue lisää verkkosivuilta loiste.fi/loistelappi
Ollaan yhteyksissä!

– valtakunnallinen,
suomalainen energiayhtiö
• myymme sähköenergiaa kaikkialle Suomeen ja kuulummekin suurimpien
sähkönmyyjien joukkoon.
• kehitämme uusia palveluja ja toimivia ratkaisuja asiakkaittemme arkeen
• tähtäämme tulevaan kasvuun yhdessä kumppaneiden kanssa
11

K

un otat valoja käyttöön, tarkasta niiden
kunto aina silmämääräisesti. Tarkasta
myös vanhat valot, joita on saatettu
varastoida kosteissa, pölyisissä ja kylmissä
varatoissa tai ne on purettu kovakouraisesti ja
sullottu kasaan varastohyllyn nurkkaan.
Jos valoja joudutaan käsittelemään kylmissä olosuhteissa, varo taivuttelemasta johtoja liikaa. Pakkasessa kovettuneiden johtojen suojaavat eristeet saattavat vahingoittua
liiallisesta taivuttelusta.
Jos havaitset valoissa tai muuntajissa
vikoja, johdoissa halkeamia tai muuta epäilyttävää, älä yritä korjata niitä itse. Rikkoutuneet valot pitää toimittaa ser-jätteen kierrätyspisteisiin.

Tarkasta yhteenkuuluvuus
Kun otat vanhoja valoja säilytyksestä käyttöön, varmista että muuntaja ja valosarja kuuluvat yhteen. Joskus muuntajat ja valosarjat
saattavat sekoittua ja toisiinsa sopimattomien
laitteiden yhdistäminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Parhaiten valosarjat ja muuntajat
pysyvät järjestyksessä ja kunnossa, jos niitä säilytetään niiden alkuperäisissä pakkauksissa.
Kaikkein vanhimmat valot eivät aina
sovellu märkään ulkosäähän. Niitä ei ole
myöskään suunniteltu nykyisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Jos et ole
varma niiden soveltuvuudesta ulos, älä käytä
niitä ulkona. Jos vanhojen sarjojen kunto tai
turvallisuus epäilyttää, on ne syytä korvata
uusilla ja turvallisemmilla valoilla, jotka
usein kuluttavat myös vähemmän sähköä.

Ulos vain ulkosarjoja
Valosarjat toimivat joko verkkojännitteellä
tai muuntajan kautta pienjännitteellä.
Nykyisin suurin osa valosarjoista kytketään muuntajan kautta. Muuntajalla toimivat valot ovat yleensä turvallisempia, koska
niissä sähköiskun vaara on pienempi.
Kun viet valot ulos tai terassille, käytä vain
ulkokäyttöön suunniteltuja valosarjoja. Ulkokäyttöön valmistettujen valojen on oltava
vähintään sateenpitäviä, IPx3-luokkaa. IPluokituksessa jälkimmäinen numero ilmaisee
suojaustasoa vedeltä.
Mitä suurempi IP-numero on, sitä parempi
on laitteen kosteussuojataso. Yleensä ulkokäyttöön tarkoitettujen valojen suojaluokitus on IP44. IP-luokitus pitää löytyä myyntipakkauksesta ja se on yleensä myös muuntajassa tai muualla sarjassa.
Kuiviin sisätiloihin tarkoitetuissa valosarjoissa ja muuntajissa käytetään IP20-merkintää. Jos IP-merkintää ei ole lainkaan, on
valot tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa
sisätiloissa. Älä vie milloinkaan sisäkäyttöön
tarkoitettuja valosarjoja tai muuntajia ulos.
Valoista pitää löytyä myös CE-merkintä
ja tiedot maahantuojasta yhteystietoineen.
Jos nämä tiedot puuttuvat, älä osta valoja tai
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Valaise
joulu
turvallisesti
Syksyä ja joulunaikaa valaistaan näyttävillä kausi- ja jouluvaloilla.
Valojen käytössä kannattaa muistaa sähköturvallisuus niin
sisällä kuin ulkona. Tietenkin myös valojen sähkönkulutuksella
on merkitystä. Kun uusia valoja hankkii, löytyy kaupasta
energiatehokkaita vaihtoehtoja, jotka kestävät huolellisesti
käytettyinä useita vuosia.
TEKSTI: ARI J. VESA KUVA: SHUTTERSTOCK

palauta ne kauppaan. Uudet valosarjat ovat
pääosin vähän kuluttavaa led-tekniikkaa.
Led-valoilla on paljon hyviä ominaisuuksia, kuten niiden toimiminen pienjännitteellä.
Led-valot lämpenevät myös vanhoja hehkulampuilla varustettuja valosarjoja vähemmän ja vähentävät näin paloriskiä. Ledit myös
kuluttavat vähemmän sähköä ja kestävät huolellisesti käytettynä hehkulamppuja kauemmin. Huolellinen käyttö on paikallaan, vaikka
periaatteessa ledit kestävät kovempaa käsittelyä, koska niissä ei ole lasia. Johdot eivät kuitenkaan kestä välttämättä kovaa repimistä.

Turvallisesti ulkona
Kaupasta saattaa löytyä myös ulkokäyttöön
tarkoitettuja valosarjoja, joiden muuntaja on
tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Pienjännitteisen valosarjan ohuet johdon voit vetää varovasti ulos esimerkiksi ikkunan kautta. Kun
suljet ikkunan, katso ettei sulkeminen vahingoita johtoa. Vedä valosarjan johto ulos sellaisesta ikkunasta, jota ei jatkuvasti avata tai
suljeta, silloin johtoon ei kohdistu jatkuvaa
rasitusta. Pistorasiaan kytkettävää jatkojohtoa ei saa turvallisuussyistä vetää sisältä ulos.
Parasta on kutsua sähkömies asentamaan
oma pistorasia ulkotiloihin, jos sellaista ei
ole. Se takaa kausi- ja jouluvalojen, sähkögrillin ja -savustimen sekä sähkötyökalujen tur-

vallisen käytön ulkona. Jos tarvitset ulkona
jatkojohtoa, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua johtoa, jossa on IP44 -luokitus.
Ulkona ei saa milloinkaan käyttää valkoista pvc-muovista sisäjatkojohtoa, koska
se ei kestä pakkasta tai kosteutta.
Valoja voi käyttää piristämässä koko pimeää
kautta. Niiden palamista kannattaa kuitenkin
ohjata ajastimella. Valot voi hyvin sammuttaa
päiväksi, kun ei olla kotona ja sydänyöksi kun
ei ole paljon ihmisiä liikkeellä.

