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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
Äänestä paras 
juttu ja voita 
 työkaluvyö
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 15.3.2013 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  
Matti  
Ketonen,  
Kauhajoki.

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

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

KV 3/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Matti Turtiaisen  juttu 
”Ketjuilla kyytiä karheikolle”  
(s. 28).

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.

n Moottorisahan tankkiin tulee tyh
jenemisen myötä korvausilmaa takais
kuventtiilillä varustettua letkua myö
ten. Venttiili saattaa joskus tukkiutua 
tai hajota muuten, jolloin saha pyörii 
vain hetken aikaa. Vika paljastuu tan
kin korkkia avaamalla: suhahdus ker
too toimimattomasta venttiilistä. 

Venttiili ei ole sahan pyörimisen 
kannalta ollenkaan tarpeellinen, se 
vain estää pienen bensalorahduksen 
heti tankkauksen jälkeen sahaa kal
listettaessa. Määrä on luokkaa teelu
sikallinen. 

Itseltäni meni kyseinen venttiili 
tukkoon eräänä syksyisenä päivä
nä muutama vuosi sitten. Puhalte
lu auttoi sen verran, että venttiilin 
toinen puoli lensi kuralam
mikkoon, eikä löytynyt 
sen koommin. 

Onneksi rintatas
kussa oli Konevies
tin mainoskynä 
ja kynsileikkurit. 

Leikkureilla sopivan mittainen kap
pale kynän sisustaa, musteet puhalta
malla pois sisältä ja sitten pätkä vent
tiilin tilalle. Loppupäivä oli pelastettu. 

Sittemmin olen hankkinut uuden 
venttiilin, mutta se on yhä vaihta
matta, koska Koneviestin tarvikeosa 
on pelannut niin hyvin.

Kimmo Kotta

Kynästä pelastus moottori-
sahan polttoaineongelmiin

Koneviestin lukija Lasse 
Parikka onnistui pelas-
tamaan kuvassa näkyvän 
 jakoavaimen, ennen kuin 
se ehti mennä romunke- 
räykseen. Koneviestin toi-
mitus pyytääkin lukijoitaan 
arvioimaan, miltä aikakau-
delta tämä Fordsonin käy-
ränpuoleinen jakoavain on. 

Lähetä vastauksesi säh-
köpostilla osoitteeseen: 
 palaute@koneviesti.fi Voit 
lähettää vastauksesi myös 
kirjeitse osoitteeseen: 
 Koneviesti, PL 485,  
00101 Helsinki. 

Kaikkien lähimmäs oikein 
vastanneiden kesken ar-
vomme korkealaatuiset 
 vesipumppupihdit.

Arvaa jakarin ikä

n Nykytraktorin ohjaamon oikea 
puoli alkaa käydä ahtaaksi, kun sin
ne ripustetaan omien näyttöjen ja 
namikkataulujen lisäksi työkonei
den hallintapaneelit kaikkine lisuk
keineen. Näkymä on jo jokseenkin 
sama kuin lentokoneen ohjaamossa. 

Rautalampilaisen Pasi Mäkelän 
John Deeren ohjaamosta ei löytynyt 
enää kiinteää paikkaa tielanan hal
lintataululle, joten sille piti järjestää 
pikakiinnitys. 

Tarpeet löytyivät romuautosta. 
Turvavyön naaraspuoli kiinnitet
tiin oikeaan käsinojaan, koiraspuo
len jatkeeksi piti hitsata hieman lat
tarautaa ja sitten koko komeus kiin
ni hallintapaneelin taakse. Systeemi 
on erittäin hyvällä hollilla ja sekä 
irrotus että kiinnitys on nopeaa ja 
varmaa.

Kimmo Kotta

Hallintapaneelin pikakiinnitys  Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

Koneviesti- 
hanskoilla.

n Vanhoihin kodinkoneisiin on vai
keaa löytää uusia varaosia. Purku
osienkaan saanti ei aina ole mah
dollista. Neuvokas ei kuitenkaan jää 
pulaan.

Kuopiolaisen Seppo Kokkosen 
jääkaapista hajosi muovinen kahva, 
eikä uutta tietenkään siihen hätään 
löytynyt mistään. Olisi ollut surku 
hylätä toimiva kaappi noin vähäisen 
vian takia. 

Tarvikeosa löytyi kuitenkin yllät
tävän läheltä. Asennus ei tuottanut 
minkäänlaisia hankaluuksia, vaik
kei tarvikeosa ollutkaan varta vas
ten jääkaapin kahvaksi suunniteltu. 

Alussa korvaava osa hieman ou
doksutti, mutta alkoi aikaa myöten 
näyttää oikein hyvälle. Onpa se saa
nut kiitosta jopa kuuluisalta muo
toilijalta. Toimivuus on ollut paljon 
parempi kuin alkuperäisessä.

Kimmo Kotta

Tarvikekahva     
jääkaappiin

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

Koneviesti- 
hanskoilla.

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

Koneviesti- 
hanskoilla.


