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Silmälasit 
jätemuovista
SYNSAM tuo markkinoille silmälasike-
hysmalliston, joka on tehty kokonaan 
meriin päätyneestä jätemuovista. Mal-
listo on toteutettu yhdessä espanjalaisen 
Sea2Seen kanssa ja valmistetaan Italiassa. 
Sea2See:lla on Espanjan 30 satamassa sata 
jätemuovisäiliötä, joista saadaan kehyksiin 
muovijätettä noin tonni päivässä. Kehys-
malliston nimi on Fellepini x Sea2See ja 
mallistoon kuuluu kuusi kehystä eri muo-
doissa ja väreissä. Hinta 169 €.

www.synsam.fi

Villeihin vesileikkeihin
TÄYTÄ ilmapatja, laita moottori ja litiumakku paikoilleen ja Labuga 
Air on valmis vesille. Moottorissa on tehoa 10 kW ja sillä saavuttaa 
lähes 27 solmun nopeuden. Huvia kestää täydellä akulla 45 minuut-
tia. Nopeutta säädellään käsikäyttöisellä kauko-ohjaimella ja tap-
pokytkin katkaisee virran moottorista, jos surffaaja putoaa kyydistä. 
Koko täytettynä 228 x 70 x 23 cm, akun paino 25 kg, voimayksikkö 
18 kg ja runko 7 kg 
eli yhteensä 50 kg, 
hinta 10 990 €.

www.lampuga.de

Ympäristö ystävällistä 
puhtautta
LUMME tuo kevätsiivoojille ympäristöystävälliset 
puhdistussuihkeet. Sarjassa on yleispuhdistusaine 
sekä keittiön ja kylpyhuoneen puhdistussuih-
keet. Tuotteilla on sekä pohjoismainen ympäris-
tömerkki että vegaanimerkki. Ympäristöystävälli-
syys on huomioitu ennen kaikkea tuotteen sisäl-
lössä mutta myös pakkauksessa. Tuote valmiste-
taan tuulivoimasta energiansa saavassa tehtaassa, 
ja täysin kierrätysmuovista valmistetun pullon eti-
ketti on sokeriruo’osta valmistettua biomuovia. 
Pulloissa on rajoittava barrel-vaahtosuutin, joka 
levittää perinteistä suutinta vähemmän aero soleja 
ilmaan. Suihkupullo 500 ml, hinta 3,40 €.

www.lumme.fi

Kahden kerroksen ruokaa
UUDESSA ja tehokkaassa Muurikan sähkösavustimessa voit valmistaa 
ruokaa kahdessa tasossa, joten esimerkiksi kala kypsyy alatasolla saman-
aikaisesti kun lisukevihannekset valmistuvat ylätasolla. Heti käyttöval-
miissa laitteessa on portaaton lämmönsäätö ja runkoon kiinnitetty läm-
pömittari. Lisämakua ruokiin saat kevään uutuussavustuslastuilla, makuina 
viski, brandy ja konjakki. Lastut on valmistettu tammitynnyreistä, joissa on 
varastoitu väkeviä alkoholijuomia. Muurikka Sähkösavustin PRO 1200 W, 
materiaali ruostumaton teräs, koko 28 x 55 cm, hinta 239 €, savustus-
lastut 360 g 7,90 €.

www.opamuurikka.fi

Luotsilaivan 
elämänkerta
S/S SAIMAA valmistui Turun Crichtonin 
telakalla 1893 ja siirtyi valmistumisen jäl-
keen Saimaalle tarkastusalukseksi. Luotsi-
laivan historia on mielenkiintoinen, ei 
ainoastaan siksi, että dokumentteja laivan 
historiasta on säilynyt runsaasti, vaan myös 
laivalla vierailleiden korkeiden arvohenkilöi-
den vuoksi. Kirja on ladattavissa 326-sivui-
sena tekstiversiona https://julkaisut.vayla.fi/
pdf8/lr_2018_luotsilaiva_saimaa_web.pdf 
tai painettuna ja kuvitettuna kirjana. Luotsi-
laiva Saimaa, 150 sivua, Kustantaja Laakso-
nen ja Väylävirasto, hinta 30 euroa.

