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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 11/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tapio Vesterisen  juttu 
”Akustiikkaa traktorin ohjaamoon” 
(s. 76).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
 työkaluvyö
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 9.9.2013 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  
Markku  
Halen,  
Karkkila.

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
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n Kristiina Heinonen Kojonkul-
malta on kierrättänyt menestyksek-
käästi suursäkkejä klapikaupassaan. 
Sopivasti rei’ittämällä klapit pysy-

vät hyvin säkeissä, mutta ilma pää-
see mukavasti kiertämään klapien 
välissä. 

Visa Vilkuna

Käytetyt suursäkit kiertoon 

n Mikkeliläinen Asko Häkkinen 
on rakentanut traktorin ohjaamoon 
pulloille ja työkaluille huokean ja 
varmatoimisen telineen. Putkesta 
katkaistusta holkista pullot ja muut 
työkalut eivät mene polkimien alle, 
eivätkä sumupullot tyhjene penkin 
takana omia aikojaan. Lenkkiavai-
met ovat siististi magneettisessa lei-
päveitsitelineessä. 

Visa Vilkuna

Ohjaamo ojennukseen

n Ville Paappanen Kangasniemel-
tä on ideoinut teipistä ja bensalet-
kusta näppärän tavan säilyttää viilaa 
raivaussahan mukana. Kahvaan tei-
pataan letkusta pätkä, jonka sisään 
viila työnnetään. Viilan kahvapää 
työnnetään tiukasti pätkään hieman 
pienempää letkua. Tärinästä huoli-
matta viila pysyy hyvin paikoillaan. 

Jos terä sattuu osumaan kiveen, 
niin viilaa ei tarvitse lähteä hake-
maan, vaan hätäavun saa suoraan 
sahan kahvasta. Ostotarvikkeilla-
kaan keksintö ei maksa euroa enem-
pää, mutta melkein kaikilta löytyy 
tarpeet kotoa. 

Visa Vilkuna

Viila aina matkassa

Tynnyrin korkki auki
n Himankalainen Ossi Pöyhtäri 
avaa 200-litraisen öljytynnyrin ku-
vassa näkyvällä keksinnöllä. Avaaja 
sopii 17-milliseen räikkään tai lis-
taan. Korkki aukeaa vaivatta. Val-
mistukseen Pöyhtäri käytti palan 
lattarautaa ja yhden mutterin, joten 
valmistuskustannukset pysyivät ku-
rissa. 

Visa Vilkuna