Katkaise virta
Jos kausi- tai jouluvalot toimivat odottamattomasti tai jos joku on saanut niistä sähköiskun,
kytke ne saman tien pois päältä. Opettele myös
asunnon pääkeskuksen sijainti, jotta saat kytkettyä sähköt tarvittaessa nopeasti pois pääkytkimestä, jos valaistusta ei voi esimerkiksi
sähköiskuvaaran vuoksi irrottaa pistorasiasta.
Jos valosarjan tai minkä tahansa muun
sähkölaitteen turvallisuus epäilyttää, pitää
Tukes yllä markkinavalvontarekisteriä
(http://marek.tukes.fi/), josta voi tarkastaa
mitkä laitteet ovat pistokokeina tai asiakkaiden ilmoitusten perusteella tehdyissä testauksissa osoittautuneet vaatimusten vastaisiksi. Kaikkia tuotteita ei kuitenkaan ole testattu eli epäilyttävistä laitteista kannattaa
ilmoittaa Tukesille. n

MUISTA:
l Noudata käyttöohjetta. Säilytä ohje 		
myös vastaisuuden varalle.
l Tarkista valosarjan kunto ennen
käyttöönottoa.
l Vaihda rikkinäinen lamppu ja
varmista, että vaihdettava lamppu 		
vastaa tyypiltään ja mitoitukseltaan 		
(jännite ja teho) alkuperäistä.
l Kytke ulkovalo aina vikavirtasuojalla 		
varmistettuun pistorasiaan.
l Vanhempiin suojaamattomiin pistorasioihin voi hankkia erillisen suoja-		
laitteen.
l Varmista, että myös muuntaja on 		
ulkokäyttöön tarkoitettu, jos aiot
kytkeä muuntajan ulkopistorasiaan.
l Sammuta sisäkäytön valosarjat
mennessäsi nukkumaan tai kun poistut asunnostasi pidemmäksi aikaa.
l Varmista, että kuumat lamput eivät 		
ole kosketuksissa helposti syttyvien 		
materiaalien kanssa.
l Säilytä valot alkuperäisissä pakkauk-		
sissaan. Vältä varastointia kosteissa ja
käsittelyä kylmissä olosuhteissa.
ÄLÄ:
l käytä sisäkäyttöön tarkoitettuja
valosarjoja/muuntajia ulkona.
l kytke toisiinsa kuulumattomia
valosarjoja ja muuntajia yhteen.
l laita valosarjaan LED- ja hehkulamppuja sekaisin.
l kytke muuntajaan enempää valosarjoja kuin mitä käyttöohje kertoo.
l kytke sähköjä, kun valosarja on
vielä paketissa.
l poista tai vaihda lamppua, kun
valaisimeen on kytketty sähköt.
l ylikuormita jouluvalon muuntajaa,
ja vältä jatkojohtojen ja adapterien 		
käyttöä.
l anna lasten leikkiä valosarjoilla.
l käytä tai korjaa rikkinäistä valosarjaa.
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Imurivalmistajat uskovat
varsi-imureihin ja niiden
mallikirjo lisääntyy vauhdilla. Joko varsi-imurista on
perinteisen perässä vedettävän letkuimurin haastajaksi,
kodin ainoaksi imuriksi? Testasimme muutaman varsiimurin. Miten kävi, tuliko
koti puhtaaksi vai pitikö
kaivaa letkuimuri kaapista
korjaamaan siivousjälkeä
varsi-imurin jäljiltä?

Puhdistuuko koti
varsi-imurilla?


★★★★

★★★★–

★★★+

★★★

Roidmi X20

OBH Nordica
Air Force 460

Electrolux PureQ9 Animal

Grundig VMC 9630

Roidmi X20 on mielenkiintoinen uutuus
varsi-imurimarkkinoille. Kompakti koko,
keveys ja tehokkuus ovat tekijöitä, joilla
laitteen voi odottaa menestyvän kilpailussa. Mukana tulevilla suulakkeilla pärjää, mutta jos valikoima olisi ollut monipuolisempi, olisi Roidmille
voinut näpäyttää plussan
lisää tähtimäärään.
Roidmin käyttäminen
on vaivatonta, pölysäiliön puhdistaminen
helppoa eikä äänitasokaan häiritse käyttäjää.
Muotoilu on onnistunutta ja tämä oli testin
ainoa imuri, jolla sai imuroitua matalan sohvan alta. Kaikki suulakkeet sopivat sekä varsiettä rikkaosaan ja parhaimmillaan Roidmilla
imuroi jopa tunnin putkeen. Extrana moppaustoiminto, jolla tässä testissä ei kuitenkaan
saanut lisäpisteitä.
Hintaluokka: noin 500 €
Maahantuoja ja lisätietoja:
www.witt.fi
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OBH Nordican varsi-imuri yllätti
monipuolisella suulakevalikoimallaan. Niistä löytyy vaihtoehto
erilaisiin siivoustarpeisiin. Kun
kaikki suulakkeet saa vielä kiinnitettyä sekä varteen että rikkaimuriosaan, siivoukset
saa hoidettua kiipeilemättä ja kurkottelematta.
Lattiasuulakkeelle toivoisi pientä kehitystä,
vaikka se pääosin hyvin toimikin. Vastaavasti
erikoinen, pitkä viuhkasuutin oli erinomainen
apu esimerkiksi verhojen tomujen imuroinnissa tai oven päällisten imuroinnissa.
OBH:n käyttäminen oli myös vaivatonta,
pölysäiliön puhdistaminen helppoa ja äänitaso kohtuullinen. Matalan sohvan alle ei
OBH isohkon moottoriosan ja vähien putken
nivelien vuoksi mahtunut. Akku kestää hyvin
asunnon imuroinnin ajan.
Hintaluokka: alle 300 €
Maahantuoja ja lisätietoja:
www.obhnordica.fi

