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60 VUOTTA

MAAILMAN 
KEKSELIÄIMMÄT LUKIJAT
Koneviestissä on jul-
kaistu koko lehden 
historian ajan toinen 
toistaan kekseliäämpiä 
ideoita arkipäivän as-
kareiden helpottami-
seksi. Tässä poiminto-
ja vuosien varrelta.

Akkulaturit olivat 1960-luvulla harvinaisia, mutta kekseliäs 
traktorimies ei sellaista tarvinnutkaan. Pitkän kiilahihnan ja säh-
kömoottorin avulla akku lataantui, oikeasta pyörimissuunnasta 
vain piti ensin varmistua.

Lukijoiden ideoita

ã
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Lastausosa takaapäin. Oikealla on ovi, 
josta lampaat ohjataan lastausosaan. Las-
tausosa nostetaan tunkin avulla ja lampaat 
päästetään kärryyn.

Kärryn pohjaan asennetulla hydraulitun-
killa liikutetaan lastausosaa.

Lampaiden kuljetuskärry, jonka takaosa on lastausasennossa. Kärryn etu- ja takapäissä näkyy lisäpalikat aitakappaleiden kuljettami-
seen.
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Ketjuharja
Idea ketjuharavan muuttamisesta 
harjaksi syntyi pikkuhiljaa. Nie-
tosvaaran lampolassa puhdistet-
tavia käytäviä on 80 metriä, edes-
takaisin ajettuna 160 metriä. Puh-
distaessaan käytävää kolme neljä 
kertaa viikossa käsipelillä alkoi 
isäntää kyllästyttää. Muihinkin 
töihin pitäisi ehtiä, sillä Nietos-
vaaran tilalla on viljeltyä 107 heh-
taaria, joista puolet on vuokrattu, 
sekä 500 lammasta. Vierailupäi-
vänä oli tilalla lisäksi meneillään 
myös lammaskoirien koulutus-
kurssi.

Lukijan idea

Kiikalassa lammastilaa 
pitävä Tapio Nietos-
vaara kyllästyi puhdis-
tamaan lampolan käy-
täviä eläinten ruokki-
misen jälkeen käsityö-
nä. Hän päätti virittää 
vanhaa ketjuharavaa 
asentamalla piikkien 
tilalle harjat. Nyt ko-
neella voi kätevästi sii-
vota käytävälle jääneet 
heinät syöttökarsinoi-
den laidoille.

■   Mikko Palojärvi

Ketjuharja kokonaisuudes-
saan. Vasemmalla sivupyörä, 
keskellä pyörivä harjaosa.

Työn iloa lampolassa. Harjat 
sinkoavat käytäville tippuneet 
heinät laidoille. Kuvasta näkee 
myös hyvin sivupyörän toimin-
nan. Kauaa ei iloa kestänyt, sillä 
työ oli ohi muutamassa minuu-
tissa.

Ketjuharja ja
lampaiden kuljetuskärry
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Lapualainen Jorma Porola on itse 
rakentanut vaunukurottajan, jo-
ka voisi sopia esimerkiksi keveän
metsäkärryn lisävarusteeksi tai 
avuksi rakennustöihin ja muihin 
nostotehtäviin. 

Porola itse käyttää kurottajaa 
kevätkylvöillä suursäkkien noste-
luun. Kaksi säkkiä (yht. 1 300 kg) 
nousee kerralla, joskaan ei aivan 
täydellä varrella.

Prototyypin asteella oleva vau-
nukurottaja tarjoaa nostokorke-
utta aina 7 metriin saakka. Protos-
ta puuttuu vielä tukitassut, mutta 
ajatus kurottajan ulottuvuudesta 
murto-osalla sen hinnasta kieh-
too. 

Kurottajaa joka päivä tarvitse-
vat hankkinevat oikean ajettavan 
kurottajan, mutta Porolan laite 
onkin tarkoitettu erikoistilantei-
siin. Ajatus syntyi omasta tarpees-
ta, kun 6-metriselle itse rakenne-
tulle kylvölannoittimelle piti ke-
hittää toimiva täyttösysteemi. 

