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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.
Palkitsemme parhaita ideoita 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 4/2014 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Jussi Knaapin ja Matti 
Turtiaisen ”Merikontit rakennuksi-
na” (s. 62).

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 7.4.2014 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  
Lauri Pelkonen, 
Kempele.

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Harjalamelleista katuharjoja
n Iiläinen Veli Paakkola mietti uu-
sia harjalamelleja harjakoneeseen 
vaihtaessaan, että mitähän vanhoil-
la, lyhyeksi kuluneilla kiekoilla voisi 
vielä tehdä. Kuvassa on Velin ehdo-
tus. Luuta on kokemusten mukaan 
melko hyvä, eikä varaosista ole puu-

tetta, kun yhdestä lamellista saa teh-
tyä kaksi luutaa. Valmistuksessa vaa-
ditaan vähän työtä ja harjojen läm-
mittämistä kuumailmapuhaltimel-
la, jotta varrenkolon saa muotoiltua 
harjoihin.

 Visa Vilkuna

Paristolla toimiva vetokoukkuvalo
n Traktorin perää valaisevat valot 
ovat yleensä kuran tai lumen pei-
tossa, tai johto on poikki. Lasse Ko-
tiranta Merikarvialta on tehnyt pi-
kakiinnitteisestä polkupyörän LED-
valosta hyvän vetokoukkuvalon 
traktoriinsa.

Valo on kiinnitetty takalasin sisä-
puolelle, jossa se pysyy varmemmin 
puhtaana ja ehjänä. Se valaisee kou-
kun paljon paremmin kuin Valtran 
alkuperäinen valo. Eikä takalasin 
avaamisesta ole ylimääräistä vaivaa, 
koska koukku pitää kuitenkin näh-
dä takalasin peilistä. Valo on halpa ja 
helppo asentaa, koska se ei tarvitse 
johtoja eikä katkaisijaa. Patterit kes-
tävät tällaisessa käytössä yllättävän 
pitkään.
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Pikaliittimet suojaan
n Lassi Kettunen Varkaudesta tus-
kastui hydrauliikan pikaliitinten ai-
naiseen puhdistamiseen. Vaikka liit-
timiä pyyhkikin puhtaaksi, ei kos-
kaan voinut olla varma siitä, ettei öl-
jykiertoon päätyisi epäpuhtauksia. 
Lassi teki pikaliitinten päälle teräs-
putkesta holkin, jonka sisässä liitti-
met pysyvät taatusti pölyltä ja raval-
ta suojassa. 

Holkki on kiinnitetty naaras-
puoleisen liittimen lukitusholkkiin. 
Naarasliittimestä lähtevässä letkussa 
on O-renkaan tyylinen kumitiiviste 
(punaiset nuolet), joka eivät haittaa 
holkin/lukitusrenkaan liikuttelua. 
Urospuolen liittimen kaulalle on 
asennettu samanlainen O-rengas, 
joka sujahtaa holkin sisään, kun lii-
tin on pohjassa ja lukitusrengas pää-
see lukitsemaan liitoksen. 

Kun letkujen liittäminen on tehty, 
holkin kummassakin päässä olevat 
tiivisteet takaavat täydellisen suo-
jan itse liittimelle. Lassi on tehnyt 
suojaholkkeja useampaa eri kokoa. 
Koekäytössä olleet suojat ovat saa-
neet käyttäjiltä erittäin myönteistä 
palautetta. 
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