Electroluxin varsi-imuri oli kilpailukykyinen laite varsi-imureiden sarjassa.
Suulakevalikoima jätti toivomisen
varaa. Pyörivällä harjalla varustetut
perussuulakkeet olivat sopivan kokoisia ja toimivat hyvin. Muut suulakkeet
sai valitettavasti kiinni vain rikkaimuriin. Toisaalta näyttävä muotoilu ja
imuriosan sijoittaminen alas eivät
olisikaan antaneet niille yhtä hyviä
käyttömahdollisuuksia kuin varsi-imureissa,
joissa imuri on ylhäällä ja sen alapuolella
vain putkea.
Electroluxin käyttäminen oli vaivatonta, lattiateline tasapainoinen ja pölysäiliön
puhdistaminen helppoa. Tosin imuriosa piti
ensin irrottaa varresta, ennen kuin säiliön sai
irti. Matalan sohvan alle ei Electroluxillakaan
ollut asiaa.

Grundig on testin laitteista perinteisimmän oloinen ja samalla myös
edullisin. Pikaiset lattian imuroinnit
onnistuvat sillä helposti. Suulakevalikoima on aika suppea, kaksi kätevästi
lataustelineessä säilytettävää rikkaimurisuulaketta ja perinteinen lattia
suulake. Perinteisestä muotoilusta
johtuen hieman isohko, mutta
toisaalta edelleen käyttökelpoinen. Imurissa on vain yksi pyörivällä harjalla
varustettu lattiasuulake ja tämä vähentää laitteen monipuolisuutta.
Grundigin käyttäminen on helppoa, kuten pölysäiliön tyhjentäminenkin. Grundig
toimi suurimmalla teholla testin pisimpään,
joten akku on riittävän suuri. Matala sohva
muodostui Grundigillekin pääsemättömäksi paikaksi alhaalla olevan moottoriosan ja
muotoilun vuoksi.

Hintaluokka: noin 350 €
Maahantuoja ja lisätietoja:
www.electrolux.fi

Hintaluokka: alle 200 €
Maahantuoja ja lisätietoja:
www.grundig.fi

• TESTISSÄ VARSI-IMURIT •

S

aimme testiin neljä erilaista varsi-imuria, joita kaikkia voi käyttää myös rikkaimurina. Kokeilimme miten niillä
puhdistuvat matot, imeytyvät matolle kaatuneet riisit, jauhot, hiutaleet sekä tietysti
myös normaali pöly ja hiukset, joita kodin
lattialta aina löytyy.
Emme erikseen testanneet laitteita rikkaimurina, vaikka rikkaimuri onkin kätevä puhdistusväline monipuoliseen käyttöön, varsinkin kun osa testattavista laitteista sisälsi
monipuoliset suulakevaihtoehdot, jotka sopivat myös rikkaimurin päähän. Kun tehot riittävät varsi-imurikäytössä, pystyvät laitteet selviytymään myös rikkaimurina.

Helposti käytössä
Varsi-imureiden suosio on jatkuvasti lisääntynyt ja samalla mallivalikoima kasvanut.
Varsi-imurien paras puoli on niiden helppo
käyttöönotto, kun niitä voi säilyttää esillä
latauslaitteessa vaikka keittiön nurkassa.
Enää ei tarvitse lähteä hakemaan siivouskaapista isoa, perässä vedettävää letkuimuria,
jos esimerkiksi ruokapöydän alle on pudonnut leivänmuruja.

Pärjääkö näillä nykyaikaisilla varsi-imureilla sitten koko kodin imuroinnissa, ilman
perinteistä letkuimuria? Tietenkin varsiimureissa on eroja siinä, miten niillä koko
kodin siivouksesta selviää, mutta toisaalta
eroja löytyy myös perinteisistä imureista.
Kun mietitään selviytymistä kodin siivouk
sesta, on kyse enemmän imurin mukana
tulevista suulakkeista. Kaikista löytyy imutehoa normaalin kodin siivoamiseen pölyineen, hiuksineen ja muine roskineen. Helpon ja pikaisen käyttöönoton lisäksi varsiimurin eduksi voidaan katsoa keveys, johdottomuus, helppo tyhjennettävyys ilman
täyttyviä pölypusseja ja myös tehon säilyminen, kun pölypussi ei ole huomaamatta
liian täynnä. Kaikissa testattavina olleissa
laitteissa oli läpinäkyvät ja helposti joka
käyttökerran jälkeen puhdistettavat
pölysäiliöt.

Neljä erilaista laitetta
Testiimme päätyi neljä erilaista laitetta, Electrolux Pure Q9, OBH Nordica Air Force 460, Grundig VMC9630
sekä Roidmi X20. Roidmin erikoisuu-
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• TESTISSÄ VARSI-IMURIT •

Roidmi on ainoa testin laitteista, jolla pääsee
imuroimaan myös matalan sohvan alta.

OBH:n pitkä viuhkasuutin on kätevä, kun putsataan pölyjä ylhäältä ja esimerkiksi verhoista.

tena oli imurin mukana tuleva moppausosa,
jonka avulla voi lattian kevyesti mopata kostealla samalla kun imuroi. Imurointitehoa
kaikista löytyi kiitettävästi ja tehoa voi säädellä Grundigissa sekä OBH:ssa kahden eri
voimakkuuden välillä ja Electroluxissa sekä
Roidmissa kolmen eri voimakkuuden välillä.
Mittasimme akun kestävyyden voimakkaimmalla imuteholla. Voimakkaimmalla imuteholla yhdellä latauksella käyttöaika tippuu
Roidminilla 13 minuuttiin. OBH:lla siivoaa
suurimmalla teholla 14 minuuttia, Electro
luxilla 15,5 minuuttia ja Grundigilla yli 19
minuuttia. Nämä minuuttimäärät eivät ehkä
riitä koko kodin siivoamiseen kerralla, mutta
onneksi suurinta tehoa ei tarvita kuin ajoittain
ja pienimmällä teholla esimerkiksi Roidmilla
siivoaa jo yli tunnin.
Akun keston mukaan normaalin kodin imuroinnin ehtii tekemään kerralla kolmen huoneen ja keittiön asunnossa. Enemmän kuin
tehosta on lopputuloksessa kysymys laitteisiin
sopivista suulakkeista. Esimerkiksi matolle
kaatuneesta riisipussin sisällön imuroinnista
selvisivät kaikki pienimmällä teholla. Erot laitteiden välillä olivat tässä pieniä.

