
NRO 17     28. 11. 2013 127LUKIJAN IDEA126 LUKIJAN IDEA NRO 17     28. 11. 2013

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  takaa 
 löytyvällä lomakkeella.  Samaa 
 lomaketta voi käyttää myös  paras 
juttu -äänestykseen.

KV 16/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tommi Hakalan  
”Vähemmän mustia kynsiä” (s. 46).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
 monitoimiruuvari
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 19.12.2013 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 vastanneiden  
kesken  arvomme monitoimi-
ruuvarin. 

Edellisen   
arvonnan voitti  
Onni  
Peltola, 
Nurmo.

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

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

n Antti Suonio Lemiltä teki kas-
vinsuojeluruiskuun täyttöliittimen 
helpottamaan täyttöä. Myöhem-
min hän kehitti ideaa lisää joudut-
tamaan täyttötyötä. Kun liittimen 
yhteyteen laittaa T-haaran ja hanan, 
voi toiseen haaraan liitetyllä letkul-
la huuhtoa tyhjiä torjunta-aineasti-
oita. Myös vaahtomerkkarin säili-
ön täyttäminen onnistuu pääsäiliön 
täytön katkeamatta. 

Erityisesti ruiskua hyvätuottoi-
sella polttomoottoripumpulla täy-
tettäessä astioiden huuhtominen ja 
vaahtomerkkarin täyttäminen voi 
olla hankalaa. Kuvassa vihreä letku 
on tulevalle vedelle. T-haaran vie-
ressä punakahvainen pallohana ja 
vaalea letku ovat huuhtelua ja vaah-
tomerkkarin täyttöä varten. T-haa-
ran toisessa päässä on kulmakappale 
ja läpivienti säilöön.

Visa Vilkuna
 

Lisähana kasvinsuojeluruiskuun

Henkilönostin siirtyy traktorilla
n Maskulainen Osmo Oristo 
hyödyntää ylimääräistä vetokuu- 
laa hankalimmissa peräkärryn siir- 
roissa. Henkilönostimet on useim-
miten varustettu henkilö- ja paket-
tiautojen vetokoukkuun sopivalla 
kytkimellä. Nostimen tai raskaasti 
kuormatun perävaunun siirto var-
sinaiseen työkohteeseen ei aina on-
nistu henkilöautolla, saatikka työn-
tämällä. Homma sujuu auton kyt-
kintä luistattamatta traktorilla, kun 
muistaa hankkia tarvikeliikkeestä 
ylimääräisen, mutterilla kiinnitet-
tävän vetokuulan. Se on helppo ja 
nopea ruuvata tarvittaessa joko mu-
seotraktorin vetovarsiin kiinnitettä-
vään ”reikärautaan” tai useimpien 
uusien traktoreiden varustukseen 
kuuluvan maatalousvetolaitteen ta-
pin reikään. 

Uolevi Oristo

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Koneviestin lukijakilpailussa 
arvuuttelimme kuvassa nä-
kyvän työkalun alkuperää. 
Lähelle osuneita arvioita tu-
li toimitukseen useita. Vas-
tanneiden joukosta palkit-
simme Ville Pitkäsen Pa-
rikkalasta. Voittajalle lähtee 
postissa laadukkaat papu-
kaijapihdit. Koneviestin toi-
mitus onnittelee!

Detroitilainen Frederick H. 
Seymor sai työkalulle pa-
tentin vuonna 1883. Viralli-
selta nimeltään se on  
ACME monkey wrench. 
Yleisimmin työkalua käy-
tettiin rautateillä, mutta hy-
vin todennäköisesti niitä on 
ostettu myös työkoneiden 
varusteiksi. Avaimia oli mo-
nen pituisia välillä 4,25–21 
tuumaa. 

Lukijakilpailu ratkesi