Nostosylinterit on varustettu 
turvaventtiileillä, mutta esimer-

kiksi nostolavakäyttöä varten lai-
te vaatisi katsastuksen. Pääasias-

sa kyntömuokkareita valmistavan 
Porolan idea on kuitenkin niin 

piristävä, että se sopii hyvin etu-
kuormainteeman yhteyteen.   ■

Vaunukurottaja nostaa korkealle

Lukijan

IDEA

KoneAgria 2010
yrittäjyys ja yhteistyö

Syksyn monipuolisin tapahtuma 
maaseudun ammattilaiselle!

Varaa aika kalenteristasi jo nyt: KoneAgria Jyväskylässä 20.-23.10.2010.

Liput: 15 € / 10 € 
Avoinna: 20.-23.10.2010 klo 9-17

Jyväskylän Paviljonki, Messukatu 10, Jyväskylä

20.-23.10.

Maatalouskoneet Jyväskylässä

www.koneagria.fi
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Tuomas Rytky

Varmaan jokainen maansiir-
totöitä tehnyt tuntee talveen 
liittyvän jäätymisongelman: 

sopivissa olosuhteissa osa maa-ai-
neksesta jäätyy kiinni kauhaan tai 
lavaan. Tilanne on pahimmillaan 
soilla, joissa maa on talvellakin sulaa 
ja märkää. Yhtä innokkaasti kauhaan 
tarttuu myös sula savi yhdessä lumen 
kanssa. 

Perinteisesti ongelmaan on haettu 
lääkettä kolauttamalla kauhaa sään-
nöllisesti kiveen tai kauhan aukaise-
misella nopeasti ääriasentoon. Kum-
pikaan ei ole koneen nivelille ja muille 
rakenteilla kovin terveellistä. Sellaista-
kin tapahtuu, että kivettömällä suol-
la koneenkuljettaja pyörittää koneen 
mukana kiveä – lisätyön määrä on 
melkoinen.

Vuosikausia konehommia tehnyt 
Raimo "Rami" Hyvärinen kyllästyi 
koneen rääkkäämiseen viime talvena: 
"Idea kauhan lämmittämiseen pako-
kaasulla syntyi kovimmilla pakkasilla, 
kun kuution kauhaan mahtui vain 50 
litraa vettä."

Jo viime talvena tehty ensimmäi-
nen versio pakokaasulla toimivasta 
kauhanlämmittimestä osoitti, että jää-
tymisongelma on voitettavissa fiksus-
ti. Päättyneen talven aikana Hyväri-
nen rakensi Vähätiiton kone Oy:n pit-
käalustaiseen Hitachi EX215LC:hen 
toisen version lämmittimestä. 

Konetta työkseen pyörittävä Hyvä-
rinen on voinut myhäillä talven aika-
na: "Lämmittimen kanssa kaivaminen 
on nelisenkymmentä prosenttia no-
peampaa kuin ilman. Päivän aluksi 
kauhaan jäätyy jonkin verran tava-
raa, mutta se luiskahtaa jonkin ajan 
kuluttua itsestään pois, kun lämmitys 
sulattaa kauhan. Tänä talvena kaivoin 
26 asteen pakkasella ja silloin sulami-
seen meni toista tuntia."

Yksinkertainen idea
Lämmityksen idea on yksinkertainen: 
kuuden litran moottorin tuottama 
pakokaasu johdetaan kauhaan. Kau-
haan on rakennettu pieni kierto niin, 
että pakokaasu käy kauhan takaseinän 

jokaisessa nurkassa ennen vapautu-
mistaan ulkoilmaan. 

Hyvärinen on toteuttanut nykyisen 
version 100 millimetrisellä putkel-
la, jossa seinämän vahvuus on kaksi 
milliä. Se riittää hyvin, kun työkohtee-
na on turvesuon matalakenttäojitus. 

Luonnollisestikaan putki ei kestä jäi-
sen kamin kaatumista sitä vasten, siksi 
muutamassa kohdassa putken suojak-
si on hitsattu paksua metallia.

Pakokaasu johdetaan kauhaan il-
man yhtään haitariputkea. Puomis-
ton nivelien kohdalle Hyvärinen on 

tehnyt pakokaasuputkeen nivelen, 
jossa kaksi erikokoista putkea pyö-
rii vapaasti sisäkkäin. Hankalimmak-
si osoittautui putkien sovittaminen 
tarkasti toistensa suhteen. Systeemin 
haasteellisin osa on kauhan kiinni-
tyksen yhteydessä oleva nivel, jonka 
muotoa (katso kuvat) piti hakea aluk-
si paperimallin avulla.

