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Fråga och kommentera
Nette svarar här på frågor som kommit till kundtjänsten och som läsarrespons. 
Har du en fråga som du vill ställa i denna kolumn? Skicka den till adressen 
nette@vasaelektriska.fi.

Varför kommer förfallodagen 
så snabbt?
Många har upptäckt att förfallodagen 
nuförtiden infaller väldigt snabbt efter 
att räkningen kommit i postlådan. Orsak
en är högst antagligen den, att postens 
leveranstid är allt längre. Från och med 
våren är leveranstiden i de flesta fall tre 
vardagar. Även då borde fakturan vara 
hos kunden inom 4–5 vardagar från att 
den skrivits ut. Enligt våra försäljnings
villkor är betalningstiden 14 dagar, vil
ken räknas från fakturans datum. För att 
undvika korta betalningstider rekom
menderar vi efakturan som betalnings
sätt. Då kan du slappna av och semestra 
utan att du behöver oroa dig för obe
talda räkningar hemma i postlådan.

Var kan jag meddela mitt nya 
telefonnummer?
Om du har bytt telefonnummer eller be
höver ändra någon annan kontaktupp
gift i våra register kan du lätt göra det i 
vår Onlinetjänst. Där kan du också kolla 

upp dina förbrukningsuppgifter, göra en 
flyttanmälan eller se dina avtal och fak
turor. Registrera dig och ta i bruk Online
tjänsten på vasaelektriska.fi. 

Varför gräver man ner 
elkablar?
Elnätets luftledningar grävs allt oftare 
ner i marken för att skydda dem mot 
stormvindar, fallande träd, snötyngda 
grenar och fåglar. På så sätt uppnås en 
bättre leveranssäkerhet. Enligt elmark
nadslagens bestämmelser, som stegvis 
träder i kraft före utgången av 2028, 
får elavbrotten inte heller överstiga sex 
timmar inom detaljplaneområden och 36 
timmar utanför dem. Under år 2017 för
väntas Vasa Elnät Ab gräva ner en sam
manlagd längd på cirka 160 km elkablar 
i marken.

Vill du ge respons om tidningen?
Svara på en kort enkät på adressen vasaelektriska.fi/nette.  
Det tar bara en minut.

Läs Nette på webben  
på vasaelektriska.fi/nette! 
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Vasa Elektriska 125 år

Aktiebolaget Vasa Elektriska grundades år 
1892 och kom ursprungligen till för att få 
utebelysning i den mörka staden. Affärs
områden för dagens starka energikoncern är 
försäljning av elenergi och fjärrvärme samt 
underhåll och byggnad av de distributionsnät 
som dessa kräver.

Kvartalsekonomin är illa lämpad för rap
porteringen från den kapitalintensiva ener
gibranschen, även på grund av det starka 
beroendet av årstid och uppvärmningsbehov. 
En mer relevant skala för granskningen är att 
titta på ett kvarts århundrade snarare än ett 
fjärdedels år.

Ur den synvinkeln sett kan man konstatera 
att Vasa Elektriska i april i år historiskt sett 
inledde sitt sjätte kvartal med tillväxt i rad. 
Också bolagets resultat har förbättrats för 
varje kvartal.

Nikolaistad i belysning och ett 
industrialiserat Vasa
Det första kvartalet, 1892–1917, inföll i sin 
helhet under den ryska tiden, då Vasa hette 
Nikolaistad. Följande fyra kvartal utgör en del 
av Finlands hundraåriga historia, där Vasa har 
spelat en betydande roll.

Det andra kvartalet, 1917–1942, utspela
de sig under det självständiga Finlands tidiga, 
turbulenta år. Åren med snabbast tillväxt i 
Vasa Elektriskas historia inföll under vin
ter och fortsättningskriget. Den industriella 
produktionen flyttades då så långt bort från 
östgränsen det var möjligt. En del av de före

tag som på den tiden flyttade till Vasa finns 
fortfarande kvar och utgör en del av Nordens 
mest betydande energiteknologikluster.

Från lyx till självklarhet
Det tredje kvartalet, 1942–1967, präglades 
av snabbt byggande och att elen blev en del 
av vardagen i alla hushåll. Även fjärrvärmen 
inledde sin verksamhet i början av 1960talet.

Under det fjärde kvartalet, 1967–1992, 
befästes och utökades elens position som 
bruksenergi för belysning, industri, tjänster 
och hushåll. El blev en självklarhet i vardagen 
och om den försvann ens tillfälligt förorsak
ade det problem.

