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Moottori kairaan
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Akkuporakoneet ovat parissa vuodessa nousseet 
suosioon jääkairojen voimanlähteinä. Lähdimme 
selvittämään, saako jo 100–250 eurolla kairailuun 
kelpaavan akkukoneen, jolla pärjäisi normaalin 
pilkkipäivän?

vaihtelee 10 ja 13 mm välillä.
Pilkkikäyttöön sopivaa porako-

netta haeskelevalla menee vähem-
mästäkin pää pyörälle.

Mutta ihan ensimmäiseksi on 
kuitenkin paras miettiä, tarvitsee-
ko ylipäänsä moottorikairaa.

Mihin moottorikairaa  
tarvitaan?

Polttomoottorikairoja on perintei-
sesti käytetty, kun on pitänyt teh-
dä nopeasti paljon reikiä tai kun on 
tarvittu tavanomaista suurempia 
6–8-tuumaisia avantoja. Konevoi-
maa ovat käyttäneet lähinnä am-
mattikalastajat ja ohjelmapalvelu-
yrittäjät, joiden on pitänyt loihtia 
hetkessä pilkkireiät isolle turisti-
joukolle.

Tavallinen harrastaja on pärjän-
nyt mainiosti käsivoimin pyöritet-
tävällä kairalla. Polttomoottori-
käyttöisten kairojen hurjat hinnat 
ja niiden iso koko ovat pitäneet 
laitteet satunnaisten harrastajien 
ulottumattomissa.

Raskaan bensakäyttöisen ko-
neen ja järeän kairan jäälle rahtaa-
miseen on tarvittu yleensä vielä 

L Tavallinen käsikäyttöinen kaira 
muuttuu moottorikairaksi nopeas-
ti ja helposti. Kairan vintilä irrote-
taan ja sen tilalle kiinnitetään pul-
tilla sovitinpala. Akkuporakoneen 
istukka kiristetään kiinni sovittee-
seen, ja sähkökäyttöinen mootto-
rikaira on valmis pilkkijäille.

Kaikkiin suosituimpiin jääkai-
ramalleihin on jo saatavana kai-
rasovittimia. Niitä löytyy useilta 
valmistajilta, ja ne maksavat edul-
lisimmillaan alle 30 euroa.

Sopivan akkukoneen valinta 
sen sijaan on huomattavasti vai-
keampaa. Kaupat ovat väärällään 
erilaisia merkkejä ja malleja. On 12 
V, 14,4 V ja 18 V koneita ja akuissa 
on valinnan varana mm. nikkeli-
kadmiumia (NiCd), nikkeli-metal-
lihybridiä (NiMH) ja litiumionia 
(Li-ion). Vääntömomenttia on jos 
jonkinlaista, ja istukan kokokin HEIKKI VIITAnEn

Moottori kairaan
moottorikelkka. Akkuporakone on 
kuitenkin nyt mullistamassa kai-
ken, koska sellaisen kantaa jäälle 
vaikka repussa muiden pilkkiva-
rusteiden mukana.

Harrastajat ovat haikailleet 
moottorikairan apua lähinnä Lapin 
kevätjäille, kun rautupilkillä on pi-
tänyt porailla yli metriseen jäähän 
reikiä. Moottorikairasta onkin eni-
ten apua juuri keväällä, kun jää on 
paksuimmillaan. Märkä kevätjää on 
hyvin raskasta käsin kairattavaksi.

Konevoima auttaa myös silloin, 
kun kaloja pitää haeskella ahkerasti 
eri paikoista kokeilemalla. Esimer-
kiksi keväisessä haukipilkinnäs-
sä kymmenien isojen reikien rivit 
syntyvät kaislikon reunaan kone-
voimalla yhdessä hujauksessa.

Moottorikairailussa kolikon toi-
nen puoli on kuitenkin liikunnan 
huomattava väheneminen. Kun 
reikä syntyy pelkästään nappia pai-
namalla, tuppaa jäällä tulemaan ai-
ka nopeasti kylmä. Etenkin sormet 
kohmettuvat herkästi. Käsin kai-
railemalla sen sijaan saa aina sen 
verran liikuntaa, että kylmää keliä 
sietää pidempään.

Käsikäyttöisen kairan etuna on 

Testikoneet vasemmalta oikealle: Makita, Ryobi,  
DeWalt, Einhell ja Bosch.
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myös sen lähes idioottivarma toi-
minta. Jäälle ei tarvitse kuskata 
mitään turhaa. Kunhan kairan te-
räpalat ovat kunnossa, oikeastaan 
muusta ei tarvitse huolehtia.

Moottorikairaaja sen sijaan saa 
stressata mm. polttomoottorin 
käynnistymisen, bensan tai akku-
koneen virran riittämisen kanssa 
jne. Ja jos moottorikairaajan kone 
syystä tai toisesta sippaa, on hän-
kin käsinkairaaja – tosin sillä ero-
tuksella, että hän joutuu vielä kan-
tamaan nipun turhaksi käynyttä 
tekniikkaa.

Järkihintaista  
konetta etsimässä

Jään kairaamisessa tarvitaan melko 
paljon voimaa. Akkuporakonees-
sakin pitää olla riittävästi vääntöä, 
vaikka reikiä tehtäisiin vain nelituu-
maisella kairalla.

Edullisimmat akkuporat ja ruu-
vinvääntimet maksavat muutaman 
kympin, mutta ne ovat auttamat-
ta liian heikkoja. Niiden maksimi-
vääntömomentti on yleensä alle 20 
newtonmetriä.

Kun satasia latoo konekaupan 
tiskiin riittävästi, saa ammattita-
son koneen, jossa voimaa riittää 
vaikka kuusituumaisella kairalla 
porailuun. Tavallisen harrastajapilk-
kijän ei kuitenkaan ole mielekästä 
hankkia kallista laitetta, jos sille ei 
ole muuta käyttöä.