www.vayla.fi, www.kustantajalaaksonen.fi

Eeva Hjorth-Hois
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Tarinaa järvestä
SAIMAA on Suomen suurin järvi ja Vuoksen 
vesistön pääjärvi. Kirja Saimaa – koko tarina ker-
too yhdestä maailman monimuotoisimmasta 
vesistöstä. Mukana on historiaa, nykyisyyttä ja 
hieman tulevaisuuttakin, sekä tarinaa Saimaan 
rannalla asuvista tai asuneista ihmisistä ja järven 
omanlaisesta luonnosta. Saimaa – koko tarina, 
Ari Manninen, 500 sivua, Readme, 54 €.

www.readme.fi

Vinyylimatto veneeseen
VAIHTOEHTOINEN lattiamateriaali veneeseen on vinyylimatto. 
Kudottu matto on jalalle miellyttävä ja tuntuu turvalliselta myös 
eläimen tassun alla. Matto kestää kulutusta ja ei haalistu eikä 
homehdu ja soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Maton voi kiin-
nittää kannelle joko liimaamalla, neppareilla tai vain sellaisenaan 
kantattuna. Mattomateriaali myydään metreittäin ja sitä on kaksi 
leveyttä 150 cm ja 300 cm. Infinity Luxury woven vinyl, Better than 
teak II, hinta 110 € / 213 € leveydestä riippuen.

www.stdeck.fi

Lihasvoimalla
LITESPORT 1X on tavalliselle soutajalle tarkoitettu liikkuvapenkkinen 
soutuvene. Riittävä leveys ja runkomuoto tekee veneestä vakaan keinu-
vimmissakin olosuhteissa. Uppoamaton rakenne takaa turvallisuuden ja 
kevyenä vene on helppo siirtää ja kuljettaa vaikka auton katolla. Pituus 
4,50 m, leveys 0,85 m, korkeus 0,43 m, paino 30 kg (hiilikuitu 26 kg), 
kantavuus 130 kg, hinta alkaen Lite Sport 1X 4 790 €.

www.liteboat.fi

Juhlasnapsilasit
ROOPEN ja Pidä Saaristo siistinä ry:n 
juhla snapsilasit on pakattu kuivatun meri-
heinän kera merikortilla koristettuun pyö-
reään laatikkoon. Lasit on tehty käsityönä 
Suomessa ja valmistettu borosilikaattila-
sista, joka on viisi kertaa vahvempaa, kuin 
tavallinen lasi. Laatikossa on neljä jalal-
lista 4 cl:n lasia, laatikon kartta-alue kul-
kee Porvoosta Rymättylään ja rasian kan-
nessa on yhdistyksen 50-vuotisjuhlalogo. 
Hinta 65 €.

www.oceanspirit.fi

Kesän matkat 
mielessä
CRUISING Guide to Baltic Russia -kirjasta 
on ilmestynyt päivitetty painos. Englannin-
kielisessä oppaassa on mukana tuoreim-
mat tiedot Suomenlahden Venäjän poh-
joisrannikolla olevista seitsemästä sata-
masta, jotka ovat nyt sallittuja ulkomaisille 
aluksille. Oppaassa on myös ohjeet muo-
dollisuuksista, jotka täytyy käydä läpi sekä 
tullessa että lähtiessä. Pietarin ja Kalingra-
din menovinkitkin löytyvät kirjasta. Crui-
sing Guide to Baltic Russia 2019, Vladimir 
Ivankiv, Graham ja Fay Cattell CA Cruising 
Assosition. Hinta noin 25 €.

www.theca.org.uk/catalog/publications/russia
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