Under det femte kvartalet, 1992–2017, 
har elförbrukningens ökning relativt sett va
rit den mest långsamma, huvudsakligen för 
att energianvändningen har blivit effektivare. 
Internationalisering och konkurrensutsätt
ning av energimarknaden samt en allt större 
omtanke för miljön har inverkat kraftigt på 
energibranschens utveckling. Samtidigt har 
elens konstanta närvaro blivit en oumbärlig
het för samhällets alla funktioner.

Mot det sjätte kvartalet
Vasa Elektriska har under sin historia blivit 
allt fler finländares elleverantör. Företaget 
ämnar fortsätta på den inslagna vägen och 
i allt större utsträckning vara finländarnas 
eget elbolag som deltar i att förbättra land
ets näringslivs konkurrenskraft. Vad vore en 
mer naturlig tillväxtmiljö för ett energibolag 

än ett teknologikluster som sysselsätter över 
10 000 experter i energibranschen? Vasa 
Elektriska går förtröstansfull in i sitt historiskt 
sett sjätte kvartal.

Glad sommar!

Hannu Linna
verkställande direktör

Läs Nette på webben  
på vasaelektriska.fi/nette! Elens konstanta närvaro har blivit en 

oumbärlighet för samhällets alla funktioner.

LEDAREN
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Under de kommande decennierna kommer elen att spela en allt större roll i folks vardag.

Framtiden är 
elektrisk
Föreställ dig hur vardagen ser ut år 2050. De sam
ägda robotbilarna drivs med el och en stor del av 
maten tillverkas med el. Artificiell intelligens, di
gitalisering och robotisering kommer att utgöra de 
största förändringarna under kommande årtionden. 
Det förutspår framtidsforskare Risto Linturi.

– Folk kommer att gå omkring med glasögon för 
virtuell eller förstärkt verklighet på näsan en stor 
del av tiden, är Linturis vision. Glasögonen komplet
terar synfältet med olika observationer, till exempel 
hur långt avståndet till framförvarande fordon är. I 
butiken kan man se vilket material skorna är tillverk
ade av. Med hjälp av glasögonen kan nästan vad 
som helst projiceras i synfältet. Till exempel en teve, 
ett fönster eller små älvor om så önskas.

– Det behövs ingen fysisk tvapparat eftersom 
glasögonen kan projicera den där man vill ha den. 
Det behövs heller inga fönster eftersom sådana kan 
skapas där man vill, säger Linturi.

En del bilar drivs redan i dag med el. Under kom
mande decennier kommer alla fordon att bli eldrivna 
och därmed marginaliseras de fossila bränslena.

– Även en betydande del av maten kommer att 
produceras med el, säger Linturi.

Till exempel groddsallad kan redan nu produce
ras med hjälp av elektricitet. Den odlas under LED
belysning i slutna hallar i flera våningar, vilket ger en 
hundrafaldigt större skörd per kvadratmeter jämfört 
med åkerodling.

Solenergins betydelse ökar
Framtidens elproduktion kommer inte att fungera 
som nu. Den förnybara energins, och framför allt 
solenergins, betydelse kommer att bli allt större.

– På sydliga breddgrader skiner solen året runt 
men hos oss är det mörkt en stor del av året, vilket 
gör att vår el kommer att bli dyrare i framtiden, 
funderar Linturi.

– För tillfället har vi förmånligare el än på andra 
ställen, men det kommer att ändra.

Elintensiv industri kommer inte att vara lika lön
sam som nu. Det kommer att leda till förändringar 
i näringslivet.

Närenergi
Höga kostnader för elnät är en annan utmaning för 
Finland som är till ytan sett ett stort land, med långa 
avstånd.

– Om det i fortsättningen ska levereras el till 
även de mest avlägsna av platser kommer kostnad
erna för distributionsnätet att vara betydande, säg
er Linturi.

Han anser att elnätet kunde rivas på områden 
där driftskostnaderna är större än vad det kostar att 
producera el lokalt. Lösningen kunde vara att pro
ducera närenergi med exempelvis syntetiska brän
slen och solenergi på sådana områden dit stamnätet 
inte når.

Låt oss gå tillbaka till Linturis visioner om glas
ögon för förstärkt verklighet. Han tror att dessa 
inom en snar framtid kommer att kunna berätta om 
till exempel en medmänniskas känslotillstånd.