Sopiva kone yhden pilkkipäivän 
tarpeisiin pitäisi siis löytää jostain 
halpiskoneiden ja kalliimpien am-
mattityökalujen välistä noin 100–
250 euron hintaryhmästä.

Normaali pilkkipäivä ei tosin ole 

L Kairasta poistetaan vintilä ja sen 
tilalle kiinnitetään pultilla porako-
nesovitin. Akkuporan istukka kiris-
tetään huolellisesti sovittimeen. 
Poran nopeudenvalitsin napsaute-
taan alimmalle vaihteelle, joka on 
yleensä merkitty ykkösellä.

Reikä on paras tehdä kohtaan, 
jossa jää on kuivaa. Märältä jäältä 
aloitettaessa todennäköisyys kai-
ran jumiutumiseen on suuri.

Kairaa ei saa painaa väkisin, vaan 
pikemminkin sitä on parempi kan-
natella ja keventää nostelemalla 
välillä varovasti ylöspäin.

Kuivassa jäässä kaira rouskut-
taa reiän yleensä melko kevyesti 
kertavedolla. Ennemmin tai myö-
hemmin terä kuitenkin napsahtaa 
jumiin jäähän, ja varomaton kairaa-
ja saa silloin porakoneesta helposti 
näpeilleen.

Siksi porattaessa on syytä olla 
valppaana ja pitää koko ajan mo-
lemmin käsin kiinni koneesta. Kä-

sille hyppiminen vähenee oleellisesti, 
jos porassa on myös toiselle kädelle 
kahva, josta saa tukevan otteen.

Kun reikä on valmis, sohjon voi pois-
taa avannosta pyöräyttämällä porako-
netta muutaman kerran rivakasti. Pyö-
rivän terän kanssa on kuitenkin oltava 
erityisen tarkkana, sillä se leikkaa hel-
posti saappaankärjen rikki.

Konevoimin kairaaminen sujuu niin 
kauan, kun kaira on terävä. Kiviin ko-
listelluilla tai tylsillä teräpaloilla kaira 
jauhaa tehottomasti ja vahvankin ko-
neen isosta akusta loppuu melko no-
peasti virta.

Yhtäkään akkuporakonetta ei ole 
suunniteltu jään rei’ittämiseen, joten 
takuu tuskin korvaa kairaushommissa 
hajotettua porakonetta. Siksi akkupo-
ran kuntoa on syytä tarkkailla. Etenkin 
sen vaihteisto on kovilla.

Mikäli pora alkaa pitää epätavallista 
ääntä tai esim. akku kuumenee voimak-
kaasti, on kairaaminen syytä lopettaa 
heti.

Näin syntyy avanto akkuporalla

▲ Jäätä kairattaessa akku
koneen vaihteistosta valitaan 
matalin kierrosalue. Ryobissa 
se on merkitty ykkösellä.

◀ Akkuporalla kairaava ei 
tarvitse sohjokauhaa. Kun 
jää on puhkaistu, avannon 
saa puhtaaksi pyöräyttämällä 
kairaa porakoneella rivakasti  
muutaman kerran. Kairaa 
nosteltaessa on kuitenkin 
syytä varoa pyörivää terää.
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yksiselitteinen käsite. Tutuilla vesil-
lä päivän saalis saattaa tulla jo en-
simmäisestä reiästä. Oudoilla seu-
duilla jäätä pitää sen sijaan puhkoa 
ehkä kymmeniä kertoja ennen en-
simmäistäkään tärppiä.

Jos akkukoneella vääntää päi-
vässä saman verran reikiä kuin kä-
sipelillä jaksaisi veivailla, voidaan 
jo puhua mielenkiintoisesta vaih-
toehdosta. Monelle 15–20 reiän te-
keminen käsin päivän aikana alkaa 

olla riittävän kova urakka.
Akkukoneella päivää pystyy 

venyttämään. Ensin väännetään 
niin paljon kuin käsipelillä jaksaa. 
Kun voimat ehtyvät, voi akkuko-
neella kiertää vielä aika ison ni-
pun reikiä.

Saimme kokeiltavaksemme vii-
si erilaista akkuporakonetta, joissa 
kaikissa vääntöä on yli 30 newton-
metriä. Sen pitäisi olla jo riittävästi 

nelituumaisen kairan kanssa työs-
kentelyyn.

Kapasiteetiltaan pienehköillä li-
tiumioniakulla ja 18 voltin moot-
torilla varustettuja olivat Einhell, 
Bosch, Ryobi ja Makita. DeWaltilta 
saimme mukaan 12 voltin NiMH-
akuilla toimivan mallin. Sen käyttö-
jännite on alempi kuin kilpailijoilla, 
mutta akkukapasiteetti on selvästi 
suurempi.

Hyvän akkuporan  
ominaisuuksia

Hyvässä kairauskäyttöön sopivassa 
akkukoneessa on pikaistukka, jon-
ka voi lukita ja avata tarvittaessa 
vaikka yhdellä kädellä. Edullisim-
missa koneissa istukka on taval-
lisesti 10-millinen, mutta testiko-
neidemme hintaluokassa ja niitä 
kalliimmissa malleissa se on pää-
osin 13-millinen.

Istukan koolla ei ole suurta mer-
kitystä, koska sovitteita on saata-
vana sekä 10 että 13 mm karalla. 
Isompi istukka on toki monipuoli-
sempi, jos akkuporaa käyttää muu-
hunkin. Testikoneistamme Bosch 
on varustettu kymppimillisellä, 
muissa istukka on 13 mm.

Kairan voimanlähteessä pitää ol-
la riittävästi vääntöä, ja ainakin pa-
perilla kaikki testikoneet täyttivät 
kriteerin. Niiden vääntömomentti 
on 35–48 Nm, minkä pitäisi piisata 
jääporan pyörittelyyn.