Suulakkeilla monipuolisuutta

Kaikista varsiimureista saa
irrotettua rikkaimurin vaivattomasti.

Kaikissa imureissa on hyvät suodattimet, jotka voi
useimmiten
pestä vedellä.
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Suulakevalikoimaltaan suppein on Grundig,
jossa on varsi-imurina vain yksi suulake ja rikkaimurointia varten kaksi suulaketta. Näilläkin selviää, mutta lisäsuulakkeet tuovat siivoukseen monipuolisuutta. Lattioille tarkoitettu
turbosuulake selvisi työstään hyvin. Matalan
sohvan alle ei Grundigilla ollut asiaa, mutta
normaalikorkuisen sängyn alta sillä sai siivottua. Turbosuulake oli periaatteeltaan samanlaista mallia kuin kaikissa muissakin testatuissa imureissa eli siinä oli pyörivä, muutamalla harjalla varustettu osa, joka nosti roskia
suuttimen sisään ja harjasi myös mattoja.
Electroluxissa on kaksi, eri kokoista pyörivällä lakaisuosalla varustettua suulaketta.
Isompi sopi hyvin lattioiden imurointiin ja
pienempi esimerkiksi huonekaluille. Matalan sohvan alle ei Electroluxkaan taipunut, mutta sängyn alta siivous sujui. Niiden
lisäksi mukana oli kolme pienempää suutinta, ohut rakosuutin ja harjasuutin sekä
hieman isompi harjasuutin. Varsinkin tämä
isompi harjasuutin olisi ollut kätevä apu jalkalistojen ja ylempien seinäosien tai verhojen pölynpoistoon, mutta valitettavasti sitä
ei saanut kiinnitettyä kuin rikkaimurikäytössä ja silloin työskentely vaatii taas kumartelua tai kiipeilyä portailla.
Ylivoimaisesti laajin suutinvalikoima löytyy
OBH:sta. Electroluxin tapaan kaksi eri kokoista,

pyörivällä harjaosalla varustettua suulaketta.
Näiden lisäksi OBH:ssa on mukana yhdeksän erilaista suutinta, joista löytyy vaihtoehto
erilaisiin tarpeisiin. Parasta suuttimissa on
se, että ne saa liitettyä imuriin sekä varsi- että
rikkaimurikäytössä. Erikoismaininnan voisi
antaa eräänlaiselle viuhkasuuttimelle, jolla
pääsee helpolla katonrajaan, kaappien päälle,
verhojen yläosaan tai vaikka ilmastointiputken
sisään. Matalan sohvan alle ei OBH:llakaan
päässyt lattiasuulakkeen ollessa kiinnitettynä.
Roidimi on suulakkeiltaan testin toiseksi
monipuolisin. Lattiasuulakkeen hienona ominaisuutena on vaihdettava, pyörivä lakaisuosa.
Laitteesta löytyy vastaava harjallinen versio
kuin muistakin ja sen lisäksi tasainen, kangaspäällysteinen osa, joka auttoi etenkin kovilta
pinnoilta hienon roskan imuroinnissa. Rakosuulakkeessa on Roidmissa kätevä taipuva
varsi, joka lisää käyttömahdollisuuksia ja sen
lisäksi laitteesta löytyy monipuolinen harjaosa, joka sopii moneen käyttöön, esimerkiksi
jalkalistoille, verhoille, seinän yläosalle ja muualle, josta jää usein imuroimatta. Roidmissa
kaikki osat kiinnittyvät sekä varteen että rikkaimuriin. Erikoisuutena Roidmissa on moppauslisäosa, jolla saa kostean moppauksen
imuroinnin yhteydessä.

Sopivat kodin siivoukseen
Nykyaikaiset varsi-imurit sopivat jo hyvin
kodin siivoukseen. Ne pystyvät tasavertaiseen suoritukseen ainakin perusmallisten
perinteisten imureiden kanssa. Keveinä ja
helposti käyttöön napattavina ne tihentävät
siivoustahtia. Varsinkin tiloissa, joissa lattialla on usein roskia ja muuta likaa, kuten
keittiössä tulee imuroitua useimmin. Tietenkin varmasti löytyy edelleen tehokkaampia perinteiden mallisia, perässä vedettäviä letkullisia imureita, mutta on varsi-imureidenkin tehoissa ja kätevyydessä eroja.
Kun kotiin tulee hyvä varsi-imuri, jää perinteisen imurin käyttö vähäisemmälle. Joskus
perinteinen imuri saattaa olla kaapinperällä
pari-kolme kuukautta, kun varsi-imuri hoitaa homman. Samalla varsi-imuri muuttaa
usein myös siivoustapoja. Kun sen voi napata
latauslaitteesta helposti käyttöön, tulee usein
siivottua huone kerrallaan. Silloin varsiimureiden käyttöaika riittää suurimmallakin teholla reilusti ja erilaisten suulakkeiden avulla saa puhtaaksi helposti myös nurkat, jalkalistat, patterien välit ja muut vaikeat
paikat. Varsi-imureihin kannattaa tutustua ja
valita itselle sopiva malli. n
Katso lisää varsi-imureista verkkolehdestä.

Hauskaa
joulua!
Tällä lahjakortilla voi lunastaa
Pertiltä huonekalujen
kokoamisen vuodeksi 2020.

Lahja voi olla
myös palvelu
Joulupukin säkissä on nykyään
yhä useammin myös aineetonta
hyvää, esimerkiksi lahjakortteja
erilaisiin palveluihin.

vaikkapa kortti, jossa kerrotaan, että lahjarahat
on ohjattu tänä vuonna hyväntekeväisyyteen.
Aineettomat lahjat tekevät jo sinänsä
hyvää ympäristölle. Niiden avulla voi vähentää turhan tavaran ostamista ja antaa jotain
muuta, jolla voi olla lahjan saajalle enemmän merkitystä.

