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Joskus kauan sitten...

Aika oli 90- luvun lopulla kun löytyi
kirja kullankaivajien prospektointikalustosta ja kauppaa tehtiin vielä
Keltaisen Pörssin välityksellä...
Vanha palopumppu ja imuletkut
sekä meijeriosista tehdyt ejektorit
takasivat tekemisen riemua. Tosin
kuutiota hiekkaa sai imeä tunnin tai
kaksi
ja
sammalet
tukkivat
imusuulakkeen vähän väliä...
Kuvan lähde: www.metsakeskus.fi/sites/default/files/yo_2008_purokunnostus_web.pdf

www.kultahippu.fi

Ja vähän myöhemmin...

Pumpun
hyödyntäminen
alkoi
kiinnostaa myös soran siirrossa eikä
vain
hiekanpoistossa...110
mm
putkistolla pääsee ainakin 80 m
toimintasäteeseen
noin
4
m
pudotuskorkeudella.
Parhaimmillaan
laite on <30 m matkoilla jolloin 1632mm soraa saa noin 4m3 tunnissa
(6tn). Ongelmana on, että 32-50mm
sora jumittaa jo herkästi putket.

Pumpulle uutta käyttöä...

Monasti purossa on riittävästi soraa,
mutta se on savisen siltin takia
betonoitunut voimakkaasti. Pumpulla ja
siihen rakennetulla erikoispäällä voidaan
kuohkeuttaa pohjasoraikoita todella hyvin,
joskin täytyy löytää kauhun tasapaino
siinä paljonko hienoainesta ajaa pois ja
paljonko sitä jättää. Monasti riittää se,
että soran saa vain kuohkeaksi. Tämä on
melko sottaista hommaa ja ajaa hiekkaa
voimalla liikkeelle paineesta ja pumpun
tuotosta riippuen.

Lisää volyymiä...

Pieniläpimittainen putki on kuluvaa,
vaikkakin kevyttä siirrellä ja helppo
tehdä
pitkiä
vetoja.
Lyhemmille
matkoille ja isommille kiville on tehty
300 mm halkaisijaltaan putkisiirrin, ja
tämän
tilalle
on
tulossa
kompromissikoneeksi
160
mm
laitteisto,
jolla
pitäisi
saada
kaikenkokoiset kivet kohteeseen ja
putki on vielä siedettävän kokoista
käsitellä ja edullista. Vesipumpulta se
vaatii >500 l/min tehoa ja >3 bar
paineen (palopumppu).

Laiskuus iski

Vuosien myötä alkoi tuntua, että
istuskelu on mukavampaa kuin lapiolla
kaiveleminen. Sen jälkeen on aika
tiiviisti tehty työt kaivinkoneella. Ihan
pienille puroille voi soveltua jotkut <5 tn
koneet, joskin niiden maavara ja
kumitelat
eivät
sovellu
purokunnostukseen joten hyvää konetta on
haastava löytää.
Hyvän
kunnostuskoneen
kriteerit
pienille joille ja isoille puroille:
-Tiivis ja vuotamaton ;-)
-Paino 8-10 tn
-Ulottuvuus +5m
-Tyvitaitto, lisähydrauliikka
-Korkea alusta, kapeat rautatelat

Hartijokimenetelmä koneellisesti

Virta-alueen kunnostus perustuu aika
pitkälti
Hartijoki
-menetelmän
kaltaiseen toimintamalliin, jota on tehty
jo pitkään. Pääosa työstä on erilaisten
kivimassojen blokkaamista, palapelin
rakentamista, kuopan kaivuuta, pohjan
kuohkeuttamista ja soran lajittelua.
Työn oppii vain tekemällä, ohjaamossa
sitä on näköalapaikalla.

Seulotaan, kauhotaan ja
blokataan kouralla
Pelkällä kauhalla pääsee alkuun,
kynsillä varustettu kuokkakauha on
hyvä, etenkin jos on kallistuslaite tai
pyörittäjä (”rototilt”).
Seulakauha on hyvä laite soraikoiden
puhdistukseen, joskin aika hidas ja
työläs kauhatyypistä riippuen. Sora
seulotaan
kiinteällä
kauhalla
”dippaamalla sitä vedessä – aiheutuu
samentumista. Koneseulalla hienon
aineksen voi seuloa vaikka penkereelle
ja kuljettaa vaikka poiskin jos haluaa.