Erittäin merkittävä tekijä on ak-
kukapasiteetti. Se vaikuttaa suo-
raan siihen, kuinka monta reikää 
koneella pystyy tekemään. Mitä 
enemmän ampeeritunteja (Ah) 
akussa on, sitä pidempi on koneen 
toiminta-aika.

Kalliimpien koneiden akut ovat 
tyypillisesti vähintään 2,5–3 Ah, 
mutta edullisempien kapasiteet-
ti on tavallisesti vain n. 1,5 Ah:n 
luokkaa.

Testikoneista pienin akku on Ein-
hellin 1,3 Ah ja suurin kapasiteetti 
DeWaltissa, jossa on kaksi 2,6 Ah:n 
NiMH-akkua. Hyvään akkuporaan 
on oltava mahdollisuus hankkia 
tarvittaessa lisäakkuja.

Litiumioniakut kestävät pääosin 
paremmin pakkasta kuin NiMH- tai 
NiCd-akut. Eri akkutyyppien pak-
kaskestävyyden tarkan eron saisi 
selville vain kokeilemalla samaan 
porakoneeseen erilaisia akkutyyp-

▲ Porakoneita testattiin kevät
talven aikana mm. Turun saaris
tossa. Tässä kyytiä saa Bosch, 
jolla väännetään 160 mm Mora 
Novaa. Vuoroaan odottavat  
Ryobi ja DeWalt.

E Akkukairailijan työasento 
saattaa muuttua suurestikin  
riippuen käytettävästä kaira
mallista ja porakoneesta.  
Vasemmalla Ryobi kiinnitettynä  
4tuumaisen UR:n päähän.  
Oikealla Einhell ja 5tuumainen 
Mora Expert. Ero työskentely
korkeudessa on huomattava.

Hyvin kairauskäyttöön sopivassa akkuporakoneessa  
on varmatoiminen, helposti avattava ja suljettava  
pikaistukka, jollainen on mm. tämä DeWaltin 
13millinen.

DeWaltin pienestä työvalosta saattaa olla apua  
helmikuun pimeinä iltoina madepilkillä.
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pejä, mihin tässä testissä ei ollut 
mahdollisuutta.

Kaikki akut ovat joka tapauk-
sessa kovilla, kun pakkasta on viisi 
astetta tai enemmän. Olkoon ak-
kutyyppi mikä tahansa, toiminta-
aikaa saa parannettua huomatta-
vasti, kun pitää akun kairausten 
välillä lämpimässä. Vinkkejä akku-
jen kuljettamiseen ja säilyttämi-

tävä tekijä. Siitä ei kuitenkaan pysty 
antamaan mitään yleispäteviä oh-
jeita, koska porausote riippuu mm. 
käytettävästä kairamallista ja kai-
raajan omasta pituudesta, kämme-
nen koosta, pilkkirukkasten mallis-
ta jne.

Joka tapauksessa on syytä huo-

Virtalähteenä litiumioniakut

L Litiumioniakut (Li-ion) ovat syrjäyttämässä vanhemman akkutekniikan, eli 
nikkeli-metallihybridiakut (NiMH) ja nikkeli-kadmiumakut (NiCd) akkupora-
koneiden voimanlähteenä.

Akuissa ollaan luopumassa kokonaan kadmiumista, koska se on ympä-
ristölle vaarallinen raskasmetalli. Joitakin porakoneita saa vielä NiCd-akuilla 
varustettuina, mutta mallit alkavat olla harvassa.

Myös nikkeli-metallihybridiakut ovat jäämässä historiaan, koska litiumio-
niakuissa on huomattavasti suurempi energiatiheys ja ne mm. kestävät NiMH-
akkuja useampia latauskertoja. Saman tehoisista litiumioniakuista saadaan 
pienempiä ja kevyempiä ja kylmänkestävyydessäkin on eroa.

Litiumioniakku ei kuitenkaan ole kuluttajan näkökulmasta ihan yksiselit-
teinen juttu. Akun katodin materiaalivalinnasta riippuen sen ominaisuudet, 
mm. kapasiteetti ja kylmänkestävyys voivat muuttua suurestikin. Päällepäin ei 
näe, onko katodina esim. koboltti- vai mangaanioksidi jne. Valitettavan harva 
myyjäkään osaa kertoa oikeastaan yhtään mitään tarkempia tietoja akusta. 
Se nyt vain on Li-ion-akku, ja sillä hyvä.

Koneiden käyttöohjeissa on mainittu sallittu alin ja ylin käyttölämpötila, 
mutta akkujen todellinen kylmänkestävyys selviää vasta kokeilemalla. Litiu-
mioniakkujakin kannattaa joka tapauksessa pitää vaikkapa pilkkihaalarin 
taskussa lämpimässä, kun kaira ei ole käytössä.

Akkuja ladattaessa on hyvä muistaa, että litiumioniakkuja ei saa ladata pak-

seen kerrotaan jäljempänä omas-
sa jutussaan.

Tärkeä työergonomia

Akkuporakoneet on suunniteltu 
vain ruuvien vääntämiseen ja tie-
tyn paksuisen puun tai metallin 
poraamiseen, joten jäätä kairaava 
touhuaa koneensa kestämisen suh-
teen puhtaasti omalla vastuullaan. 

Kone kyllä kestää kairaamisen, kun 
sen tekee maltilla.

Kokometallinen vaihteisto on 
paras valinta. Se kestää kovan ra-
situksen huomattavasti parem-
min kuin halpiskoneissa tyypilliset 
muoviset vaihteistot.

Myös työergonomia on merkit-

G Viimeistään tässä tilanteessa akkupora tulisi pistää kiireen vilkkaa 
repun suojaan. Muuten hetkessä iskenyt sankka räntäsade kastelee 
sähkölaitteen.