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI
KUVA: SHUTTERSTOCK

Akupunktio vai pyjamabileet?

J

oulupukilla ja Petteri Punakuonolla on
kova kiire ehtiä yhdessä illassa kaikkiin
maailman koteihin. Urakan vaativuutta
lisää se, että jo seniori-ikään ehtinyt logistiikka-alan pätkätyöläinen joutuu kantamaan
taloihin raskaita säkkejä täynnä tavaraa.
Pukki voi kuitenkin huokaista helpotuksesta. Yhä useammassa kodissa – ja varsinkin
aikuisten kesken – on alettu suosia aineettomia lahjoja. Pukinkontti on aikaisempaa
kevyempi, mutta vain vaa’alla mitattuna.
Aineeton lahja voi olla esimerkiksi lahjakortti johonkin palveluun. Se voi olla myös

Aineettomiin lahjoihin pätee sama kuin lahjoihin ylipäätään. Hyvä lahja vaatii miettimistä ja lahjan saajan tuntemista.
Vinkkejä aineettomiin lahjoihin voi ammentaa vaikkapa sivustolta annajotainmuuta.fi.
Sivustolta löytyy lahjaideoita akupunktiohoidosta pyjamabileisiin sekä savusaunakäynnistä viininmaistelukurssiin.
Sivustolta voi printata myös lahjakortin, joka on tässä tapauksessa eräänlainen
lupaus tulevasta. Kortin voi tietenkin askarrella myös itse, mikä tuo lahjaan lisää henkilökohtaisuutta.
Yksi vaihtoehto on käyttää heti rahaa ja
ostaa palveluyrityksestä lahjakortti. Palveluyritys kannattaa tässäkin tapauksessa ymmärtää

laajasti, se voi tarkoittaa vaikkapa hierojaa, sinfoniaorkesteria, ravintolaa tai pakohuonepeliä.

Yhteistä tekemistä
Lahjan perusideaan kuuluu, että sen antaja
ei ajattele itseään, vaan lahjan saajaa. Aineeton lahja voi olla kuitenkin kivaa yhteistä
tekemistä, josta kaikki pääsevät osalliseksi.
Lahja voi olla yhteinen elokuva- tai teatteri-ilta illallisineen. Tai vaikkapa koko perheen retki kansallispuistoon.
Aineeton lahja voi olla myös kokonainen
tarkkaan suunniteltu elämyspäivä. Jännitys
lisääntyy entisestään, mikäli koko ohjelmaa
ei paljasta osallistujille etukäteen.

Naapuriakin voi muistaa
Aineettomia lahjoja on luontevaa antaa
myös vaikkapa vähän kaukaisemmille sukulaisille tai naapureille, heille, joita ei normaalisti lahjoilla muista.
Elsa-täti voisi ilahtua vaikkapa suursiivouksesta tai kaupassakäyntiavusta.
Naapurin Reinon voisi yllättää tekemällä
hänenkin lumityönsä. 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 31.12.2019
mennessä.
Vastaukset kysymyksiin
löytyvät tästä asiakaslehdestä tai sen sähköisistä
versioista.

Lähetä ristikko 31.12.2019 mennessä osoitteella: Adato, Sähköristikko, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Sähköristikko 3/2019 ratkaisu

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähkövisan ja
Sähköristikon voittajat
3/2019:
Doro 8040 -älypuhelin:
S. Pusa, Saarenkylä
E. Hakala, Pori
Onnittelut voittajille!
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• MARKKANEN •
Kysymykset:

A

Kuinka paljon valmis 5g-verkko
on nykyistä 4g-verkkoa nopeampi?

1. 5 kertaa nopeampi
2. 10 kertaa nopeampi
3. 15 kertaa nopeampi

B

Sisälämpötilan laskeminen yhdellä
asteella laskee lämmityskuluja

1. 5 %
2. 7,5 %
3. 10 %

C

Mikä suojaluokitus on yleisin
ulkokäyttöön tarkoitetuissa valoissa?

1. IP 20
2. IP 44
3. IP 65

Sähkövisan ja Sähköristikon palkinnot 4/2019
2 kpl Doro 8040 4G -älypuhelin
5 tuuman kosketusnäytöllä
l Helppokäyttöinen älypuhelin ilman

monimutkaisia valintoja.
l Toiminnot suoritetaan helpom-

min uudella, intuitiivisemmalla selaus
toiminnolla, 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

Witt Classic -kahvinkeitin
l 1,5 litran tilavuus / 12–15 kupillista
l Ohjelmoitava ajastin, digitaalinen näyttö
l Irrotettava suodatinteline
l Vesimäärän osoitin
l Tippasuojattu venttiili
l Lämpölevy
l Arvo noin 69 €.

