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n  Pyhtään Siltakylässä asuva Mar-
kus Kantola on tehnyt kaivinko-
neeseensa kätevän apulaitteen tu-
kin kuormaukseen. Tukki tuetaan 
tavallisella kauhalla aisan puolivä-
liin ja aisa pään niveltappiin kiin-
nitettyä palkkia vasten. Helposti 
irrotettava ja kiinnitettävä laite ei 
Markuksen mukaan suinkaan kor-
vaa tukkikouraa, mutta paremman 
puutteessa se säästää selkää ja tekee 
satunnaisen tukkien nostelun tur-
vallisemmaksi. 

Visa Vilkuna

Apupalkki tukin kuormaukseen

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän  

monitoimi- 
työkalulla.

n Antti Paananen Keiteleeltä on 
rakentanut traktorin perään työ-
konesovitteen, johon käy MP-liftin 
etukuormainsovitteilla olevat työ-
laitteet. Lisäksi soviterungossa on 
pikalukituksella oleva vetokoukku 
perävaunun siirtelyyn. Kipin jatko-
letkukin Antilta löytyy.

Visa Vilkuna

Soviterunko 
nosto
laitteeseen

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän  

monitoimi- 
työkalulla.

n Syksyn tullessa pitää lämmitys-
kattila nuohota ja siihen tarvitaan 
tyhjiä tynnyreitä. Niihin on helppo 
kauhoa tuhka ja noki pois kattilasta. 
Tynnyrin avaaminen rälläkällä on 
työlästä ja jättää tynnyreihin terävät 
reunat. Hämeenkoskella asuva Art-
tu Selonen keksi ratkaisuksi iskevän 
poravasaran johon pantiin leveä 
taltta. Nyt tynnyri aukeaa kuin ton-
nikalapurkki. Poravasara iskee terä-
vät reunat alaspäin, jolloin niihin ei 

satuta itseään. Jos vielä jää teräviä 
reunoja, voi ne helposti vasaralla 
naputella tynnyrin seinää vasten.

Visa Vilkuna

Tynnyri auki turvallisesti

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän  

monitoimi- 
työkalulla.

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen kuvakkeen 
 takaa  löytyvällä lomakkeella. 
 Samaa  lomaketta voi käyttää 
myös  paras juttu -äänestyk-
seen.

KV 15/2014 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Tapio Vesterisen  
”Etenemiskykyä napamootto- 
reilla” (s. 42).

Lukijalta & Lukijalle
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.

Äänestä paras 
juttu ja voita  
Fiskarsin pokara!

Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 24.11.2014 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
olevaa ”Anna palautetta”  
-kuvaketta. Kirjoita kom-
menttisi ja yhteys tietosi sivun 
vastausruutuihin. Voit myös 
lähettää sähköpostia osoittee-
seen  palaute@koneviesti.fi tai  
vastata posti kortilla  Koneviesti,  
PL 485, 00101 Helsinki. 
 
Kaikkien vastanneiden  
kesken  arvomme Fiskarsin  
pokaran (XA2).  

Edellisen   
arvonnan voitti  
Mikko Ripatti, 
Mikkeli.

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.
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