▼ Paras säilytyspaikka akkukoneelle on sen oma laukku. 
Vasemmalta Makita, Bosch, Einhell, DeWalt ja Ryobi.
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mioida, että kairan jatkeeksi kiinni-
tetty akkupora saattaa tuntua ihan 
erilaiselta kuin sama kone normaa-
lissa käytössä reikiä seinään porat-
taessa. Parasta olisi, jos akkuporan 
saisi kokeiltavaksi omaan kairaansa 
ennen ostopäätöksen tekemistä.

Ergonomiaan liittyy myös akku-
koneen koko ja paino. Kun pora-
konetta kantaa koko pitkän pilk-
kipäivän muiden kalavälineiden 
joukossa, osaa arvostaa keveyttä 
ja pientä kokoa.

Muita varusteita

Jos kaira töksähtää äkisti kiinni jää-
hän, pora saattaa pamauttaa hy-
vinkin napakasti kairaajan käsille.

Bosch on testikoneista ainoa, 
jonka varustukseen kuuluu kahva 
toisellekin kädelle. Sen ansiosta 
porakoneesta saa tukevan otteen 
ja koneen pystyy pitämään aisois-
sa, vaikka kaira sattuisi juuttumaan 
kiinni.

Einhellissä, Boschissa ja DeWal-
tissa on ledityövalo, jollaista ei äk-
kiseltään luulisi kaipaavan lainkaan 
pilkkihommissa. Valosta saattaa 

kuitenkin olla iloa helmikuun pi-
meinä iltoina madepilkillä.

Einhellin ja Boschin valo on kä-
densijan alaosassa akun päällä. Va-
lo on suunnattu alhaalta viistosti 
kohti normaalia työskentelykohtaa, 
eli istukkaa ja poranterän kärkeä. 
Kairahommissa terän kärki on kui-
tenkin toista metriä tavanomaista 
kauempana.

Einhellin valo on niin kirkas, et-
tä se tarjoaa vielä jonkinlaisen ka-
jastuksen kairanmitan päähän. 
Boschin lyhty sen sijaan loistaa tar-
kasti kohti istukkaa ja valaisee vain 
kairanvarren yläosan.

Kehiteltävää riittää

L Akkuporakoneita on käytetty kairaushommissa vasta muutaman vuoden 
ajan. Koko systeemissä on edelleen hiottavaa ja tuotekehittely on selvästi 
kesken.

Akkuporakoneet on suunniteltu huomattavasti jääkairaa kevyemmille ja 
pienemmille terille, eikä istukkaa ole tarkoitettu kairan painoisille esineille. 
Istukka saattaa väärällä käsittelyllä aueta ja kallis kaira voi hulahtaa juuri teh-
dystä avannosta syvyyksiin.

Kairassa pitää siis olla jonkinlainen varmistin, joka estää sen karkaamisen. 
Joissakin sovittimissa ongelmaa ei ole huomioitu lainkaan, mutta esimerkiksi 
kuopiolaisen Samfishingin myymissä sovitteissa tulee mukana kairan terää 
isompi kumilätkä. Irronnut kaira jää sen varaan killumaan avannon reunalle, 
ja kallis työkalu pelastuu hukkumiselta.

Vähemmän mietitty ongelma on se, mistä kiinni juuttunutta kairaa kiskoisi 
ylöspäin. Kun kaira puraisee sopivasti märkään jäähän, se saattaa jämähtää 
hyvinkin lujasti jumiin.

Jos porakonetta veivailee edestakaisin käyttämällä pyörimissuunnan vaih-
tajaa, kairan saa kyllä lopulta irti jäästä, mutta edestakainen veivailu saattaa 
samalla irrottaa myös sovittimen istukasta.

Porakoneesta kiskominenkaan ei ole hyvä tapa, koska se rasittaa istukkaa 
ja koneen laakereita. Kairasta kiskominen puolestaan on hankalaa, koska si-
leästä ja jäisestä putkesta on lähes mahdoton saada pitävää otetta.

Kairassa pitäisi olla jonkinlainen kahva, josta jäähän jumiutuneen työkalun 
saisi revittyä ylös. Kahvan kuitenkin tulisi olla niin kiinnitetty tai laakeroitu, 
että se ei pyöri kairan mukana ja aiheuta vaaraa kairaajalle. Erilaisia kahvarat-
kaisuja on jo nähty, mutta todella toimivaa mallia odotellaan yhä.

Myös työergonomiassa on toivomisen varaa. Kairojen pituudet on luon-
nollisesti mitoitettu käsikäyttöiselle vintilälle. Kun se otetaan pois ja tilalle 
tuikataan porakone, muuttuu työasento oleellisesti.

Esimerkiksi UR:ssä poraamisen joutuu aloittamaan melko hankalasta asen-
nosta noin kainalon korkeudelta. Mora Expert puolestaan jää ilman jatkopa-
loja surkean lyhyeksi, kun vintilä poistetaan.

Toisaalta vintilän kokonaan pois jättäminen tarjoaisi kairojen kehittelyyn 
ihan uusia mahdollisuuksia. Lyhyt kierreosa ja sopiva määrä jatkopaloja mah-

▲ Siltä varalta, että kaira sattuisi 
irtoamaan porakoneen istukasta,  
on kehitelty erilaisia varmistimia. 
Hyviä ja toimivia ratkaisuja on 
kuitenkin toistaiseksi ollut  
tarjolla vähän. Testissämme  
jouduttiin välillä turvautumaan 
tee-se-itse-virityksiin.

E Kaikilla koneilla kokeiltiin, 
kuinka monta reikää saa aikaiseksi  
yhdellä akulla. Luonnonjää on 
kuitenkin niin epätasaista, että 
tulokset eivät ole suoraan  
vertailukelpoisia.

▲ Kaikki testin aikana kairatut 
avannot mitattiin sentin tark-
kuudella. Mittakeppi näyttää,  
että Längelmäveden Ponsan-
selällä jäätä oli 56 senttiä.  
Makita ja nelituumainen UR  
puhkaisivat reiän vaivatta.

