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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 3/2014 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Erkki Holman  
”Muokkauksella vähemmän  
kasvinsuojelua” (s. 78).

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 17.3.2014 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  
Tapio  
Viilo,  
Sastamala.

Pikaliittimet puhtaaksi
n Hydrauliikkaletkujen urospuolen 
pikaliitinten puhtaana pysyminen 
tuottaa usein päänvaivaa. Mones-
ti letkun päät pääsevät putoamaan 
maahan, jolloin uurteisiin tarttuu 
savea ja hiekkaa. Tero Pitkänen Var-
paisjärveltä ratkaisi asian hitsaa-
malla vanhat naaraspuoliset liitti-
met sopivaan paikkaan työlaitteen 
runkoon. 

Pikaliittimistä on ensin poistet-
tava sisäosan kara vaikkapa viila-
penkissä tuurnalla lyömällä, jotta 
öljy ei valuisi avautuvan liittimen 
kautta maahan. Ratkaisu on halpa 
ja taatusti toimiva tapa pitää hyd-
rauliikkaöljy puhtaana ja nopeuttaa 
kytkentää, kun liittimen päätä ei tar-
vitse puhdistella.

Visa Vilkuna

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Kädet vapaaksi
n Kombikannun ja muiden pikku-
varusteiden kantaminen metsään 
on hankalaa. Pasi Pentinmäki Luo-
pajärveltä helpotti asiaa tekemällä 
ikääntyneeseen reppuun pari rei-

kää kannun nokille. Nyt bensa ja öl-
jy kulkevat työmaalle mukavan va-
kaasti selässä.

Visa Vilkuna

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Puukoura kierrätysosista
n Etukuormaajaan tehty puukou-
ra on kätevä kapine. Erityisen käte-
vä se on, jos se on pyöritettävä. Näin 
mietti kurikkalainen Jarmo Kanto-
niemi ja ryhtyi tuumasta toimeen.

Koura syntyi käytetyistä osista pi-
han pajassa. Rakentaminen eteni sitä 
mukaa, kun uusia osia löytyi.  Ton-
nilla hankittu Ponssen rikkinäinen 
ajokoneen koura oli ensimmäinen 
kunnostettava osa. Ensin kääntöä 
suunniteltiin hydrauliikalla, mutta 
kun näppeihin tarttui Dextan jako-
pään vetokehä, idea alkoi kirkastua. 
Vetokehää pyöritetään Avant Catin 
pyörittäjän moottorilla.  

Hydrauliikassa hyödynnetään 
sähköistä lisälohkoa. Etukuormaa-
jaan kiinnitetyssä kuusitieventtii-
lissä on kolme toimintoa. Yhdellä 
napilla hoidetaan työkonelukitus 
ja toisella  aukeaa koura. Molem-
pia nappeja painamalla pyöritetään 
kouraa.

Koko keksintö maksoi 2 500– 
3 000 euroa. Töitähän ei harrastaja 
koskaan laske.

Kouran nähneet ovat kyselleet, 
että sattuisiko Kantoniemellä ole-
maan noita nurkissa enemmänkin. 
Koura sopii nuukalle ja kätevää rat-
kaisua etsivälle.

Hannu Koivisto

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.


