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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.
Koneviesti ei vastaa ideoiden toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Lukijan

IDEA

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

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

KV 10/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tommi Hakalan  juttu 
”Ponsse Scorpion -harvesteri” 
(s. 16).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
 työkaluvyö
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 19.8.2013 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillam-
me olevaa ”Anna palautetta” 
-kuvaketta. Kirjoita kommenttisi 
ja yhteys tietosi sivun vastaus-
ruutuihin. Voit myös lähettää 
sähköpostia osoitteeseen 
 palaute@koneviesti.fi tai  
vastata posti kortilla  Koneviesti,  
PL 485, 00101 Helsinki. 

Kaikkien vastan-
neiden kesken 
 arvomme työ-
kaluvyön. 

Edellisen   
arvonnan voitti  
Jukka Läh-
teenmäki,  
Pinsiö.

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

n Jani Rantanen Joutsasta on keksi-
nyt mainion tavan merkitä hydrau-
liikkaletkut. Keksijän mukaan me-
tallilevy on näkyvämpi ja kestäväm-
pi kuin teippi ja tussimerkit. 

Metallilätkät ovat tavallisia alusle-
vyjä eli prikkoja, joita löytyy jokai-
selta maatilalta yleensä kaikenko-
koisia ja -näköisiä. Niihin on meis-
tetty kyseisen hydrauliikkaletkun 
käyttämä toiminto ja toiminnon 
suunta. Lopuksi koko komeus on 
kiinnitetty nippusiteellä letkuun. 

Visa Vilkuna

Hydrauliikkaletkut ojennukseen  Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

n Tieliikennekäytöstä poistettuja 
kärryjä ja alustoja saa romuloista 
huomattavan edullisesti. Sakari 
Hurskainen Kannonkoskelta teki re- 
kan 12,5-metrisestä rahtikärrystä 
liikkuvan puuliiterin. 

Tukkiauton pankkoihin on kiin-
nitetty betoniverkot, jolloin kuor-
maan sopii klapeja noin 80 kuutiota. 
Puut on pilkottu kärryyn suoraan ja 
peitelty. Tuulen ja auringon kuiva-
tettua puut kärry siirretään trakto-
rilla vanhaan laakasiiloon suojaan. 
Talven mittaan kärryä tyhjennetään 
metsäkoneen kuormaajalla pienem-
piin kärryihin, joilla puut toimite-
taan asiakkaalle. 

Hurskaisella on lisäksi puuauton 
peräkärrystä rakennettu, 10 metriä 
pitkä ja 60 kuution vetoinen kärry. 
Liikkuvaan liiteriin klapit voidaan 
tehdä kauempanakin.

Visa Vilkuna

Liikkuva liiteri

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Ovi auki-asentoon
n Ovella on yleensä kaksi asentoa: 
kiinni ja auki. Lukon suljin huoleh-
tii, että ovi pysyy kiinni, mutta auki 
pitämiseen on kehitelty kirjavampi 
joukko virityksiä naruista erilaisiin 
hakoihin.

Antti Laiho Naantalista on rat-
kaissut ongelman yksinkertaisella 
koukulla, joka asennetaan seinään 
kahvan kohdalle  siten, että koukku 

osoittaa alaspäin. Kun kahva kään-
netään koukun alle, ovi pysyy au-
ki. Sulkemista varten ovi on helppo 
irrottaa koukusta yksinkertaisesti 
kääntämällä jälleen kahvaa alaspäin. 

Kaikki ovet eivät käänny seinään 
asti auki, jolloin koukulle on tehtä-
vä riittävä uloke, keksijä muistuttaa.

Toimitus

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.