– Teknologin kommer att ge oss superkrafter. 
Med hjälp av förmånliga hjälpmedel kommer indi
viden att bli superkunnig i framtiden.

Linturi tror att avancerad teknik kommer att vara 
förmånlig och tillgänglig för alla.

– 3Dprintrarna är ett exempel, säger Linturi. 
– Man kan ladda ner vad som helst från nätet och 
sedan skriva ut det. Även materialen för 3Dprint
ning blir allt bättre.

  Text: Mikko Huotari 
Foto: Mikko Käkelä
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Artificiell intelligens, digitalisering  
och robotisering kommer att utgöra de största 
förändringarna under kommande årtionden.
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2006: Elöverförings och 
entreprenadaffärsverksamheterna bolagiseras.

1887: Stadens första elljus tänds 
i Vasa kyrka.

1892: Vasa Elektriska grundas för att 
stadens gator ska kunna belysas.

1940-talet: Elen har intagit sin plats 
i köken, vilket syns i en uppgång 
i elförbrukningen. År 1941 finns 
sammanlagt 745 elspisar och 220 
kylskåp i Vasa.

1962: Byggandet av den första 
fjärrvärmeledningen påbörjas.

1977: Som många andra elbolag måste 
Vasa Elektriska ransonera strömmen  
på grund av den stora kraftverksstrejken.
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Ljus i tillvaron 
i 125 år
Vasa Elektriska har lyst upp tillvaron i 125 år. 
Tiderna i bolaget har ändå förändrats många 
gånger under alla dessa år! Ett bra exempel är 
eldistributionen, som i början av bolagets historia 
stoppades till sommaren – med ett undantag: år 
1894 arrangerades en så stor sångfest i Vasa att 
man beslöt sig för att leverera el till den, den ljusa 
årstiden till trots.

Följ vårt jubileumsår och vår färggranna historia i 
våra sociala kanaler! #lysupp #vasaelektriska125

1908: Veden,  
som använts som bränsle,  
byts ut mot stenkol.

1934: Den omkringliggande 
landsbygden får elektricitet tack vare 
utbyggnad av nätet.
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De frivilliga sjöräddarna hjälper dem som råkat i sjönöd.  
De räddar årligen flera människoliv.

Skärgårdens räddare
  Text: Anne Kytölä 

Foto och video: Mikko Lehtimäki

Vasa Sjöräddningsförening är en av 58 med
lemmar i Finlands Sjöräddningssällskap. Sjö
räddarna i Vasa ger sig ut på sjön så fort isen 
har smält. Säsongen avslutas när havet fryser. 
De senaste åren har båtarna vanligtvis tagits 
upp andra veckan i november.

I vår har istäcket legat kvar länge och sä
songen inleds därmed torsdagen den 4 maj 
klockan 18. Föreningens ordförande och be
fälhavare på räddningsbåten Wärtsilä Rescue 
Timo Nuotio trycker på en knapp. – Nu har 
vi meddelat myndigheterna att vi är på pa
trull och redo att rycka ut på nödanrop, säger 
Timo.

Meddelandet om beredskap skickas via 
myndigheternas nationella radionät Virve.

För säkerhets skull ringer Timo dessutom 
några telefonsamtal. Sjöräddningscentralen 
i Åbo, nödcentralen, fältchefen för den pre

hospitala akutsjukvården och jourhavande 
brandmästaren får veta att Vasaborna är redo 
att ta sig an räddningsuppdrag i Kvarken.

Däcksman kan avancera  
till befälhavare
En frivillig sjöräddare inleder sin karriär som 
däcksmanspraktikant. Därefter kan man bli 
befordrad till däcksman, rorsman och slutlig
en befälhavare. Belöningen för den som stigit 
ett steg i hierarkin är alltid ett kallt dopp.

– Befordringen firas med ett dopp på vår
en, berättar rorsman Jani Kallio.

Jani sitter vid rodret och väntar på att 
däcksman Mariela Veikkola ska kasta loss 
från bryggan i Kutterhamnen. Timo instru
erar däcksmanspraktikant Samuli Latomäki 
i hur man hanterar båtens akterförtöjning.

Solen skiner och det blåser sex meter 
per sekund från sydväst. Vasa ser vackert ut 
denna majkväll.

– Det har krävts en hel del arbete för att 
förbereda sig på det här ögonblicket. Nu kan 
man dra en lättnadens suck, säger Timo.

Under vintern har teknikgruppen servat 
och rustat upp båtarna. All utrustning har 
också konditionsgranskats.