Lisätietoja: www.witt.fi

Elämä on juhla

P

ian on joulu, sitten uusi vuosi. Sen jälkeen koittaa pitkä
ja harmaa arki.
Niinhän sitä amatöörit luulevat. Sivustolta
www.daysoftheyear.com selviää, että lähes jokainen vuoden
päivä on juhlan arvoinen.
Me suomalaiset muistamme tietenkin hyvin, että esimerkiksi
5.2. vietetään Runebergin, 28.2. Kalevalan ja 19.3. Minna Canthin
päivää.
Mutta kuinka moni tietää, että 10.1. vietetään Omituisten
ihmisten päivää? Silloin voi juhlia itseään tai vaikkapa naapurin Penaa. (”Me ollaan omituisia kaikki, kun oikein silmiin katsotaan”, taisi eräskin rokkari taannoin muotoilla.)
Ja tuo on tietenkin vasta alkua. Mikä estää meitä suomalaisiakin juhlimasta 2.2. Metsämurmelipäivää. Kuten elokuvan
Päiväni murmelina nähneet muistavat, tuolloin amerikkalainen metsämurmeli ajetaan ulos talvipesästään. Jos tällöin paistaa aurinko ja murmelista lankeaa varjo, niin talvea kestää vielä
kuusi viikkoa. Muussa tapauksessa kesä on jo kulman takana.
Mutta eihän meidän tarvitse lähteä mukaan jenkkihömpötyksiin. Meillä on karhu. Voisimme viettää suomalaisittain Karhupäivää tai Karhunpalveluspäivää. Silloin herätettäisiin nalle
talviuniltaan ja katsottaisiin, mitä sitten tapahtuu.
Tai ehkä voisi olla kuitenkin turvallisempaa adoptoida Suomeenkin Kansainvälinen akkujen ja paristojen päivä (18.2.). Tai
Työkalujen palvomisen päivä (11.3).
Mainio on myös Koiranulkoilutuspäivä (22.2.). Koiranomistajat
ulkoiluttavat lemmikkejään tietenkin joka päivä ja monta kertaa, mutta tuolloinhan lenkittämisen yhteydessä voisi heiluttaa
myös vaikkapa jojoa ja yrittää tehdä jojo-temppua nimeltä
walking-the-dog.
Ja tikustahan kannattaa tehdä aina asiaa! Joten miten olisi
Jotain tikun nokassa (esimerkiksi hattara tai makkara) -päivä,
joka on tietenkin aivan eri juttu kuin Tikkutiistai 16.4.
Älä mene töihin, jollei se ole hauskaa -päivän (3.4.) ja Ei kotitöitä -päivän (7.4.) on varmasti ideoinut sama taho, mutta en
tunnusta.
Jos 30.4. ei hotsita juhlia vappuaattoa, niin silloin voi viettää Hiustyylien arvostuspäivää. Suuriin ja mahtaviin juhlapäiviin
kuuluu ehdottomasti myös Järjestelmäylläpitäjien päivä. (26.7.).
Merkkipäivien tai vaikkapa salasanojen unohtajien kannattaa
viettää myös, jos vain muistavat, Minä unohdin -päivää. 2.7.
Hartaampaan tunnelmaan voi virittyä Kadonneiden sukkien
muistopäivänä (9.5).
Ennen juhlimisen alkua, tarkat päivämäärät kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa, sillä ne perustuvat Days of the yearin vuoden
2019 kalenteriin.
Ja huomatkaa, että listauksesta löytyy vielä muutamia ihan
vapaitakin päiviä.
Ei muuta kuin juhlapäiviä ideoimaan! n
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Paukkuarka koira
tarvitsee tukea
Uudenvuoden ilotulitusta pelkäävä koira voi saada apua sähkörasiaan
liitettävästä feromonihaihduttimesta.
TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA: ILARI VÄLIMÄKI

M

onessa koiraperheessä ilotulitus on kaikkea muuta kuin iloinen asia. Pahimmassa tapauksessa
paukkuarka koira tärisee, vinkuu ja läähättää koko uudenvuoden aaton ja yön.
Eläinten käyttäytymiseen perehtynyt
eläinlääkäri Tuulia Appleby AB Klinikalta
korostaa, että paukkuarkuuteen kannattaa
suhtautua vakavasti.
– Paniikkitila on koiralle jo sinänsä kova
koettelemus. Lisäksi on mahdollista, että
ikävä kokemus laukaisee siinä myös muita
pelkoja. Koira voi alkaa pelätä ylipäätään
kovia ääniä tai vaikkapa pimeää.

Feromonihaihdutin tarjoaa turvallisia tuoksuja
Lemmikeille on tarjolla apua stressaaviin
tilanteisiin.
Apteekeissa, lemmikkieläinliikkeissä ja joissakin kodinkoneliikkeissä myydään esimerkiksi pistorasiaan liitettäviä feromonihaihduttimia.
Feromonit ovat hajuaineita, joilla eläimet
viestivät toisilleen. Haihduttimissa käytetään samaa rauhoittavaa ainetta, jota emokoira erittää, kun se imettää pentujaan.
– Jos koira on vain lievästi jännittynyt, niin
feromonihaihduttimen vaikutus on merkittävämpi. Mikäli kyseessä on voimakas paniikkireaktio, niin haihduttimen hyöty on yleensä
pienempi.
– Feromonien teho on ylipäätään varsin
yksilöllistä, Appleby muistuttaa.
Feromonihaihduttimesta voi olla apua
myös muissa stressaavissa tilanteissa, kun
koira totuttelee esimerkiksi uuteen ympäristöön tai yksin olemiseen.

Pistorasiaan jo pari viikkoa
aikaisemmin
Haihduttimeen kuuluu pistorasiaan liitettävän laitteen lisäksi feromonipullo, jonka vaikutus kestää noin neljän viikon ajan.
– Jotta laitteen teho on paras mahdollinen
uudenvuodenaattona, se kannattaa kytkeä
päälle jo pari viikkoa aikaisemmin.

Appleby vinkkaa, että kun laitetta käyttää
ensimmäistä kertaa, siitä tulee hieman muovin hajua. Lemmikki kannattaa pitää pois laitteen ulottuvilta tämän ajan, noin pari tuntia.
Apteekeista löytyy myös esimerkiksi feromonipantoja sekä -suihkeita. Haihduttimen
etu on kuitenkin se, että se levittää feromoneja huonetilaan tasaisesti ja tehokkaasti.

Vierihoitoon tai omaan piilopaikkaan
Paukkuaran koiran oloa kannattaa tietenkin
helpottaa myös muilla tavoin.
On tärkeää, että koira ei jää pelkojensa
kanssa yksin kotiin. Koiraa ei saa myöskään
pakottaa ulos tykistökeskitykseen. Välttämättömät asioinnit kannattaa tehdä jo ennen
kuin ensimmäiset paukut pamahtavat.
Ilotulituksen alkaessa monet koirat hakevat itse asunnosta turvapaikan, menevät
vaikkapa sängyn alle tai kylpyhuoneeseen,
missä on hyvä äänieristys.
– Tällöin myös feromonihaihdutin kannattaa laittaa samaan tilaan. Mukaan piilopaikkaan voi pistää myös omistajan vaatteen, lisää turvallista hajua tuomaan.
Toiset koirat taas hakeutuvat tiiviisti
omistajansa läheisyyteen ja seuraavat häntä
tiiviisti huoneesta toiseen.
– Koiraa kannattaa rauhoitella eri keinoin,
mutta välttää turhaa voivottelua. Surkuttelu
vain lisää koiran tunnetta siitä, että nyt todellakin on tapahtumassa jotain aivan kamalaa.
Apua voi olla myös esimerkiksi musiikista,
joka peittää ulkoa tulevia ääniä.
– Mutta jos uudenvuoden aattona laitetaan soimaan aina sama levy, niin koira kyllä
hoksaa, mistä on kyse. Musiikkia kannattaa
soittaa ympäri vuoden ja sellaisissakin tilanteissa, joissa koira on rauhallinen.

