
Kemion Oy on kehittänyt kotimaisen pesu- ja kor-
roosiosuoja-aineen maataloudessa käytettävien 
syövyttävien aineiden pesuun ja haittavaikutus-
ten eliminointiin. Oy Teollisuushankinta TH Ab 
hoitaa aineen jakelua. Aine parantaa työturval-
lisuutta pienentämällä happokäryjä ja pidentää 
koneiden käyttöikää, huoltovälejä ja lisää vaih-
toarvoa. Jalasjärveläinen urakoitsija Toni Harju 
oli vakuuttunut aineen tehosta jo aikaisemmin, 
mutta päätti kehittää sen käytön helppoutta. 
Kekseliään miehen kädenjälkenä syntyi yksinker-
taisen oivaltava käytännön ratkaisu, jolla silp-
purin puhdistus sujuu minuutissa ilman turhia 
hikoiluja.

Ajosilppureille lisää käyttöikää
Toni Harju kehitti Korroosio Stop -pesutavan

Tapani Palo Toni Harjun kehittämä pesunesteen käyttömekanismi on 
hyvä esimerkki, miten yksinkertaiset ratkaisut ovat usein 
parhaita. Minuutin käyttö ajosilppurin ohjaamosta takaa 
silppurin huipputasoisen puhdistumisen hapon syövyttä-
viltä vaikutuksilta.

Kahden vuoden liuotuksen erot näkyvät selvästi. Vasemmalla pesuliuoksessa ollut rau-
danpala on huomattavasti parempikuntoinen kuin keskellä oleva hapon jälkeen vedel-
lä pesty rauta tai oikealla oleva pesemätön rauta.

Torvi kiiltää pesunesteen käytön jälkeen ja rehu myös liu-
kuu sulavasti kärryjen kyytiin.

Koneurakointi Toni Harjun 
työtehtäviin kuuluu lietele-
vityksiä Vervaet Hydro Trike 
-levittimellä sekä kuljetukset 
lietevaunuilla ja ajosilppu-
riurakointia kahden Claas Ja-
guarin voimin. Lisäksi Harjulla 
on kaksi kuivuria ja palveluihin 
kuuluvat myös viljan peittaus 
sekä monipuoliset metallin ali-
hankintatyöt. Tämä repertuaari 
kertoo jo toimeliaisuudesta ja 
ei siis olekaan ihme, että mie-
heltä syntyi nopeasti keksintö 
Korroosio Stop -nesteen käy-
tön helpottamiseen.

Korroosio Stop 
vakuuttanut
Urakoitsijana Harjulle on hy-
vin tärkeää arvokkaiden konei-
den toimintakunto ja happojen 
aiheuttamat ruostumiset ovat 
aina olleet suuri ongelma re-
hutöissä. Harju ottikin mie-
lellään kokeelle Kemion Oy:n 
kehittämän Korroosio Stop 
-nesteen ja aine vakuutti koe-

mista torvessa ja myös huol-
lot helpottuvat kun rasvanipat 
ovat kunnossa eikä joudu työs-
kentelemään haponkatkussa”, 
Harju lisää.

Harju ei ole ideasta ka-
teellinen ja hänen puolestaan 
homman saa apinoida aivan 
vapaasti. ”Jos joku haluaa, 
niin kyllä voin tarvittaessa 
tehdä vastaavia myös muil-
lekin. Hinnasta ei homma 
jää kiinni, sillä noin satasella 
saa silppuriinsa järjestelmän, 
jonka avulla koneille saadaan 
runsaasti lisäkäyttöaikaa ja sa-
malla työskentely on siistim-
pää ja mukavampaa”, päättää 
Harju.	 l
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käytössä. ”Neste osoitti toimi-
vuutensa ja lisää uskottavuut-
ta on antanut kahden vuoden 
ajan kestänyt testi, jossa olen 
upottanut raudan happoon, 
veteen hapon jälkeen sekä 
pelkkään pesuaineeseen. Ero 
on huikea pesunesteen hyväk-
si” kertoo Harju. ”Ongelmana 
oli nesteen käytön vaivalloi-
suus, sillä pitkien ajourakoiden 
jälkeen ei ketään enää kauhe-
asti kiinnosta kuluttaa tunteja 
koneiden pesuun. Päätinkin 
kehittää paremman systee-
min, jolla pesu tulee varmasti 
hoidettu väsyneenäkin”, Harju 
lisää.

Edullista tehokkuutta
Itse menetelmä on yksinker-
taisen toimiva. Harju on asen-
tanut ajosilppurin ohjaamon 
katkaisimen, jolla silppurin 
imuilman avulla saadaan pe-
suneste liikkeelle tehokkaasti 
silppurin runkoon ja torveen. 
”Noin minuutin huuhtelu riit-
tää ja tämä takaa, että homma 
tulee myös suoritettua. Aineen 
käyttö parantaa rehun luista-
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