Sjöräddarna har många svarta pärmar fulla 
med detaljerade checklistor. Båten lämnar 
inte bryggan förrän man gått igenom och 
kryssat av varje punkt. När det gäller att räd
da människor i nöd lämnas inget åt slumpen.

Hobby som utövas  
året om
De frivilliga sjöräddarna utövar sin hobby 
året om, trots att båtarna står på land nästan 
halva tiden. Räddningskunskaperna är något 
som hela tiden förbättras och finslipas. Om 
vintern är det träning en gång i veckan, an
nars två gånger i veckan.

PÅ KUNDBESÖK
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Förra säsongen fick 20 båtar hjälp  
och en räddades från att bli totalförstörd.



Sjöräddarna deltar också i teoretiska utbild
ningar. Utbildningen baserar sig på Finlands 
Sjöräddningssällskaps och myndigheternas 
krav. I vinter har Vasaborna bland annat stu
derat första insatsen och livräddning.

I februari var det dags att hoppa i sim
bassängen. Varje frivillig sjöräddare måste 
klara av att simma 200 meter på sex minu
ter i simhallen. Detta är ett minimikrav. För 
en del uppgifter måste en sjöräddare kunna 
simma ännu snabbare. Simkunskaperna testas 
årligen.

En frivillig sjöräddare joggar och går på 
gym – att hjälpa andra i Vasas steniga skär
gård i dåligt väder är nämligen enklare om 
man är smidig och i bra form.

– Inte för att det behövs någon stålman el
ler stålkvinna. Normal kondition räcker gott, 
intygar Timo, Jani, Mariela och Samuli.

20 båtar fick hjälp  
i Kvarken
De frivilliga vid Finlands Sjöräddningssällskap 
räddade i fjol 58 människor från en sannolik 
död. Sammanlagt fick över 3 000 människor 
hjälp.

Vasa Sjöräddningsförening ryckte förra 
säsongen ut på räddningsuppdrag i genom

snitt en och en halv gång i veckan. Tillsam
mans med myndigheter hjälpte de frivilliga 
sjöräddarna 92 personer. En av dem räddades 
ur en situation som sannolikt skulle ha lett 
till döden. 20 båtar fick hjälp och en båt räd
dades från att bli totalförstörd.

Jani kommer speciellt ihåg en räddnings
operation för flera år sedan, från sin första 
sommar som frivillig sjöräddare.

– Vi hade precis gått till kojs vid vår bas 
i skärgården efter en hel dag på sjön. Då 
började telefonerna ringa. En motorbåt hade 
försvunnit norr om Replotbron. Det var mitt 
första tuffa uppdrag, berättar Jani.

Sökningen pågick i flera timmar. En hård, 
sydlig vind blåste och vågorna gick två me
ter höga. Historien fick dock ett lyckligt slut 
och den försvunna båten och dess passage
rare kunde föras i trygghet. Räddarna kunde 
återvända till basen – för att äntligen få sova 
– på morgontimmarna.

”Tack för att du räddade  
min mamma”
Mariela, Timo, Jani och Samuli har valt att 
bli frivilliga sjöräddare av två orsaker: de trivs 
på sjön och vill hjälpa andra. För Samuli som 
började i höstas är det ännu en ny hobby, men 

de andra berättar att sjöräddandet så små
ningom blir en livsstil.

– Det är en fantastisk hobby. De här män
niskorna har blivit som en andra familj för mig, 
säger Mariela.

– Mitt sociala umgänge skulle krympa av
sevärt om jag inte deltog i den här verksam
heten, konstaterar Timo.

Något tack för sitt arbete är inget dessa 
hjältar förväntar sig, men när de får det kan 
tillfället bli känslosamt även för en sjöräddare 
som sett det mesta.

– En liten flicka tackade oss för att vi räd
dat hennes mamma. Det var mycket rörande, 
berättar Mariela.

Är en frivillig sjöräddare rädd nån 
gång?

– Det rör sig kanske inte om rädsla, snarare 
om respekt för havet. Vi är medvetna om att 
vi själva kan hamna i fara, säger Timo.

– Det är därför vi tränar, så att vi ska klara 
oss till havs i alla förhållanden, tillägger Mariela.