Paras valo on DeWaltissa. Se 
on kahvassa liipaisimen päällä, ja 
osoittaa suoraan alaspäin. Ainakin 
UR:n ja Mora Expertin kanssa kai-
raileva saa DeWaltin lyhdystä ihan 
käyttökelpoisen, joskin melko heik-
kotehoisen työvalon.

Ryobin lisävarusteisiin kuuluu 
kahvan alareunassa oleva mag-
neettialusta. Se on tarkoitettu 
ruuvien parkkeeraamiseen, mutta 
ihan yhtä näppärästi alustaan voi 
lätkäistä kairasovittimen pultin ja 
mutterin asentelun ajaksi. Eivätpä 
huku sovittimen kiinnitystarpeet 
hankeen.

Vaihtelevat testiolosuhteet

Akkuporakoneita testattiin koko 
viime kevättalven ajan vaihtelevis-
sa olosuhteissa helmikuun lopusta 
alkaen niin kauan kuin jäätä riitti. 
Viimeiset reiät tehtiin toukokuun 
toisella viikolla Lapissa.

Akkukoneilla porailtiin Tampe-
reen ja Oulun seuduilla keskimää-
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rin 50–70 cm järvien jäätä, Turun 
saaristossa 30–40 cm merijäätä ja 
vielä Lapissa noin metrin paksuisia 
jääkansia.

Koneita pyrittiin käyttämään 
mahdollisimman monenlaisilla ke-
leillä niin merellä kuin sisävesillä, ko-
villa pakkasilla ja suojasäällä. Muka-
na joka reissulla oli aina vähintään 
kolme porakonetta, jotta niiden 
keskinäisiä eroja samanlaisissa olo-
suhteissa pystyi vertailemaan.

Myös kairakalustoa pyrittiin 
vaihtelemaan riittävän tiuhaan. 
Pääasiallisina testikairoina olivat 
4-tuumainen UR ja 5-tuumainen 
Mora Expert. Porakoneet kävi-
vät toki jonkun kerran myös mm. 
160-millisen Mora Novan ja 6-tuu-
maisen UR:n varren päässä, mutta 
isoimmat kairat todettiin liian jä-
reiksi tämän hintaluokan akkupo-
rakoneille.

Testipäivien kovimmat pakkaset 
olivat asettuivat 5–20 asteen välil-
le, joten akkujen kylmänsietoakin 
päästiin kokeilemaan. Pisimmil-
lään porat olivat ulkona pakkases-
sa 8–10 tuntia.

Testikenttänä luonnonjäät

Luonnonjää ei koskaan ole tasalaa-
tuista. Vaikka kaksi reikää tekisi alle 
metrin päähän toisistaan, saattaa 
jää olla jo eri paksuista. Myös jääs-
sä olevat ilmakuplat, halkeamat ja 
vesi vaikuttavat siihen, kuinka hel-
posti reikä syntyy. Märkä jää on 

pyrittiin käyttämään mahdollisim-
man paljon samoilla paikoilla. Niitä 
myös vaihdeltiin riittävän tiuhaan, 
joten päivän päätteeksi jokaisella 
poralla oli käyty suunnilleen sa-
manlaisissa jääoloissa.

Kaikki poratut reiät mitattiin ko-
ko vertailun ajan sentin tarkkuu-
della. Kevään kuluessa muodostui 
melko hyvä kuva siitä, minkä pak-
suisen jääkerroksen mikäkin kone 
pystyy keskimäärin puhkomaan. 
Tarkkoja metri- ja senttimääriä on 
turha antaa, sillä poraamiseen vai-
kuttavat myös monet akkuporasta 
riippumattomat tekijät, mm. kairan 
malli, terän koko ja terävyys.

Kairaajakin pystyy vaikuttamaan 
siihen, kuinka kauan akut kestävät. 

◀ Normaalin pilkkipäivän 
kairaustarve ei ole mitenkään 
yksiselitteinen käsite. Joskus 
ruokakalat saattaa saada jo  
ensimmäisestä reiästä, kuten 
tässä kävi.

◀ Bosch on 
testikoneista  
ainoa, johon saa 
kahvan myös  
toiselle kädelle.  
Se on erittäin 
käyttökelpoinen 
lisävaruste.  
Tukevalla kahden 
käden otteella 
pystyy pitämään 
poran aisoissa,  
jos kaira jämähtää 
kiinni.

H Kun sovittimen kiinnitys
mutterin ja pultin parkkee raa 
Ryobin jalustassa olevaan  
magneettialustaan, ne eivät  
huku hankeen. 

G Boschin näppärässä telakassa 
voi ladata akun ottamatta sitä 
lainkaan irti porakoneesta.  
Täysin tyhjä akku latautuu  
tunnissa.

paljon raskaampaa kairata kuin 
kuiva.

Talven kuluessa jää liikkuu ja hal-
keilee. Varsinkin keskitalvella lumi-
kuorma painaa jääkantta, ja railois-
ta nousee jään päälle vettä. Se jää 
makaamaan lumikannen alle, ja 
saattaa säilyä jäätymättä pitkään-
kin. Kun lumi sulaa ja pinta jäätyy 

uudestaan, vesikerros paketoituu 
jään sisälle ja jäästä tulee kerros-
tunutta.

Kevättalvella jää on usein hyvin-
kin moneen osaan kerrostunutta, 
joten tasaisten jääolosuhteiden 
löytäminen oli ajoittain vaikeaa.

Näistä olosuhteiden pikkuhan-
kaluuksista huolimatta koneita 
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Jos reikiä junttaa tiuhaan tahtiin il-
man taukoja tai väkisin painamal-
la, akku voi olla tyhjä jo muutaman 
reiän jälkeen. Tällaisella työtavalla 
hajottaa samalla myös porakoneen 
melko nopeasti.