Seulotaan, kauhotaan ja
blokataan kouralla II
.
Monitoiminen työkalu on kahmarikoura,
joita on monen tyyppisiä. Purkukoura
sopii puumateriaaliin ja kiviin, mutta
kahmarikouralla voi siirtää em. lisäksi
myös soraa. Monitoiminen, mutta
tositoimissa lujlla ja voi vioittua, kiviä
blokatessa myös koneen hydrauliikka
on lujilla.

Monitoimikauha on kokeilemisen
arvoinen, jossa samassa kynsikauha ja
koura sekä seula. Tällainen on
rakenteilla kaudeksi 2021...

Materiaalikuljetukset
.
Aluksi kivi- sora- ja puumateriaaleja
kuskattiin maataloustraktorin
peräkärryllä, takakauhalla,
etukuormaajalla, kuroteltiin pienillä
metsäkuormaimilla ja isommilla
tuppisovitteisilla kuormaimilla. Oli
peräkärryä, tukkikärryä, tukkikärryillä
lavan pellityksiä ja erilaisia laitoja.
Ulottuvuus jäi 5-6 m tuntumaan ja
maataloustraktori vaikutti aika
kömpelöltä, pitkältä ja huonosti
kääntyvältä.

Materiaalikuljetukset 2
.
Metsätraktori eli ajokone ei pienistä
hetkahda ja pienimmissä painoa on
maltillisesti <10 tn. Kippilavan
poistamalla voidaan ajaa puuta ja lavan
kanssa soraa, kiveä (sekä puita ja
kantoja). Kuormaajan ulottuvuus >9m
mahdollistaa työn penkereeltäkin.
Kuormaajaan voi laittaa niin
tukkikouran (sopii kivillekin),
sorakahmarin tai vaikka energiakouran
jolla kaadetaan puuainesta.
Ketteryys ja monipuolisuus on
ajokoneen valtteja mutta miinuksena
monimutkainen tekniikka, huoltotarve
sekä koneen siirto ja tiellä ajaminen.

Materiaalikuljetukset 3
.
Mitä isot edellä sitä pienet perässä eli
pienimmillä puroilla oiva apukone on
tietenkin pieni ajokone. Kahdeksan
vetävää pyörää, runko-ohjaus ja
voimakas monipuolinen nosturi tekevät
”pörristä” ylivoimaisen
purokunnostuskoneen, jolla ajetaan
niin puuta, kiveä kuin soraakin sekä
kuskataan vaikka työkaluja ja eväitä!
Pörrillä on myös erittäin hyvä poistaa
hienoainesta purojen mutkapaikoista
kahmarikauhalla kippilavalle ja viedä
pois.
Yhteistyökumppanilta löytyy vähän
vastaavanlainen laite (paljon parempi)
Jämsästä (www.hyotyajoneuvot.net)

Vinssit, tunkit ja
muut työkalut
.
Käsityön ja koneiden rajamaastossa on
sitten erilaiset vinssit, tunkit ja muut
työkalut puunkaatajasta polttomoottorivasaraan
Hammastankotunkki eli maatilatunkki
tai ”Hi-Lift” on isojen kivien ja
jumittuneiden pienkoneiden
tunkkaamisessa hyvä yleistyökalu kun
varoo sormiaan!
Hydrauli- tai sähkövinssillä siirtyy niin
puut kuin kivetkin kun vinssi on vain
hyvin ankkuroituna. Näitä on saatavana
myös polttomoottorivinsseinä .
Puunkaatotuella voi auttaa puita
kaatumaan oikeaan suuntaan tai voi
sillä tunkata kiviäkin.

Visiot ja projektit...
.
Pumppujen, putkien, moottorien ja
työkoneiden kanssa on kaikenlaista
kehitystarvetta. Moni asia on pienestä
kiinni ja monissa asioissa on joku pieni
niksi, jota ilman homma ei vain toimi.
Tekemällä oppii ja oppirahoja pitää
maksaa epäonnistumisien kautta.
Pajassa on tekeillä kuitenkin aina uusia
juttuja, kuten metsäkuormaajaan
tuleva, hiekoittuneiden mutkalampien
tyhjennykseen hydraulinen
ruoppauspumppu.
Aina pitää olla myös haaveita,,, josko
erittäin maastokelpoinen kaivinkone
olisi yksi sellainen

Kiitos!
www.terrapolar.fi
info@terrapolar.fi
www.facebook.com/Terrapolar.fi