Vasaföreningens sjöräddare rör sig på havsområdet mellan Malax och Oravais i Kvarkens skärgård med sina många grund.
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På videon förevisar Samuli Latomäki hur en räddningsväst med gasuppblåsning används på 
rätt sätt. KOLLA VIDEON PÅ facebook.com/vaasansahko

Vill du bli medlem?
I augusti ordnas i Vasa en rekryteringskväll för nya sjöräddare.  
Mer information på http://vaasa.meripelastus.fi

Läs även om verksamheten i övriga delar av landet:  
www.meripelastus.fi 
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Det bästa med fotboll är laget. En vinst smakar extra bra  
då den åstadkommits tillsammans.

Deras gemensamma 
mål: damligan

  Text: Anne Kytölä 
Foto och video: Mikko Lehtimäki

Emelie Smirnoff, Siiri Koivula, Melinda 
Smedman och Frida Peltonen från Vasa 
IFK:s damlag vill stiga från division ett till li
gan. Det är något de arbetar hårt för, tillsam
mans och individuellt.

– Laget är väldigt viktigt i den här sporten, 
säger Emelie.

– Fotboll är en fin gren just för att det 
handlar om att åstadkomma något tillsam
mans, fortsätter Siiri.

Flickorna fyller 17 och 18 och har spelat 
fotboll i många år. Melinda och Frida började 
som 5åringar, Emelie som 7åring och Siiri som 
11åring. De lockades till fotbollen av mamma, 
storebror, storasyster eller en kompis.

Melinda höll till en början även på med 
friidrott och var en lovande spjutkastare. Hon 
valde till slut fotbollen tack vare laggemen
skapen.

Landslagsspelare
Trots att fotboll är ett lagspel råder det också 
inbördes konkurrens – om en plats i lands
laget. Landslagstränarna åker för att se 
match er runt om i Finland på jakt efter de 
bästa förmågorna.

Informationen om en landslagsplats kom
mer per epost. Det känns nervöst att öppna 
meddelandet.

– Visst får man ett stort leende på läpparna 
om ens namn ingår i spelartruppen, säger Siiri.

Emelie har spelat i 11 landskamper och Siiri 
i tre.

– Det är roligt att åka på läger med landsla
get och att få spela utomlands, säger Emelie.

Flickorna berättar att de följer med manlig 
toppfotboll på teve mera noggrant än dam
fotboll. Men visst har de förutom Zlatan och 
Ronaldo även kvinnliga förebilder: ameri
kanskan Alexandra ”Alex” Morgan och 
Vasabördiga Ria Öling, som numera spelar i 
den spanska ligan.

– Rias exempel ger hopp om att man kan
ske själv skulle få spela utomlands en vacker 
dag, säger Siiri.

Träningar och gymnasium
Flickorna går i gymnasiet. Tiden måste plane
ras noggrant men flickorna tycker att de alltid 
hinner med det de är intresserade av. Skolor
nas samarbete med Vasaregionens idrotts
akademi underlättar en del. Tack vare det kan 
flickorna träna på skoltid tre morgnar i veckan.

– Laget tränar sex gånger i veckan och spe
lar match på veckosluten. Dessutom tränar var 
och en individuellt, speciellt för att utveckla 
de färdigheter ens spelarposition kräver, be
rättar Siiri.

– Vi går även på gym för att förbättra vår 
styrka, säger Frida.

Roligt sätt att lära sig svenska
Finskspråkiga Siiri har lärt sig tala svenska 
genom sitt fotbollsspelande. Hennes svens
ka ordförråd var ganska litet då hon bytte lag 
från Sport till IFK.

– Jag åkte genast på match till Sverige med 
laget och var ganska nervös. Den resan var jag 
rätt blyg och tystlåten men nuförtiden flyter 
svenskan riktigt bra. Kanske inte om du frå
gar mina lärare, men flickorna förstår mig nog, 
skrattar Siiri.

VIFK:S DAMER SPELAR på Elisa Stadion 17.6, på Botniahallens konstgräs 13.7 och  
2.8 samt på Elisa Stadion 26.8. Vasa Elektriska är en av lagets sponsorer.

n e t t e  2 / 2 0 1 712



Emelie Smirnoff (i mitten) spelar på mittfältet, Siiri Koivula (nere till vänster) är anfallare. Frida Peltonen (uppe till vänster) och Melinda Smedman är försvarare.

Hur bra är du på bollhantering?
SE VIDEOR OCH UTMANINGEN PÅ facebook.com/vaasansahko
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Överraskande enkelt  
att flyga.
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Att flyga med kamerautrustad drönare var så roligt  
att Nettes testare blev sugna på att köpa sig egna drönare.

