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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

Lukijalta & Lukijalle

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

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

KV 14/2012 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tommi Hakalan kirjoit-
tama juttu ” Metsurinkestävä Sam-
sung Xcover GT-S5690” (s. 76).

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.

Äänestä paras 
juttu ja voita 
yleispihdit
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 13.11.2012 mennes-
sä klikkaamalla nettisivuil-
lamme olevaa ”Anna palau-
tetta” -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 monitoimityökalun. 

Edellisen ar- 
vonnan voitti  
Jonni  
Mäkinen,  
Vahto.

Polttopuut 
kevyemmin sisälle
n Antti Savolainen Keiteleeltä on 
rakentanut talven hangille poltto
puiden kuljetusta helpottavan kla
pipulkan. Puut kulkevat pulkassa 
sisälle asti ja roskat jäävät pohjalle 

tyhjennystä varten. Rautaa Savo
laiselta kului rakentamiseen neli
sen metriä. Pulkka mukaan lasket
tuna keksinnölle tuli hintaa noin 25 
euroa.
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n Mikko Lappalainen Porista on 
rakentanut vanhaan perälevyyn hy
tistä ohjattavan käännön lukituk
sen.  Laite sopii vanhoihin traktorei
hin, joissa ei ole käytettävissä ulko
puolista hydrauliikkaa. 

Käännön lukitustapin tilalle hit
sattiin putki, jonka sisällä on jousi
kuormitteinen tappi. Vaijerista vetä
mällä tappi nousee ja kääntö vapau
tuu. Levyn reuna ajetaan ensiksi va
rovasti jotakin päin, minkä jälkeen 
ajetaan hitaasti eteen tai taakse
päin, riippuen siitä, kumpaan suun
taan levyä halutaan kääntää. 

Kun levy lähtee kääntymään, va
pautetaan vaijeri, jolloin jousi pai
naa tapin lukitusreikään. Näin ei 
tarvitse aina hyppiä pois hytistä le
vyn käännön vuoksi, jolloin työtur
vallisuus paranee. Levyn ympäri
pyöräytyskin onnistuu pienen har
joittelun jälkeen, Mikko kertoo. 

Hytistä ohjattava käännön lukitus

n Markku Honkanen Hirvensal
melta on muuttanut puulämmittei
sen lavakuivurin toimimaan puu
hakkeella. Näppärämerkkinen la
vakuivuri on palvellut Honkasen 
lypsykarjatilalla jo vuodesta 1982. 
Sen vetoisuus on 50 hl. Rahtikui
vauspalveluiden huono saatavuus 
ja lavakuivurin työläs käyttö innoit
tivat päivittämään kuivurin hake
käyttöiseksi.

Hakelaitteistoksi hankittiin etu
kuormainkäyttöisellä jatkosiilolla 
varustettu Alatalkkarin turvehake
maatti. Palopää on kiinteäarinainen 
ja teholtaan 120 kW. Kuljetinruuvis
sa on metrin jatkopätkä. 

Palopään ympärille Honkanen ra
kensi kotelon ”etupesän” teräslevys
tä. Lämmöneristeenä sekä uunin ja 
etupesän tiivisteenä käytettiin palo
villaa. Tulenhoitoluukku on hankit
tu romuttamolta löydetystä lämmi
tyskattilasta. Palopään kansi on kor
vattu alkuperäistä suuremmalla, ros
terista valmistetulla kannella. Kansi 
ohjaa tulen uunin sisälle.

Polttoautomatiikka saa virran 
vasta, kun kuivuriuunin puhallin on 
toiminnassa. Turvallisuutta paran

tamaan on asennettu myös takapa
lon estävä vesisammutusjärjestelmä, 
joka on varustettu vahatulpalla. Yli
kuumenemistermostaatti ja rajakyt
kin ovat myös käytössä. Kattila ja 
liekinvalvontatermostaattia ei Hon
kanen nähnyt tarpeelliseksi asentaa. 

Hakepoltin käy koko kuivauksen 
ajan täydellä teholla. Haketta kuluu 
noin 120 litraa tunnissa. Tällä kulu
tuksella kuivauslämpötila vastaa rei
pasta ”halkolämmitystä”. 

Kuivuriuunin tuhkatila on rajalli
nen, joten tuhkat on poistettava jo
ka kuivauserän välillä. Tämän hel
pottamiseksi hakesäiliön jalkoihin 
ja palopään alle on asennettu pyö
rät. Venevinssiä käyttäen hakesäiliö 
palopäineen voidaan siirtää kiskol
la helposti pois tieltä tuhkan poistoa 
varten. Kiskolla liikuttelun lisäksi 
vinssillä hoidetaan hakesäiliön täyt
töluukun avaaminen.

Jos on käytettävissä poltettavaa 
puuta (rakennusjätettä tms.), kuivu
ri voidaan helposti muuttaa takaisin 
”halkolämmitteiseksi”. Palopää siir
retään uunista irti, uunin suuluuk
ku asennetaan saranatapilla ja arinat 
asennetaan takaisin uuniin.

Lavakuivuri hakekäyttöiseksi kotikonstein
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