Lämmitys on toteutettu sekä oja- 
että luiskakauhaan. Ensiksi mainittu 
oli helppo tapaus, sillä kauhassa sat-
tui olemaan poikkeuksellisesti kaksi 
takaseinää. Pakokaasu kiertää seini-
en välissä. 

Luiskakauhassa pakokaasu menee 
ensiksi sisään yläorren lävitse keski-
vahvikkeeseen. Sen alapäästä kaasu 
jakautuu takaseinän ulkopuolelle hit-
sattuun U-palkista tehtyyn koteloon, 
joka kuljettaa lämmön kauhan mo-
lemmille laidoille ja laidoilla ylös. Yl-
häällä kotelo yhdistyy vielä yläorteen, 
jonka keskiosassa on muutama reikä, 
joista pakokaasu lopulta vapautuu 
pois kauhasta.

"Kyllä liitokset vuotavat. Kovalla 
pakkasella näkee, että pakokaasua tu-
lee kaikista saumoista. Mutta ei se nä-
köjään haittaa. Molemmat kauhat py-

Kauhaan pakokaasua ja 
jäähdytysneste lämpimäksi

Kylmän talven lämpimiä keksintöjä

Pakokaasun kauhalle kuljettava putkisto myötäilee tarkasti puomiston muotoa. Putkisto on toteutettu 100 mm putkella, 
joka riittää kokemuksien mukaan hyvin, vaikka kaasua tuottaa kuusilitrainen moottori.

Projektin vaativin kohta oli kauhan kiinnityksen yhteydessä oleva nivel, jonka 
akseli on kaksoismutterin kohdalla. Siitä kauhaan menevä kappale ei voi olla 
suora johtuen kauhan käännön suuresta liikealueesta. Kuvan oikeassa laidassa 
näkyy kotelo, josta takaseinien välissä kiertävä pakokaasu vapautuu kauhan 
taakse ulkoilmaan.
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Särkymättömät portaat 
lietesäiliöön

Lietesäiliössä on oltava portaat, jotta sinne vahingossa joutu-
neet ihmiset voivat tulla pois tai heidät voidaan pelastaa. Kiinte-
ät rappuset ovat alttiita jään ja lietteen pinnanvaihtelun runno-
valle vaikutukselle.
Kun rappuset tehdään sinkitystä ketjusta, ne eivät väänny jään 
vaikutuksesta eivätkä ruostu lietteessä. Askelmien kohdalle on 
tehtävä putkesta U:n mallinen tuki, joka vastaa lietesäilön sei-
nään. Tämä tuki pitää askelman sen verran irti seinästä, että 
isokin saapas mahtuu rappusille.
Ketjutikkaiden alapäähän on pantava jämerä betonipaino, jotta 
tikkaat pysyisivät lietesäiliön seinustalla kaikissa tilanteissa. 
Kun kaiteet maalaa vielä huomiovärillä, hätätilanteessa tikkaat 
osuvat varmasti silmään. Portaat on asennettava verkkoaidan 
sisäpuolelle ja avattavan portin lähelle. Näin lapset eivät pääse 
niillä leikkimään, mutta aikuisten on niitä helppo käyttää. Tä-
män turvallisuutta parantavan idean lähetti meille Antti Savo-
lainen.

■   Visa Vilkuna

Lukijan idea

Huolla & Korjaa

Nämä ja muut 
keksinnötarkistossa!

 www.koneviesti.fi
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Aikaisempi lana oli vain jäykillä 
terillä varustettu malli, jolla pys-
tyi tasoittamaan kynnöksiä, mutta 
varsinaiseen pinnan muotoiluun 
se ei soveltunut.

Uutta lanaa kehitellessään Ju-
ha mietti sen rakenteen sellaiseksi, 
että sillä pystyy tarvittaessa myös 
siirtämään maata ja muotoile-
maan pellon pintaa.

Vaatimattomaan tyyliinsä hän 

kertoi rakentaneensa uuden lanan 
pajan lattialta löytyneistä raudan 
pätkistä, mikä ei ihan pitäne paik-
kaansa. Vakavasti puhuen runko ja 
teli on otettu vanhasta Vapon imu-
vaunusta ja sylinterit ovat uusia. 
Pajassa olevaa sorviakin on tar-
vittu kohtuullisen paljon tappien 
ja laakerien sorvauksessa. Juhalla 
on taito tehdä koneistaan valmiin 
näköisiä kertaheitolla: ulkonäön 

suunnitteluun käytetään aikaa ja 
sen huomaa myös lanasta. 