Kameradrönare i test
  Text: Anne Kytölä 

Foto: Mikko Lehtimäki

Finländarna har de senaste åren blivit ivriga 
köpare av små, radiostyrda drönare som kan 
fotografera landskap, evenemang och aktivi
teter ur ett fågelperspektiv.

För att få reda på hur svårt det är att lära 
sig flyga en drönare och att fotografera från 
luften valde vi ut en testgrupp som saknar 
tidigare erfarenhet av drönare eller andra ka
merautrustade luftfarkoster.

Vasa Elektriskas anställda Mia Setälä, 
Oscar Holm och Jari Hovila övade på att 
styra drönarna under påskhelgen och fo
tograferingen för artikeln gjordes följande 
vecka.

Testarna blev tvungna att styra sina far
koster med stela fingrar under fotografe
ringen eftersom temperaturen fortfarande 
låg nära nollstrecket. Det kalla och blåsiga 
vädret inverkade även på drönarna: deras 
batterier tog snabbt slut.

Testets billigaste drönare orkade vid foto
tillfället inte stiga mer än en halvmeter över 
marken. Under påskhelgen hade dock Mia 
gjort lyckade flygturer med den.

– Jag flög mellan två byggnader där vin
den förmodligen inte hade lika stor inverkan, 
gissar Mia.

Propellrarna på plats
Mia testade en X5HW som vi fått låna från 
Clas Ohlson, Oscar en DJI Phantom 3 Stan
dard lånad från Power och Jari en Parrot Be
bop 2 köpt från Verkkokauppa.com.

Innan de gick att flyga med måste drö
narna monteras ihop. Det tyckte testarna var 
enkelt eftersom det bara var att fästa fyra 
stycken propellrar. Oscar och Mia vred fast 
propellrarna för hand. Med Jaris drönare in
gick ett litet verktyg för ändamålet.

Prisskillnaden märks
Testets apparater är kamerautrustade drö
nare från den billigare ändan. En drönare med 
kamera kan kosta flera tusen euro.

Alla drönare i testet har inbyggd kamera. 
Till vissa drönare måste kameran köpas se
parat.

Mias drönare kostar 149 euro, Oscars 579 
euro och den apparat som Jari testar nästan 
700 euro.

Priset på Jaris drönare höjs av att det ingår 
ett par videoglasögon i paketet. Med dem på 
näsan ser man på omgivningen som om man 
satt uppe i drönaren. Glasögonen måste dock 
först kopplas till en mobiltelefon utrustad 
med den app som behövs för att flyga och 
fotografera med drönaren.

– Jag tycker min drönare är graciös och 
nätt, men visst syns prisskillnaden när den 
står sida vid sida med de andra, säger Mia.

Jaris svartvita drönare är stilig, men störst 
intryck på testarna gör Phantom 3 Standard 
med sitt eleganta utseende.

– Den ser mycket professionell ut, säger 
testarna beundrande.

På Phantom sticker kameran ut på under
sidan medan den är infälld i själva drönaren 
på de andra modellerna. Phantom är den 
tyngsta apparaten. Med batteri väger den 
1 216 gram, medan Parrot väger 500 och 
X5HW 127 gram.

Kräver smart apparat
Samtliga testets drönare kräver en smartte
lefon eller datorplatta utrustad med iOS eller 
Android, till vilken man laddar ned en gratis 
app ur respektive butik.

Mias drönare lagrar med hjälp av app
en foton och videor på smarttelefonen el
ler datorplattan. Parrot lagrar materialet på 
sitt interna minne på 8 GB. Phantom lagrar 
i sin tur på det medföljande 8 GB microSD
minneskortet.

Testarna använde de sändare som ingår i 
paketet till att flyga drönarna. Jari försökte 
sig även på att styra via smarttelefon och 
datorplatta.

– Av någon anledning var det mycket svå
rare att flyga med en stor datorplatta än med 
sändarens styrspakar eller en smarttelefon, 
trots att appen är identisk med den i tele
fonen, berättar Jari.

Extra batteri behövs
Testarna rekommenderar att man genast kö
per ett extra batteri till drönaren eftersom 
strömmen tar fort slut. Batterier säljs dock 

NETTE TESTAR
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X5HV

DJI Phantom 3  
Standard

Parrot  
Bebop 2

Pris 149 € Clas Ohlson 579 € Power 686,90 € Verkkokauppa.com

Ingår i paketet Drönare (quadkopter), 3,7 V batteri,  
reservpropellrar (4 st.), bruksanvisning.

