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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

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Kuorma kireäksi

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen kuvakkeen ta-
kaa  löytyvällä lomakkeella. Sa-
maa  lomaketta voi käyttää myös 
 paras juttu -äänestykseen.

KV 6/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tommi Hakalan  juttu 
”Pitoa ja otetta työskentelyyn”  
(s. 34).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
 työkaluvyö
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 17.5.2013 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillam-
me olevaa ”Anna palautetta” 
-kuvaketta ja kirjoita kom-
menttisi 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  
Seppo Mylly-
nen, Monnin-
kylä.

Avaa sanainen arkkusi 
ja kerro meille, mikä leh-
dessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klik-
kaamalla osoitteessa 
www.koneviesti.fi olevaa 
 ”Anna palautetta” -kuva-
ketta. Voit myös lähettää 
sähköpostia  osoitteella 
palaute@koneviesti.fi tai 
lähestyä meitä  kirjeitse: 
Koneviesti/toimitus
sihteeri, PL 485, 00101 
Helsinki.

Lukijalta & Lukijalle

Etupainot pikkutraktorin kyytiin
n Etupainojen jatkuvaan nosteluun 
kyllästynyt ulvilalainen Johannes 
Tiusanen oli jo kyselemässä etunos-
tolaitteen hintaa, kun kollega vara-
osatiskillä kertoi poimivansa koko 
painosatsin New Hollandin nokalta 
pikkutraktorin nostolaitteella, kun-
han ensin ajaa ison traktorin etu-
pyörät ojaan.

Rautakanki kädenkahvan reiässä 
pitää painot juuri oikeassa kulmas-
sa nostamista ja laskemista varten. 
Vielä helpommin koko 810 kilon 
paketti nousee etukuormaimella ja 
ketjulla, mutta konepeitto on nos-
tettava ylös, ettei kuormain murjo 
maskia kuopalle.

n Kulmaraudasta tehty rappuralli 
on poikittaissuunnassa usein erit-
täin liukas. Väinö Tikkanen Tervos-
ta hitsasi kulmarautojen harjoihin 

pieniä nystyröitä. Poikittaispito pa-
rani tuntuvasti, mutta rallin puhdis-
tusteho ei laskenut ollenkaan. 

Visa Vilkuna

Rappuralli turvallisemmaksi Turvavyö uusiokäyttöön
n Mika Luukkainen Punkaharjun 
Hiukkajoelta on tehnyt näppärän 
työntövarren pidikkeen romutetun 
auton turvavyöstä. 

Autoissa lattiaan pultattu vaije-
rin päässä oleva lukko-osa on kiinni 
traktorin ohjaamossa. Turvavyössä 
kiinni oleva lukkokieleke on hitsattu 

työntövarren vanttiruuviin. 
Työntövarren kiinnitys ja käyt-

töön ottaminen on erittäin helppoa. 
Turvavyöpidike on ollut Luukkaisel-
la jo vuosia käytössä ja se on toimi-
nut hyvin.

Visa Vilkuna

Kauhat siististi riviin
n Kauhat ovat maatiloilla usein hu-
jan hajan pitkin tonttia, mistä ne 
on vaivalloista ottaa tarpeen tullen 
käyttöön. 

Janakkalaisella Pertti Mäkelällä 
kauhat ovat sen sijaan siistissä jär-
jestyksessä. Lukuisat etukuormaa-
jan ja pyöräkuormaajan kauhat sekä 

lisälaitteet ovat ontelolaatasta teh-
dyn palkin päällä, silloin kun niitä ei 
käytetä. Puolen metrin ontelolaatan 
päällä kauhat ovat helposti otettavis-
sa kyytiin omalta paikaltaan. Maan-
pinnasta korotettuina ne myös nä-
kyvät hyvin traktorin hyttiin.  

Hannu Koivisto
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