Varovaisesti keventelemällä ja 
hankalimmissa tapauksissa hiukan 
kairauspaikkaa vaihtamalla saat-
taa yhdellä akulla päästä huomat-
tavankin pitkälle. Maltti on valttia 
näissä hommissa.

Käsiteltävyys ja latausajat

Akkuporaa tulee käsitellä jäällä lii-
kuttaessa kuin mitä tahansa muu-
takin sähkötyökalua. Sitä ei saa 
päästää kastumaan.

Laiska kairailija pitää mieluusti 
akkuporan koko pilkkipäivän ajan 
kiinni kairassa. Kun reikä on valmis, 

kone porataan aina reiän viereen 
jäähän pystyyn. Tällaisessa tavassa 
on kuitenkin riskinsä.

Jos kaira sattuu kaatumaan, se 
voi imaista sisuksiinsa kourallisen 
lunta tai jäällä olevaa vettä. Pahim-
massa tapauksessa kone voi hajota 
pelkästään kovasta iskusta jäähän.

Kone onkin hyvä irrottaa kai-
ran päästä aina, kun reikä on teh-
ty. Sanomattakin on selvää, että 
helppokäyttöistä ja varmatoimis-
ta pikaistukkaa osaa arvostaa, kun 
poran on ottanut irti ja kiinnittänyt 
uudestaan riittävän monta kertaa.

Akkukoneen paras säilytyspaik-
ka jäällä on reppu tai koneen oma 
kuljetuslaukku.

Testikoneista suurin muovisalk-
ku on kaikkein pienimmässä ko-
neessa eli Makitassa. Myös Boschin, 

DeWaltin ja Einhellin laatikot ovat 
sen verran kookkaita, että niitä on 
turha yrittää sulloa reppuun. Ne 
kaikki kulkevat kätevimmin pul-
kassa, kun boksin köyttää kiinni 
kumijoustimilla.

Ryobi on pakattu pieneen kan-
gaslaukkuun, joka mahtuu tarvitta-
essa vaikka tilavaan pilkkireppuun 
ja kulkee kaikkine tarpeineen näp-
pärästi mukana selässä.

Akkujen helppo ja nopea vaih-
taminen ja niiden lataaminen on 
tärkeä osa porakoneen käytettä-
vyyttä. Vikkelimmin lataushom-
man hoitaa Makita, jonka laturi 
puskee akun täyteen keskimäärin 
30 minuutissa. Myös Ryobi suoriu-
tuu hommasta melko nopsaan n. 
45 minuutissa.

Bosch latautuu tunnissa ja De-

Waltissa aikaa kuluu keskimäärin 
1 h 15 min. Einhellin käyttäjä sen 
sijaan joutuu pitämään jo pidem-
män kahvitauon, sillä akun täytty-
minen kestää peräti 3 h 30 min.

Einhellin akussa on ainoana va-
raustilan näyttö. Neljän punaisen 
ledin rivi kertoo näppärästi pal-
jonko virtaa on jäljellä, joten jäällä 
pystyy pienen harjoittelun jälkeen 
päättelemään montako reikää ehtii 
vielä kairata ennen laturille lähtöä.

Makitassa, Boschissa ja DeWal-
tissa kierrosnopeuden putoami-
nen kertoo jo hyvissä ajoin, että 
akku alkaa olla lopuillaan. Ryobi 
sen sijaan vaikeni aina täysin va-
roittamatta.

Yhden kevättalven testin perus-
teella ei pysty sanomaan, mon-
tako latauskertaa koneiden akut 
kestävät. Niiden käyttöikä on joka 
tapauksessa rajallinen, ja se on hy-
vä pitää mielessä. Saako nyt han-
kittavaan koneeseen uusia akkuja 
vielä vaikkapa kolmen tai neljän 
vuoden päästä?

Kaikilla pärjää

Kaikilla testimme akkuporakoneil-
la pystyy tekemään pilkkiavantoja. 
Parhaimmillaan tämän hintaluokan 
koneet ovat hyvin teroitetun 4-tuu-
maisen kairan voimanlähteenä pik-
kupakkasilla, kun kairataan kuivaa 
alle 50 cm jäätä.

Testaamamme koneet toimivat 
normaalitalvena Etelä-Suomen 
jäillä ihan mukavasti, ja niillä pär-
jää pienellä varauksella tavallisen 
pilkkipäivän. Kaikilla koneilla syn-
tyy jääolosuhteista riippuen 10–20 
reikää.

Melko pienestä akkukapasitee-
tista johtuen yhteenkään testin ko-
neeseen ei kuitenkaan pidä luottaa 
reissun ainoana voimanlähteenä, 
vaan vintilää on syytä kuskata kai-
ken varalta mukana.

Lapin paksuille kevätjäille näitä 
malleja ei voi suositella, vaan sinne 
on paras valita kone, jossa on selväs-
ti suurempi akkukapasiteetti ja aina-
kin jonkin verran enemmän voimaa. 
Kevään märimmillä keleillä jokainen 
testin koneista alkoi olla voiman 
loppuessa vaikeuksissa, ja kairan 
juuttumisia sattui tämän tästä.

Akkuporakoneita arvioitiin tes-
tissämme ainoastaan jääkairan 
voimanlähteinä. Muut porausomi-
naisuudet jätettiin huomioimatta. 
Koska minkään koneen ominaisuu-
det kairan voimanlähteenä eivät 
nousseet selvästi muiden yläpuo-
lelle, ei testivoittoa jaettu lainkaan.

Tuotekohtaisissa arvioissa akku-
jen latausaika on mitattuna saatu, 
useamman latauskerran keskiarvo. 
Hintatiedot ovat maahantuojien il-
moittamia.

Vikkelimmät laturit puskevat akun täyteen 30-45 minuutissa.  
Nämä laturit kertovat myös, jos akku on vioittunut. Vasemmalla  
Makita ja oikealla Ryobi.