Järeä rakenne
Rakenteeltaan lana on järeää tekoa, 
terä kääntyy vaaka-asennossa yli 
100 astetta ja lisäksi terän kulmaa 
voidaan säätää. Kallistus on tehty 
telirunkoon, näin on saatu terä tu-
ettua runkoon laajalta alueelta. Te-
rän niveltappi on 130 mm ja se on 
laakeroitu järeään laakeriholkkiin. 
Terä tukeutuu lisäksi työasennos-
sa runkoon molemmilta puolil-
ta. Teräkulman säätö on toteutet-
tu hydraulisesti ja sylinterin taka-
tukikorvake on pitkässä järeässä 
varressa. Hydraulisella vetoaisalla 
säädetään työsyvyyttä, lanaa vede-

tään vetokoukusta.
Kallistus on toteutettu nivelöi-

mällä telirunko pitkittäisnivelellä 
lanan runkoon. Kokeiluvaihees-
sa kallistuksen säätö oli vielä to-
teutettu traktorin työntövarrella, 
mutta siihenkin tulee hydraulisy-
linteri lukkoventtiilillä varustet-
tuna. 

Lanan takaosassa on valmiina 
tila taakse tulevalle lisäterälle, jos 
sellaiselle ilmenee tarvetta.

Tehokas
Käytimme lanaa salaojitustyömaan 
jälkihoidossa, jossa tasasimme van-
hojen ojien kohdat. Samalla peltoa 
muotoiltiin leikkaamalla kohou-
mia ja täyttämällä notkopaikkoja.

Lukijan idea

Santamäen Jussin 
parempi peltolana

Juha Häkkinen on seppämiehiä, jolta syntyy kai-
kenlaista taloudessa tarpeellista, viimeisin isompi 
projekti oli uuden peltolanan rakentaminen.

■   Seppo Nykänen
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Syksyllä viljapallot jätetään ympä-
ristösyistä koskemattomiksi ja ke-
väällä tilan kovahkot savikot vaa-
tivat kylvökuntoon saattamiseksi 
lautasäestyksen lisäksi pari jousi-
äkeen käsittelyä. 

Vierikan tilalla on sängen ke-
vätmuokkauksiin Kivi-Pekan 2,75 

metrinen lautasmuokkain.  Kun 
pihan perältä löytyi käytöstä pois 
jäänyt Potilan S280 joustopiikki-
äes, syttyi Ville päässä lamppu.

Nämä kaksi työkonetta yhdistä-
mällä saa varmasti toimivan äes-
yhdistelmän. Kivi-Pekan runko 
on jämerää 200 x 100 x 8 RHS put-

kea, mikä mahdollisti Potilan yh-
distämiseen tarvittavien muutos-
ten turvallisen tekemisen.

Pari pitkää päivää muutostöitä
Kivi-Pekan runkoon ei loppujen 
lopuksi kovin paljon kajottu, sil-
lä vetopukki kiinnitettiin lautas-
muokkarin aisan pituuden säätö-
pulttiin. Vetopukin aisa tehtiin 150 
x 150 x 6 -millisestä neliöputkesta 
johon hitsattiin kahden puolen 

100 x 15 -milliset kiinnityslaipat.
Vetopukin ylösnosto vaati hie-

man suunnittelua, sillä alkupe-
räinen suunnitelma oli viedä aisa 
loppuun asti neliöputkella. Mutta 
hydraulisylinterille saatiin näppä-
rämpi paikka katkaisemalla neliö-
putki ja jatkamalla sitä jämerillä 
sivupalkeilla taakse tulevan työ-
koneen kiinnityskehikkoon. Nyt 
sylinteri on hieman piilossa aisan 
keskellä.

Kuhmalahden Kivisalmessa viljatilallinen Vil-
le Vierikka mietti kevättöiden järkeistämistä ja 
polttoainetta vievän turhan ajon minimoimista. 
Pohdinnan tuloksena syntyi innovatiivinen kah-
den äkeen yhdistelmä.

