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Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja  
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi  
suoraan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.

Lukijan

IDEA
 Hyvä  

keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

Koneviesti- 
lippiksellä

n Moni on tuskaillut joskus jäälle 
kiinni juuttuneen moottorikelkan 
kanssa. Kun vesi nousee jään ja lumen 
väliin, kiinni jääminen on lähellä. 
Ongelma tulee esiin erityisesti rantaa 
lähestyttäessä, missä vesi useimmiten 
nousee jään päälle. Pito on koetuk-
sella, kun kapeat sukset eivät kanna 
sohjolumessa ja tela pääsee pyöräyt-
tämään peilikirkkaan jään esiin. Pito 
telan alta katoaa toisinaan metsässä-
kin, kun alla on liukas puunrunko 
tai jäätynyt muhkura.

Keiteleen Tossavanlahdella asu-
va maanviljelijä Antti Savolainen 
liikkuu paljon Nilakka-järven jäällä. 
Liukasteluun kyllästynyt Antti kiin-
nitti pitkätelaisen Lynx 5900:n tela-
mattoon 200 kappaletta traktorin 
renkaissa käytettäviä nastoja.  Terä-
väkärkiset nastat oli helppo ruuvata 
akkuporakoneella paikoilleen. Tela-
maton paksuin olake mahdollisti 30 
milliä pitkien nastojen käytön. An-
tin mukaan lyhyempiäkin nastoja 

on saatavana, mikäli telamatto on 
kulunut ohuemmaksi. 

Antin naapuri ruuvasi telamat-
toonsa 50 nastaa ja hänkin on tyyty-
väinen pidon paranemiseen. Antin 
kelkkaan nastat maksoivat reilusti 
alle euron kappale eli koko lysti ir-
tosi noin 150 eurolla. Savolaisen kel-
kassa on lisäksi erittäin leveät muo-
visukset alkuperäisten suksien alla, 
mikä estää keulaa vajoamasta soh-
joon ja pehmeään lumeen.

Antti on ajanut nastoitetulla te-
lalla kaksi talvea eikä yhtään nastaa 
ole irronnut. Lumella ja jäällä ajet-
taessa yhteen nastaan kohdistuva 
rasitus on sen verran pieni. Kelk-
kailu järvien jäillä on huomattavasti 
turvallisempaa, kun kiinnijäämisen 
mahdollisuus vähenee. Myös jarru-
tusmatka jäisellä alustalla lyhenee 
tuntuvasti nastoja käytettäessä.

Visa Vilkuna

Pitoa moottorikelkan telaan

n Kari Kossilaa Kouvolan Löytystä 
alkoi jurppia, kun kaikkia katoilta 
tulleita lumia ei saanut lingolla pois. 
Ja tunnettuahan on, ettei linkomies 
lapioi!

Kari rakensi lingon takaosaan 
hydraulisesti hallittavan terän, joka 
tehtiin pilkkomalla metrin mittai-
nen ja halkaisijaltaan noin 500-mil-
linen putki pituussuunnassa neljään 
osaan. Yhteen hitsattuna palasista 
saatiin tukeva ja ontto terä. 

Sylinteriksi valittiin mahdolli-
simman sirorakenteinen malli, sillä 
terän liikuttelu ei vaadi juurikaan 
voimaa. Takaterällä ei ole tarkoitus 
siirrellä suuria määriä lunta kerral-
laan vaan vain putsata ovien, rappu-
jen ynnä muiden edustat muutaman 
metrin matkalta. Kasa siirretään lin-
golla muualle. 

Hydrauliikka- ja romuliikkeistä 
hankitut materiaalit maksoivat noin 
300 euroa. Kari on käyttänyt takate-
rää pari talvea eikä antaisi sitä pois. 

Visa Vilkuna

Linkomies ei lapioi

...ja valmiina töihin.

Hydraulisylinteriltä ei vaadita paljoa voimaa. Ovenedustat saa puhtaaksi ja jälki on siistiä.

Terä lepoasennossa...ã ã
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n Toni Kemppainen Ristijärveltä 
on nivelakselia remontoidessaan 
pohtinut usein, kuinka saada hel-
posti ja turvallisesti muotoputki ir-
ti ristikosta.

Ratkaisuna Toni hitsasi muoto-
putken kylkeen vahvan lattaraudan 
palan. Rauta kannattaa hitsata hie-
man alaviistoon, jotta tunkin ylä-
pää ei missään vaiheessa lipsahda 
pois. Tunkki asetetaan ristikon reu-
nan ja muotoputkeen hitsatun me-
tallipalan väliin. Sitten vain tunka-
taan ja katsotaan, kun putki irtoaa 
äänettömästi ja turvallisesti.

Ennen putken irrotukseen ryhty-
mistä on kuitenkin muistettava ot-
taa putkisokka irti ristikon ja muo-
toputken liitoksesta. Hitsatun me-
tallinpalan voi operaation jälkeen 
helposti irrottaa kulmahiomako-
neella. Toimenpide on helppo teh-
dä tukevassa ruuvipenkissä.
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Muotoputki irti 
ristikosta

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

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

KV 1/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Kimmo Kotan  juttu 
”Suomen vanhin traktori kuntoon” 
(s. 92).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
 työkaluvyö
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 11.2.2013 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
olevaa ”Anna palautetta” -nap-
pia ja kirjoittamalla komment-
tisi ja ja yhteys tietosi sivun 
vastausruutuihin. Voit myös 
lähettää sähköpostia osoittee-
seen  palaute@koneviesti.fi tai 
vastata posti kortilla  Koneviesti, 
PL 485, 00101 Helsinki. 

Kaikkien vastan-
neiden kesken 
 arvomme työ-
kaluvyön. 

Edellisen   
arvonnan voitti  
Paavo 
Suomela, 
Pyhänkoski.

Lukijalta & 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/toimitus
sihteeri, PL 485, 00101 
Helsinki.