Drönare (quadkopter),  
4 489 mAh batteri, laddare, sändare,  
4 propellrar, 8 GB microSDminneskort, 
bruksanvisning.

Drönare (quadkopter), 2700 mAh batteri, 
laddare, laddningskabel, USBkabel,  
8 propellrar, verktyg för propellermontering, 
Cockpitglasögon, SkyController 2sändare, 
hållare för mobiltelefon, bruksanvisning.

Flygtid högst 5–7 minuter högst 25 minuter högst 25 minuter

Kamera 2 megapixlar. Lagrar foto och video  
på telefon eller datorplatta.

stillbilder med 12 megapixlar, 2,7 K video, 
videoformat 1520 p 30 fps, 1080 p 30 fps 
eller 720 p 60 fps. Bildmaterialet lagras på 
ett microSDkort.

stillbilder med 14 megapixlar, video 1920 
x 1080 p (30 fps). Bilder lagras som JPEG, 
DNG eller RAW filer på drönarens interna 
minne på 8 GB.

Vikt 127 g 1 216 g 500 g
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– Jag skulle gissa att bildkvaliteten från 
min drönare skulle duga åt ett proffs, säger 
Oscar om Phantom.

Testarna kom på många sätt att använda 
en kamerautrustad drönare. Till exempel för 
att få fina bilder från barnens idrottande el
ler av sommarstugan i skärgården. Testarna 
skulle även inför semesterresan packa ned 
drönaren i resväskan.

– Det var så roligt att flyga att man fak
tiskt blev ganska sugen på att skaffa sig en 
sån här, funderar testgruppen.

NÅGRA REGLER ATT KOMMA IHÅG
Det behövs inga tillstånd för att flyga 
drönare men några regler bör följas:

  Förse drönaren med ditt namn och dina 
kontaktuppgifter.

  Håll alltid drönaren inom synhåll.
  Flyg inte högre än till 150 meters höjd.
  Stör inte andras privatliv.
  Det är av säkerhetsskäl förbjudet att flyga  

över folksamlingar.

Mer information om att flyga drönare: Droneinfo.fi.

inte separat till alla modeller, till exempel den 
som Mia testade.

Bruksanvisningarna utlovar en flygtid på 
25 minuter för Parrot och Phantom. Men en
ligt Jaris och Oscars erfarenheter är flygtiden 
kortare, åtminstone i kallt väder.

Mias drönare behöver förutom huvudbat
teriet fyra AAbatterier som måste köpas se
parat. Flygtiden är bara 5–7 minuter.

– Det roliga tar slut ganska fort, konsta
terar Mia.

Batteriet på Mias drönare tar 90 minuter 
att ladda fullt, medan Oscars är klart på en 
timme och Jaris på trekvart.

Jari konstaterar att det är ganska oprak
tiskt att Parrot laddar både drönaren och 
sändaren med samma laddare, fast med olika 
sorts sladd.

– Det har redan gått av en liten bit på en av 
kontakterna, eftersom man måste byta sladd 
hela tiden, säger Jari.

Mias drönare ger ifrån sig ett varningsläte 
då batteriet håller på att ta slut. Jari ser via 
telefonen hur mycket ström det är kvar i drö
naren och sändaren i procent. Det gör även 
Oscar, men han får dessutom information om 
hur många minuter som återstår av flygtiden.

– Om batteriet snart är slut meddelar ap
pen att det är dags att flyga tillbaka eller att 
landa, säger Oscar.

Jaris och Oscars drönare är utrustade med 
GPS, vilket gör att de självmant kan återvän
da till startplatsen.

Överraskande enkelt
Testarna tycker att det var lättare att flyga 
drönare än vad de hade trott.

– Bruksanvisningen förklarar tydligt hur 
man styr farkosten, berömmer Oscar.

Till en början gick all uppmärksamhet åt till 
att lära sig flyga, men samtliga testare nådde 
den punkt då de även klarade av att fotogra
fera och filma med drönaren.

Det stod på förhand klart att Jaris och Os
cars drönare skulle ta tekniskt bättre bilder 
eftersom de har kameror på 12 och 14 mega
pixlar medan Mias drönare bara har en kamera 
på 2 megapixlar.

– Bilderna är lite suddiga eftersom kame
ran är så liten men det går bra att börja med 
den här drönaren. Förhållandet mellan pris 
och kvalitet är helt bra tycker jag, konsta
terar Mia.