■   Visa Vilkuna

Lukijan idea: tuplaäes

Pannaan kaksi hyvää 
yhteen niin saadaan 
parempi

Kaksi työtä yhdellä ajolla. Kuvassa ero on pienehkö, mutta saap-
paan alla eron huomasi. Sopivan kuivalla maalla kertajaolla saadaan 
kylvöalustaa. Toki lopputulos riippuu kylvökoneesta ja oljen määräs-
tä pellolla. Vierikat vetävät savikkonsa vielä kertaalleen joustopiikki-
äkeellä, sillä heidän laahavannaskylvökoneensa on melko kranttu.
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TILAUSHINNAT 
Vaivaton ja edullinen kestotilaus 18 nroa/12 kk vain 123,50 euroa.

Hinnat koskevat kotimaahan tehtäviä tilauksia. Tilaukset ulkomaille: 
ota yhteyttä tilaajapalveluun, puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8–16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja 
irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa.
Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Tilaajapalveluun 
vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu 
tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.
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17 snt/min.
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Koneviesti tilauslomake

 Tilaan Koneviestin kestotilauksena 18 nroa 123,50 e (tilaustunnus KM2017)

  itselleni  lahjaksi
 alkaen seuraavasta numerosta ___ /___ /201__
 alkaen ___ /___ /201__

 Irtisanon tilaukseni   maksetun jakson loppuun  päättymään heti

 Ilmoitan osoitteenmuutoksen:
   alkaen ___ /___ /201__
   ajaksi ___ /___ /201__ - ___ /___ /201__

Tilauksen maksaja / Vanhat osoitetietoni

Asiakasnumero: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Etunimi  ________________________________________________   

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite  _______________________________________________  

Postinumero _____________ Postitoimipaikka ___________________

Puhelinnumero ___________   -   _______________________
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Etunimi   ________________________________________________
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Puhelinnumero  ___________   -   _______________________

(11 merkkinen numerosarja lehden
takakannesta tai laskusta)

Koneviesti
m

aksaa
postim

aksun.

Viestilehdet Oy
Tilaajapalvelu
Tunnus 5002596
Info: K4
00003
VASTAUSLÄHETYS

Tilaushinnat
Vaivaton ja edullinen kestotilaus
18 nroa/12 kk vain 123,50 euroa. 

Hinnat koskevat kotimaahan
tehtäviä tilauksia.
Tilaukset ulkomaille: ota yhteyttä
tilaajapalveluun puh. 020 413 2277
(arkisin klo 8-16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti
ilman uudistamista, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus
laskutetaan laskutusjakson alussa.
Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen
ilmoittamalla siitä Tilaajapalveluun
vähintään yhtä viikkoa ennen las-
kutusjakson päättymistä. Muutos 
astuu tällöin voimaan uuden lasku-
tusjakson alkaessa.

Tilaajapalvelu
Puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8-16).
s-posti: tilaajapalvelu@viestilehdet.fi
osoite: PL 440, 00101 Helsinki
www.koneviesti.fi

Puhelun hinta soitettaessa 0204-alkuiseen-
numeroon on lankapuhelimesta 8,28 snt/
puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu + 17 snt/min. 

Käytä oheista Palvelukorttia
kun haluat:
 tilata lehden itsellesi tai lahjaksi
 ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
 peruuttaa tai irtisanoa tilauksesi

leikkaa irti

PALVELUKORTTI
Koneviesti tilauslomake

 Tilaan Koneviestin kestotilauksena 18 nroa 123,50 e (tilaustunnus KM2017)

  itselleni  lahjaksi
 alkaen seuraavasta numerosta ___ /___ /201__
 alkaen ___ /___ /201__

 Irtisanon tilaukseni   maksetun jakson loppuun  päättymään heti

 Ilmoitan osoitteenmuutoksen:
   alkaen ___ /___ /201__
   ajaksi ___ /___ /201__ - ___ /___ /201__

Tilauksen maksaja / Vanhat osoitetietoni

Asiakasnumero: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Etunimi  ________________________________________________   

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite  _______________________________________________  

Postinumero _____________ Postitoimipaikka ___________________

Puhelinnumero ___________   -   _______________________

Lahjatilauksen saaja / Uudet osoitetietoni

Etunimi   ________________________________________________

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite _______________________________________________   

Postinumero _____________  Postitoimipaikka  __________________

Puhelinnumero  ___________   -   _______________________

(11 merkkinen numerosarja lehden
takakannesta tai laskusta)

Koneviesti
m

aksaa
postim

aksun.

Viestilehdet Oy
Tilaajapalvelu
Tunnus 5002596
Info: K4
00003
VASTAUSLÄHETYS