H Einhellin akuissa on painike, jolla voi tarkistaa 
varaustilan. Kun kaikki neljä lediä palavat, akku  
on täynnä.

H Ryobin ja DeWaltin akuissa liittimet ovat pitkän 
muovisen tapin päässä. Tällaisia korkeita akkuja on 
hankala kuskailla pilkkihaalarin taskussa. 
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Makita 

BDF453SHE

Makita 
BDF453SHE

Hinta: 199 €
Paino: 1,60 kg
Nimellisjännite: 18 V
Akut: 2 x 1,5 Ah (Li-ion)
Latausaika: 30 min
Maksimivääntö: 42 Nm
Käyttökokemukset: Joukon pie-

nikokoisin ja kevein. Tätä kus-
kaa mielellään mukana, koska 
se mahtuu hyvin pilkkireppuun 
muiden tarvikkeiden joukkoon.

Rouskutti jäätä tasaisen varmasti 
kelistä riippumatta, joskin tehossa 
oli hiipumisen merkkejä, kun ko-
ne oli seisonut pitkään pakkases-
sa. Solakat ja melko pienikokoiset 
akut sujahtavat näppärästi pilkki-
haalarin povitaskun lämpöön, jo-
ten kone on helppo pitää hyvässä 
iskussa koko reissun ajan.

Muotoilu on onnistunut, is-
tukka on hyvä ja voimaakin on 
sen verran, että nelituumaisella 
kairalla tekee päivän reiät Ete-
lä-Suomen jäillä. Kahdella pie-
nehköllä 1,5 Ah:n akulla ei kui-
tenkaan pysty ihmeisiin, joten 
ainakin kevään märimmillä ke-
leillä lisäakuista olisi apua.

Kiitämme:
+ pientä kokoa
+ painoa
+ nopeaa laturia
Moitimme:
– pientä akkukapasiteettia

Erän suositus: Makitassa on kaik-
ki kohdallaan lukuun ottamatta 
pienehköä akkukapasiteettia. 
Pieni ja kevyt kone kulkee käte-

västi repussa ja sopii hyvin ne-
lituumaisen kairan voimanläh-
teeksi alle 50 cm jäille.

★ ★ ★ 1/2

DeWalt DC743
Hinta: 200 €
Paino: 1,98 kg
Nimellisjännite: 12 V 
Akut: 2 x 2,6 Ah (NiMH)
Latausaika: 1 h 15 min
Maksimivääntö: 35 Nm
Käyttökokemukset: Antoi akku-

jen puolesta muille tasoitusta, 
koska litiumioniakuilla varustet-
tu malli olisi mennyt 250 euron 
hintarajamme yli. Raskaammista 
ja vanhaa tekniikkaa edustavista 
NiMH-akuista huolimatta  pärjä-
si mallikkaasti. Joillakin reissuil-
la takoi päivän suurimman rei-
kämäärän. Kovimmilla pakkasilla 
puhti loppui kuitenkin nopeas-
ti. Kun akut malttaa pitää välillä 
lämpimässä, tällä puhkoo jäätä 
vaivatta yhden päivän tarpeisiin.

Muotoilu on onnistunut ja ko-
ne istuu useimpien koekairaajien 
mielestä käteen erittäin hyvin. 
Istukka on helppokäyttöinen ja 
varmatoiminen.

Jos valitsee uudemman litiu-
mioniakuilla varustetun mallin, 
kädessä on jo erittäin hyvä kai-
ran voimanlähde.

Kiitämme:
+ käteen istuvaa muotoilua
+ akkukapasiteettia (varauksin)
+ pikaistukkaa

Moitimme:
– NiMH-akkujen huonoa pakkas-

kestävyyttä

Erän suositus: DeWalt on hyvin 
käteen istuva kone, jolla hoitaa 
normaalin pilkkipäivän kairaus-
tarpeet alle 50 cm jäillä, kun pi-
tää akut kairausten välillä lämpi-
mässä.

★ ★ ★ 1/2

Bosch PSB 18 LI-2
Hinta: 205 €
Paino: 1,84 kg
Nimellisjännite: 18 V
Akut: 1 x 1,5 Ah (Li-ion)
Latausaika: 1 h
Maksimivääntö: 48 Nm
Käyttökokemukset: Testin kook-

kain kone, joka tuntui jopa köm-
pelön isolta. Tuntuma kuitenkin 
muuttuu lisäkahvan ansiosta, 
jolloin kone pysyy jämäkästi kä-
sissä ja kairan juuttumiset pys-
tyy hallitsemaan paremmin kuin 
muilla testin koneilla.

Voimaa riittää jopa 160 mm kai-
ran pyörittämiseen melko vaivat-
tomasti. Isona miinuksena vain yk-
si akku. Kevään märimmillä keleillä 
pilkkipäivä saattaa jäädä lyhyeksi, 
joten lisäakun hankinta on ehdot-
toman suositeltavaa.

Näppärään laturiin voi tela-
koida koko poran irrottamatta 
akkua koneesta. 10 mm istukka 
rajoittaa jonkin verran käyttöä 
muissa harrastuksissa kuin kai-
railussa.

Kiitämme:
+ lisäkahvaa

+ hyvää vääntöä
+ näppärää laturia
Moitimme:
– isoa kokoa ja painoa
– pientä akkukapasiteettia (vain yk-

si akku)

Erän suositus: Bosch on isohkoa 
kokoa lukuun ottamatta oiva 
peli. Lisäkahvan ansiosta kairan 
pystyy pitämään hyvin hallinnas-
sa, ja voimaa riittää etelän nor-
maalitalvien jäille.