– Parrot är överraskande stabil även i rätt 
hård vind, bilden blir inte skakig, analyserar 
Jari.

17n e t t e  2 / 2 0 1 7



Flex-el produceras  
helt och hållet med  
förnybara energiformer.

Vasa Elektriska 
testar ny 
ekologisk 
produkt

  Text: Anne Kytölä

Vasa Elektriska inleder ett försök som undersöker hur konsu
menter kan delta i talkot för flexibel efterfrågan.

En allt större del av elen alstras nuförtiden med produk
tionsformer som är beroende av vädret. För att elen ska räcka 
till i alla situationer behövs flexibel efterfrågan, med andra ord 
att alla inte använder el samtidigt.

– Vi vill hitta en modell som är enkel både för oss och för 
kunderna. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och samti
digt ska det vara lätt för kunderna att köpa från oss, säger Vasa 
Elektriskas direktör för elhandelsenheten Olli Arola.

Vasa Elektriska har tagit fram en ny produkt för ändamålet, 
Flexel.

Hos de kunder som deltar i försöket installeras gratis en ap
parat som följer med väderleksprognosen och marknadspris et 
på el. Med hjälp av dessa uppgifter värmer husets varmvat
tenberedare under de lugnaste timmarna om natten, då elför
brukningen är lägst och elen förmånligare än om dagen.

– Huset värms inte upp i onödan eftersom apparaten även 
tar vädret i beaktande, säger Arola.

Avtalet för flexel är något förmånligare än kundernas nu
varande avtal. Kunden sparar pengar och gör samtidigt en god 
gärning för miljön. Flexelen produceras helt och hållet med 
förnybara energiformer.

VILL DU DELTA?
Totalt 125 kunder ryms med i försöket. Du kan 
anmäla ditt intresse om du bor inom Vasa Elnäts 
distributionsområde i ett egnahemshus med acku
mulerande, vattenburen eluppvärmning och inter
netuppkoppling.

Flexel är ett tidsbundet elavtal på två år.

Läs mer: vasaelektriska.fi/flexel.

Mindre 
koldioxidavtryck  
Närapå 2 000 kunder deltog i vår efakturautmaning 
genom att byta till elektronisk faktura. Stort tack till er 
alla – tillsammans bidrog ni till att minska på koldiox
idavtrycket med ca 600 kg! Under utmaningens gång 
lottade vi ut 143 biljetter till nöjesfältet PowerPark. I 
utlottningen deltog också alla de kunder som tidigare 
tagit i bruk en elektronisk faktura.

Suvi vann balansskotern
Bland alla som svarat på läsarenkäten utlottades en Segi 
T1balansskoter (värde 399 €). Suvi från Jämsä är den 
lyckliga vinnaren. Grattis!

Vad tycker du?
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Anslut dig till kundpa
nelen och svara på våra enkäter när du känner för. Vi lottar ut över
raskningspriser bland alla som besvarar förfrågningarna. Läs mer: 
vasaelektriska.fi/kundpanel.

intressant
Så beskriver 41 % av läsarna Nette. 

L Ä SARRESPONS

Rören på webben
Nu kan du hitta information om var i marken våra 
fjärrvärmerör ligger på adressen kaivulupa.fi.

I KORTHET
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300 läsare skickade in lösningen på Nettetidningens marskorsord. 
KORSORD

Rätt lösning på föregående korsord.

Skicka ditt svar senast 
4.8.2017 till adressen:
nette@vasaelektriska.fi eller
”Nettekorsord”
Vasa Elektriska Ab
PB 26, 65101 Vasa

Bland korsordslösarna utlottas 
två bastutermometrar.

Föregående Nette-korsords 
vinnare: 
Katariina Heikkilä, Helsingfors 
Sirpa Järviö, Vasa

Namn

Näradress

Postnummer och -ort

Telefon
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Vi sänkte  
priserna!

Det nya priset på elenergi från 1.6

Vår förmånliga el är nu ännu billigare.

4,25  
cent/kWh 

(4,45 cent/kWh)

Allmän el

3,75
cent/kWh 

Nattel: Nattenergi

(3,85 cent/kWh)

4,45  
cent/kWh 

Nattel: Dagenergi

(4,60 cent/kWh)

Grundavgift: Allmän el 2,52 €/månad, Nattel 3,02 €/månad
Priset sänks automatiskt för avtal som är i kraft tillsvidare.

Läs mer på
vasaelektriska.fi


