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Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja 
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi suo-
raan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi tai ottamalla 
 yhteyttä Jyrki Karkiseen numerossa 020 413 2287.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.

Lukijan

IDEA

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen napin takaa 
 löytyvällä lomakkeella. Samaa 
lomaketta voi käyttää myös 
 paras juttu -äänestykseen.

KV 10/2012 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tommi Hakalan  
juttu ”Bruunett Mini 578F –  
Minivallankumous” (s. 66).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
yleispihdit
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 31.8.2012 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
olevaa ”Anna palautetta” 
-nappia ja kirjoittamalla 
kommenttisi ja ja yhteys tietosi 
sivun vastausruutuihin. Voit 
myös lähettää sähköpostia 
osoitteeseen  palaute@kone-
viesti.fi tai vastata posti kortilla 
 Koneviesti, PL 485, 00101 
Helsinki. 

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvomme yleispihdit. 

Edellisen  
arvonnan voitti  
Mika Saarelainen  
Vuorelasta.

Lukijalta ja Lukijalle
Avaa sanainen arkkusi 
ja kerro meille, mikä leh-
dessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klik-
kaamalla osoitteessa 
www.koneviesti.fi olevaa 
 ”Anna palautetta” -nap-
pia. Voit myös lähettää 
sähköpostia osoitteella 
palaute@koneviesti.fi tai 
lähestyä meitä kirjeitse: 
Koneviesti/Jyrki Karkinen, 
PL 485, 00101 Helsinki.

Polttoainesäiliöstä klapikauha

Vanteet irti lapiohommina
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n Forssalainen Heikki Koskenoja 
on rakentanut vanhasta polttoai-
nesäiliöstä takakuormaajaan klapi-
kauhan. Polttoainesäiliön tilavuus 
oli noin 2 500 litraa. Säiliö on hitsat-
tu rehukauhaan lattarautojen avulla. 
Kauhalla puut saa kipattua suoraan 
kasan päälle, eikä käsityötä tarvita. 
Kauhan valmistukseen kului käte-
vältä isännältä yksi ilta.

n Kalantilaisen Erkki Luukkalan 
ohjeilla vanhoihin kuivureihin voi  
rakentaa edullisen täyttövahdin hel-
pottamaan kiivainta puintikautta. 
Tarvittavat välineet löytyvät jokai-
sen maatilan varastosta:
•	Ylivuotoputki, esimerkiksi viemä-

riputkea kuivauskaapista montun 
päälle

•	Ämpäri
•	Ohut nailonköysi
•	Rissapyörä
•	Lattaraudasta muotoiltu elevaat-

torin sulkijaluukun laukaisin
•	 Jousi joka varmistaa, että elevaat-

torin sulkuluukku menee kiinni
Elevaattorin sulkuvipu asetetaan 
täyttövahdin laukaisimen varaan, 
kun kuivuria aletaan täyttää. Kui-
vurin tullessa täyteen, ylivuotoput-
kesta tulevat jyvät menevät köy-
destä roikkuvaan ämpäriin. Jyvien 
painosta ämpäri painuu alas vetäen 
köyttä ja laukaisee elevaattorin sul-
kuluukun kiinni. 

Täyttövahtiin on myös helppo 
kytkeä rajakytkin, joka antaa käskyn 
katkaisijalle, joka puolestaan antaa 
viiveellä käskyn kuivurille aloittaa 
kuivaus. Viive tarvitaan sen vuoksi,  
että elevaattori ehtii käydä tyhjäksi.

Kuivuriin mekaaninen täyttövahti

n Tyrnäväläisellä Matti Niemelällä oli 
kertynyt vuosien varrella rikkinäisiä 
traktorin perävaununrenkaita ja luk-
kovanteilla varustettuja kuorma-au-
tonrenkaita, joista piti saada kumit irti. 

Vanteiden irrotus on hankalaa ja 
raskasta puuhaa. Ratkaisuksi Nie-
melä kehitteli etukuomainkäyttöi-
sen paininraudan, jonka hän on  
nimennyt Vanne Lapioksi. 

Kolmen tuuman U-rautaan on 
kiinnitetty yläpäähän etukuormaa-
jan kiinnikkeet ja alapäähän kaareva, 
15-millisen levyn pala noin 45 asteen 
kulmaan. U-rautaa vahvistettiin vie-
lä RHS-putkella. Lapio kestää vaikka 
painaa traktorin keulan ilmaan.

Ensin rauta asetellaan vanteen reu-
naan ja painetaan hieman alaspäin. 
Sitten traktorilla ajetaan hieman 
eteenpäin ja painetaan samalla rautaa 
lisää alas. Ainakin Niemelän vanhassa 
Valmetissa kuskilla on kohtuullinen 
näköyhteys työmaalle. 

Jos on käytettävissä apumies, työ no-
peutuu huomattavasti, kun toinen pyö-
räyttää rengasta kangella.  Paininrau-
dalla on apumiehen kanssa irrotettu 
vanteelta molemmin puolin viisi kap-
paletta peräkärryn kumeja alle puolessa 
tunnissa. Myös lukkovanteelliset kuor-
ma-autonrenkaat irtoavat helposti.

Rahaa ei lapion valmistukseen juuri-
kaan kulunut, sillä tarvikkeet löytyivät 
valmiina pajalta. Pienikokoinen apuvä-
line ei myöskään vie juuri säilytystilaa.
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