★ ★ ★ 1/2

Ryobi LCD18022B
Hinta: 189 €
Paino: 1,75 kg
Nimellisjännite: 18 V
Akut: 2 x 1,4 Ah (Li-ion)
Latausaika: 45 min
Maksimivääntö: 37,5 Nm
Käyttökokemukset: Hoiteli eleet-

tömästi aina lähes saman pak-
suisia jääkerroksia kelillä kuin 
kelillä. Tiukimmissa paikoissa 
koneesta jäi kuitenkin jotenkin 
heppoinen kuva. Pari kertaa, kun 
kaira pamahti märkään jäähän 
lujasti kiinni, kahva tuntui niti-
sevän ja natisevan liitoksistaan.

Kahva on melko paksu, joten 
se istuu parhaiten isokouraisen 
käteen. Pienikätisemmällä so-
pivan otteen löytäminen voi ol-
la hankalaa varsinkin, jos kädet 
ovat kohmeessa.

Ei juuri varoitellut etukäteen 
akkujen loppumisesta, vaan py-
sähtyi kuin seinään. Akut ovat 
kapasiteetiltaan pienet, mutta 
laturi on nopea.

Pilkkijän akkuporakoneetPilkkijän akkuporakoneet
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DeWalt DC743

Bosch PSB 18 LI-2
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Kysy lähintä myyjää:

Bosch: Robert Bosch Oy, 
0800 98044, www.bosch.� 

DeWalt: DeWalt Finland Oy, 
www.dewalt.� /dealers

Einhell: Kauppahuone Harju Oy, 
020 743 1330, www.harju.� 

Makita:  Makita Oy, 
(09) 8578 830, www.makita.� 

Ryobi: Techtronic Industries 
Finland Oy, 0800 109 000, 
www.ryobitools.� 

Moitimme:
– pientä akkukapasiteettia
– hidasta laturia

Erän suositus: Einhell on edullinen 
kone, jolla tekee reiät siinä missä 
muillakin testin koneilla. Kairai-
lukäyttöön kannattaa kuitenkin 
ehdottomasti valita malli, jossa 
on kaksi akkua.

★ ★ ★

Kiitämme:
+ pientä kokoa
+ kätevää kantolaukkua
+ nopeaa laturia
Moitimme:
– hieman natisevaa kahvaa
– pientä akkukapasiteettia

Erän suositus: Ryobi on pieniko-
koinen kone, jolla tekee reiät alle 
50 cm jäähän 4-tuumaisella kai-
ralla. Kone kaikkine tarpeineen 
on helppo kuljettaa mukana 
näppärässä kangaslaukussa.

★ ★ ★

Einhell RT-CD 18 Li
Hinta: 139 €
Paino: 1,75 kg
Nimellisjännite: 18 V
Akut: 1 x 1,3 Ah (Li-ion)
Latausaika: 3 h 30 min
Maksimivääntö: 36 Nm
Käyttökokemukset: Joukon kook-

kaimpia. Pitkä runko vie repus-
sa tilaa, mutta kun akun irrot-
taa, kone mahtuu mukavammin 
kyytiin. Kätevän mallinen akku 
sujahtaa helposti pilkkihaalarin 
povitaskun lämpöön.

Akun varaustilan näyttö osoit-
tautui näppäräksi. Siitä pystyy 
päättelemään melko tarkasti, 
montako reikää pystyy vielä kai-
raamaan ennen akun tyhjene-
mistä.

Samaa konetta on saatavana 
myös kahdella akulla varustettu-
na mallina.

Kiitämme:
+ hintaa
+ akun varaustilan näyttöä

mella ledillä toteutet-
tu varaustilan näyttö. 
Koneen maksimivään-
tö on 56 Nm ja 13 mm 
istukka on varmatoimi-
nen ja laadukas.

Makita BDF442RFE 
tuli kaivettua monesti 
esille silloin, kun varsi-
naisten testikoneiden 
puhti loppui märässä 
jäässä. Makita hoiteli 
avannon valmiiksi mel-
ko vaivattomasti.

Bosch puolestaan 
osoitti voimansa mm. 
merireissulla, jolla se 
pyöritteli koko päivän 

160-millistä kairaa yhdellä ainoalla 
akulla. Samaan aikaan useamman-
kin testikoneen akut loppuivat ko-
konaan.

Hyvällä syyllä voidaan sanoa, et-
tä Bosch GSR 18 V Professional hoi-
taa normaalin pilkkipäivän kairaus-
tarpeet varmasti.

Muuhunkin kuin satunnaiseen 
kairailuun moottorikairaa kaipaa-
van on paras valita voimanlähde 
tämän hintaluokan akkukoneiden 
joukosta. Oikeastaan ainoa asia, 
mitä näiden kahden koneen koh-
dalla jäi kaipaamaan, on kahva toi-
selle kädelle.

Näillä pärjää myös Lapin paksuil-
la kevätjäillä.

Näillä pärjää Lapissakin

◼ Haalimme testikoneiden rinnal-
le vertailun vuoksi kaksi kalliimpaa 
mallia. Kun testikoneiden kanssa 
sai jatkuvasti olla huolissaan akku-
jen riittävyyden kanssa, näillä kah-
della ei vastaavia huolia tullut.

Kevyt ja näppärän kokoinen 14,4 
V Makita BDF442RFE (329 €) on va-
rustettu kahdella 3,0 Ah:n akulla ja 
ripeällä laturilla. Maksimivääntö 
on 44 Nm ja 13 mm pikaistukka 
on hyvä.

Bosch GSR 18 V Professional (399 
€) pyörii 18 V moottorilla. Myös sii-
nä on kaksi 3,0 Ah:n akkua ja nopea 
laturi. Akuissa on myös selkeä kol-

▼ Bosch GSR 18 V Professional ja Makita BDF442RFE ▲ Bosch GSR 18:n akuissa on 
selkeä varaustilan näyttö, 
josta saa selvää myös kirk-
kaassa valossa.

Ryobi LCD18022B

Einhell RT-CD 18 Li


