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

KV 17/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tommi Hakalan  
”Uusi yleisnyrkki” (s. 92).

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
Äänestä paras 
juttu ja voita 
 monitoimiruuvari
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 20.1.2014 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
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  
Jani 
Kytölä, 
Lapinneva.

Kärry liikkuu kevyesti
n Sukevalla asuva Reijo Mulari on 
huomannut, että mönkijän telikärry 
on aika raskas liikuteltava. Varsin yk-
sinkertaisella konstilla sen liikutte-
lua kuitenkin helpottuu melkoisesti. 

Ennen kuin kärry irrotetaan veto-
koukusta, pujotetaan vaikkapa kak-
kosnelosesta sahattu lankunpätkä 
rungon ja telin väliin. Tämän jälkeen 
kärry voidaan irrottaa koukusta. Nyt 
kärry jää suoraan asentoon, eikä ve-
topuominpää laskeudu maahan. 
Kärryä voi työntää todella helpos-
ti, kun painaa hiukan vetopuomin 
päästä, jolloin telin takapyörät nou-
sevat maasta. Kääntäminen on yhtä 

helppoa kuin yksiakselisen kärryn. 
Tukijalkaa tai -pyörää ei näin ollen 
tarvita välttämättä lainkaan.

Ideaa voisi hyödyntää myös kaup-
pojen pihalla myynnissä olevien kär-
ryjen kohdalla – maata vasten ole-
vat kärryjen vetopäät voisivat olla 
paljon edustavammassa asennossa. 
Myös pystypuomin päähän sijoitet-
tu kevyt vinssi on hyvä apuväline, 
sillä voi nostaa kuvan mallisen pe-
räkärryn lavan koholle. Puomia ko-
rottamalla se hoitaa samalla kipin 
 virkaa.

Visa Vilkuna

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Kuormaliina pysyy kiinni
n Asko Häkkinen Mikkelistä huo-
masi kuormaliinan kiinnittämisen 
olevan hieman hankalaa ja epävar-
maakin. Niinpä hän hitsasi yhdel-
tä sivulta auki olevan ketjulenkin 
normaalin kuormaliinakoukun kyl-
keen. Kun vastaavanlainen lenkki 
hitsataan kärryn reunaan, on liinan 
kiinnitys helppoa ja kiinnipysymi-
nen varmaa, vaikka liina pääsisi ki-
ristysvaiheen aikana löystymäänkin. 

Yksinkertainen kuormaliinan lu- 
kitus varmistaa sen, että liina on 
varmasti kiinni ja käsittely onnistuu 
myös rukkaset kädessä.

Visa Vilkuna

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Valoa kuormaaja-
työskentelyyn
n Pekka Mustajärvi Pellon Sirkka-
koskelta on asentanut työvalon etu-
kuormaajan sylinteriin, jolloin valo 
seuraa paremmin kauhan ja aisaston 
liikkeitä. Sopivan kokoinen pako-
putkiklemmari ruuvattiin sylinteriin 

kiinni, ja työvalo kiinnitettiin klem-
marissa olevaan valmiiseen reikään. 
Kiinnike sopii mainiosti pienelle, te-
hokkaalle led-työvalolle.

Visa Vilkuna

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.