Vakavaan paukkuarkuuteen
on myös lääkkeitä
Appleby korostaa, että jos koiralla ei ole vain
lievää jännitystä, vaan se kärsii todellisesta
paniikista, tärisee esimerkiksi piilopaikassakin, lemmikin omistajan on syytä kääntyä
eläinlääkärin puoleen.

– Eläinlääkäri voi määrätä koiran ääniherkkyyteen lääkettä. Lääkitys aloitetaan
yleensä kotimaisen valmistajan tarkoitukseen kehitetyllä tuotteella. Jos se ei toimi,
niin tarjolla on myös muita rauhoittavia.
Paukkuarka koira voi hyötyä myös siedätyshoidosta, missä koviin ääniin totutellaan
asteittain.
– Tärkeää on hakea apua ajoissa. Jos on
liikkeellä vasta aattoaamuna, niin käytössä
oleva keinovalikoima on vähäisempi, eläinlääkäri Tuulia Appleby muistuttaa. n

FEROMONI
TUOTTEITA ON
MYÖS KISSOILLE
Feromonituotteita – haihduttimia ja suihkeita – on tarjolla myös kissoille. Ne rauhoittavat kissoja, kun taloon ilmestyy vaikkapa
vieraita ihmisiä tai uusia huonekaluja. Feromonit myös vähentävät kissojen tarvetta
merkata reviiriään sisätiloissa.
Kissat eivät tavallisesti ole yhtä ääniherkkiä kuin koirat, mutta tässäkin voi olla yksilöllisiä eroja.
Eläinlääkäri Tuulia Appleby kehottaa
pitämään myös kissat sisällä uudenvuodenyönä.
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Netistä ja tavarataloissa on runsaasti
jalkakylpylaitteiden valikoimaa. Jalkakylpy virkistää ja kylvyn jälkeen on
hyvä rasvata jalat kunnolla.
Hintahaarukka on laitteissa
25–500 euroa.

Beurer hierova jalkakylpy
Aroma Therapy FB 35
Jalkakylpy antaa tehohoitoa väsyneille jaloille rentouttavan aromaterapian avulla. Poreileva jalkakylpylaite, jossa on hierontatoiminto ja vedenlämmitys.
Sähköllä toimivassa jalkakylpylaitteessa on rentouttava infrapunavalo. Värinähieronta, poreet ja
lämmin vesi tekevät hyvää jaloille. Jalkakylvyssä on myös 16 kiinteää magneettia, joiden luvataan tehostavan
verenkiertoa magneettikenttien välityksellä.
Ovh. noin 70 €

Aromaterapia FB 35
Jalkakylpylaitteessa on irrotettava säiliö, johon voi laittaa erilaisia eteerisiä öljyjä. Laitteen
mukana tulee myös kolme
pedikyyritarviketta kokonaisvaltaiseen jalkojen hoitoon.
Ovh. noin 60 €

Medisana FS883
Rentouttava kylpy ja värinähieronta.
Veden lämpimänäpitotoiminto ja
kolme irrotettavaa pedikyyriosaa:
kovettumien poistaja, harja ja
hierontapää.
Hierontarullia laitteen pohjassa voidaan käyttää myös
ilman vettä. Kumitassut pitävät
laitteen paikallaan ja mukaan tulee
irrotettava roiskesuoja.
Ovh. noin 40 €

Life Detox Ion Spa
Detox-jalkakylpylaite lisää verenkiertoa erityisesti jalkapohjien
ja alaraajojen alueella. Hoito
vilkastuttaa myös nestekiertoa, mikä vähentää turvotusta ja tehostaa aineenvaihduntaa.
Ovh. noin 400 €
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Hemmottele
Kuumottaako, aristaako ja kiristääkö jalkoja? Rentouttava
jalkakylpy ja säännöllinen rasvaus on hyvä alku jalkojen
hoidolle. Kylpylaitteet ovat helppokäyttöisiä ja niiden
aikana voi vaikka katsoa televisiota tai kuunnella äänikirjoja.
TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN KUVAT: ADOBESTOCK JA VALMISTAJAT

S

äännöllinen jalkahoito kannattaa. Moni kärsii halkeilevista kantapäistä. Helpommalla pääsee, kun ei päästä halkeamia syntymään eikä
kovettumia ja halkeamia kivuliaiksi.
Ihon paksuuntuminen on tavanomaista jalkapohjissa ja isovarpaiden
sivuilla etenkin paljon liikkuvilla ihmisillä. Myös seisomatyössä alaraajat kuormittuvat. Työkenkiä on hyvä vaihdella ja tarkkailla jalkojen sekä kynsien kuntoa. Puhtaat puuvillasukat tai kosteutta estävät bambusukat ovat hyvä valinta.

Säännöllinen rasvaus
Säännöllinen rasvaus tekee jaloille hyvää ja sarveiskerros pehmenee mukavasti jalkakylvyssä.
Jalkakylpylaitteet ovat edullisia – noin 25-150 euron välillä.
Jalkakylpyyn voi laittaa pehmentävää suolaa ja eteerisiä öljyjä. Valinnanvaraa on runsaasti. Myös jalkavoiteita löytyy eri tarpeeseen.
Jalkavoiteen rasvapitoisuuden pitäisi olla vähintään 30 prosenttia eli ihan
ohuet ”litkut” eivät auta. Itselle sopiva jalkavoide löytyy usein vasta kokeilujen kautta eli ihan ensimmäiseksi ei kannata ostaa megatuubia.
Varpaanvälejä ei kuitenkaan rasvata. Varpaiden väliin voi laittaa ilmastoinnin avuksi lampaanvillan suikaleita.
Suikaleita voi ostaa useimmiten esimerkiksi apteekista. Myös olemassa
olevia loppuun käytettyjä villatekstiilejä voi hyödyntää tähän.

