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n Niko Martikainen leikkasi 20 lit-
ran öljypöntöstä kyljet pois. Näin 
siitä sai kätevän puunkantotelineen. 
Öljypöntössä on kantokahvakin 
valmiina. Telineet voi pinota pääl-
lekkäin, jolloin puut mahtuvat pie-
nempään tilaan ja niitä on helppo 
käsitellä. Valtaosa puista irtoavista 
roskistakin jää kanisterin pohjasy-
vennykseen.

Visa Vilkuna

Kanistereista 
on moneksi

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

Koneviestin 
lippiksellä.

n Ypäjäläisen Simo Valin idean 
perusteella traktorin käytetystä il-
masuodattimesta on vaikka kynt-
tilälyhdyksi. Paperiosa poltetaan 
tai otetaan muulla konstilla pois. 
Metalliosat harjataan teräsharjalla 
puhtaaksi ja maalataan tämän jäl-
keen  halutun värisellä spraymaalil-

la. Kynttiläkupit voi tehdä käytetys-
tä peltipurkista, jonka kannattimek-
si voi laittaa reikänauhan. Yhdestä 
suodattimesta saa kaksi lyhtyä, sillä 
suodattimen sisäosasta tulee pie-
nempi lyhty.

Visa Vilkuna

Ilmansuodatin kiertoon

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

Koneviestin  
lippiksellä.

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,  
joten muistathan laittaa yhteystietosi viestiin mukaan.
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 -äänestyk-
seen.

KV 1/2015 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Jussi Laukkasen  
”Kauha kuntoon” (s. 48).

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 16.2.2015 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
olevaa ”Anna palautetta”  
-kuvaketta. Kirjoita komment-
tisi 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  
Terho Pölkki, 
Kyyjärvi.

Rehuhamste- 
rista käsiaura
n Niilo Pietikäinen Lapinlahdel-
ta keksi rehunsiirtoon tarkoitetulle 
”hamsterille” uuden elämän. Pih-
tien tilalle asennetaan kaareva pel-
tilevy tai pätkä halkaistua muovi-
putkea, jolloin pyörillä varustettua 
siirrintä voi käyttää aurana. Pyörät 
takaavat tasaisen painojakauman ja 
työsyvyyden säädön, jolloin aura ei 
pääse haukkaamaan liikaa. Takaisin 
päin vedettäessä aura kulkee kevyes-
ti pyörillä.

Visa Vilkuna

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 keksijän 

Koneviestin 
lippiksellä.