15 minuuttia riittää
Jalkakylvyksi riittää noin 15 minuuttia kerrallaan. Liian kauan ei kannata
jalkojakaan kylvettää, koska kylpy kuivattaa ihoa.
Veden lämpötila ei saa olla myöskään epämiellyttävän kuuma.
Jalkaraspia voi käyttää ajoittain, mutta liiallinen raspaus saattaa paksuntaa sarveiskalvoa.
Esimerkiksi pari kertaa kuukaudessa tai harvemmin tehtävä raspaus
on paikallaan. Hiukan lempeämmän käsittelyn saa hohkakivellä. Kuivaan
ihoon se soveltuu parhaiten, kylvyn jälkeen hohkakiveä ei suositella välttämättä, sillä ihoa saattaa kuoriutua liikaa.

Muista jalkaterapeutti
Säännöllinenkään kotihoito ei aina ratko kaikkia ongelmia. Kivuliaat
kovettumat ja isohkot halkeamat vaativat jo jalkaterapeutilla käyntiä. Myös poikkeamat kynsissä kannattaa selvittää.
Jalkaterapeutilla käynti on myös hyvä ensiaskel kohti
paremmin voivia jalkoja. Vaikeita halkeamia, saati
tulehtuneita jalkoja ei itse kannata ryhtyä
ensin hoitamaan.
Normaalin karheuden saa usein
kätevästi pois laadukkailla ja päivittäin käytetyillä jalkavoiteilla.
Markkinoilla on myös ihoa
kuorivia voiteita.
Jalkakylvystä ja jalkojen
hoidosta kannattaa tehdä
säännöllinen tapa. Jalat suorastaan ansaitsevat sen. n

jalkoja kylvyllä

Jo 15 minuutin jalkakylpy
tekee hyvää ja rentouttaa
myös mieltä.
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• UUTTA KOTIIN •

TISKAA MUKAVAMMIN
LAATIKOSSA
Miltä tuntuisi tiskikone, jonne tiskit on helppo laittaa ja jonka täyttymistä
ei tarvitse odottaa montaa päivää. Fisher & Paykelin innovatiiviset laatikkotiskarit asettavat astianpesukoneille uudet normit. Nyt on astianpesukoneen täyttäminen ja tyhjentäminen mukavampaa.
Se ei näytä tavalliselta astianpesukoneelta, ja se onkin kaikkea muuta
kuin tavallinen. Se on ainutlaatuinen, mutkaton ja joustavampi kuin
tavallinen astianpesukone.
Voit valita joko kaksi päällekkäistä laatikkoa, yhden laatikon altaan
molemmille puolille tai ehkä vain yhden yksittäisen laatikkotiskarin,
jossa on tilaa kuuden hengen astioille, jos taloudessasi ei asu kovin
monta. Ihanteellinen perheelle, jossa henkilömäärä voi vaihdella viikosta toiseen.
Fisher & Paykel DishDrawer on maailman ainoa laatikkotiskikone.
Ohjeellinen vähittäishinta alkaen: 1199 €
Maahantuonti ja lisätietoja: www.witt.fi

PEHMEÄ VINYYLILEVYJEN SOUNDI LÄMMITTÄÄ
Puhalla pölyt vanhoista vinyyleistäsi! Sonyn PS-LX310BT on levysoitin
bluetooth-yhteydellä. Sonyn minimalistinen levysoitin on helppo käyttää. Bluetoothilla soittimen voi yhdistää esimerkiksi langattomiin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.
LX310BT-levysoittimessa on tyylikäs ulkonäkö ja huolellisesti suunnitellut toiminnot. Rungossa on käyttöä varten myös nappulat intuitiiviseen käyttöön, mukaan lukien suora bluetooth-nappi, josta painamalla voi helposti yhdistää soittimen kaiuttimiin ja aloittaa tai lopettaa toiston.
Suositushinta: 250 €
Maahantuonti ja lisätietoja: www.sony.fi

KAHVIA
HIFISTELIJÖILLE
Aitoa italialaista espressoa,
cappucinoa tai americanoa
sekä höyryävän suklaista
kaakaota yhdellä hipaisulla. De´Longhin Maestosan kahviautomaatin kylmäkahviohjelmalla loihdit myös kahvipöytään
trendikkäät jääkahvit ja
kylmät kahvidrinkit.
Italialaisen De´Longhin uudessa
täysautomaattisessa kahviautomaatti Maestosassa
yhdistyvät myös italialainen upea muotoilu, kiiltävät pinnat ja innovatiivisuus.
De´Longhin Maestosa on täysiautomaattinen kahvikone, joka valmistaa kahvijuomasi napinpainalluksella pavun jauhamisesta valmiiksi
juomaksi kuppiin. Laitteessa on kaksi erillistä papusäiliötä ja
kaksi erillistä, hiljaista ja tarkkaa kahvimyllyä, jotka jauhavat pavut ammattimaisen tarkasti saaden aikaan aromikkaan kahvin täydellisellä cremalla. Voit valita kuhunkin
juomaasi sopivan papulaadun mieltymyksesi mukaan.
Maestosassa on kuusi käyttäjänsä mukaan nimettävää profiilia, joiden taakse voi tallentaa käyttäjien lempikahvit. Älypuhelimeen ladattavan De´Longhi Coffee
Link -sovelluksen avulla voit olla puhelimellasi yhteydessä kahviautomaattiin.
Suositusvähittäishinta: Maestosa kahviautomaatti
(EPAM960.75.GLM), 2495 €
Maahantuonti ja lisätiedot: www.sahkotuonti.fi

Inventoi ja sulata pakastin säännöllisesti.
Käytä tuotteet ennen kuin ne ehtivät
vanhentua.

