
Teksti ja kuvat: Mika Rassi

Suuri hiljaisuus

R äiskeen ja räjähdysten keskellä vai-
mean tekniikan ääressä viihtyi ai-

van uudella tavalla. Turun rautateolli-
suuden valmistama Kullervo-lokomobiili 
oli Mauri Perälän tuoreehko hankinta. 
Kone on valmistettu vuonna 1911, ja se 
on 11-hevosvoimainen. 

Kullervo oli valjastettu useampaan 
hauskaan ja hyödylliseen tehtävään. Se 
pyöritti pylväsporakoneen ohella myös 
höyrykäyttöiseksi mainostettua pol-
kupyörää, jota sai käydä koeajamassa. 
Välittömintä hyötyä Mauri (oikealla) ja 
apumies Tapio Rintamäki (yllä) saivat 
kuitenkin koneensa pinnasta, kun nälkä 
yllätti. Makkarat ruskettuivat Kullervon 
kupeilla kauniin tasaisesti.

Turun rautateollisuus valmisti samalla 
Kullervo-tuotemerkillä monenlaisia maa-
talouskoneita. Myös kuuluisat Kullervo-
traktorit ovat tämän koneen sukulaisia.

Äänekäs kevät
PAUKEPÄIVÄT, SASTAMALA 26.–27.5.

Pellepelottomien viikonloppuleirillä eli Paukepäivillä saatiin 
jälleen ihastella jos jonkinlaisia koneita. Hellekevät toi paikal-
le silmämääräisesti arvioiden edellisvuotta enemmän väkeä. 
Otetaan syyniin tapahtuman nimen mukaisesti muutama 
kaunista tai ainakin kiinnostavaa ääntä pitävä vehje.
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Jussi Peltonen sai korviinkäyvien käyttömaistiaisten jälkeen esitellä kaksitahtisen Detroit 
Dieselin hienouksia innokkaille paukevieraille. Mies kaipaili vihreän paholaisensa perään 
kuormaa, jotta äänet olisivat nykyistäkin muhevammat. Ehkä ensi vuonna?

  Viime kesänä Se-
veri Rintala näh-
tiin tapahtumis-
sa kolmos-Nuffinsa 
kanssa. Nyt Isojo-
en mies oli pari viik-
koa ennen Paukkei-
ta ostanut Ruotsin 
armeijan vanhan 
turbo-Scanian, jol-
la kelpasi huristella 
toistasataa kilomet-
riä Sastamalaan. 

Parkanon  
miehen masiinat

Marko Arola oli tuonut Parka-
nosta Paukepäiville kaksi kiin-

toisaa konetta. Toinen oli moottori-
vikaisena ostettu Nuffield 460, johon 
Marko on asentanut Chevrolet’n V8-
koneen.

”Sopivasti löytyi, joten ajattelin, 
että tehdään sitten tämmöinen.”

Lyhyt ja matala moottori istuu Nuf-
fieldin runkoon ja pellien alle hienos-
ti. Letukan vetolevyn hammaskehä 
on sovitettu Nuffieldin vauhtipyörään. 
Viime talvena Nuffin huonokuntoinen 
jäähdytin vaihtui tehokkaampaan.

Moottorin lisäksi Nuffiin on asen-
nettu järeät renkaat ja hydraulinen 
ohjaus. Runkoa on myös vahvistettu. Äänen-
vaimentajien ansiosta moottorin sointi ei pistä 
lainkaan pahasti korvaan – ennen oikein kovia 
kierroksia. Nuffi on mukana maatilan töissä.

Markon toinen tapahtumaan sopiva luomus 
oli sininen tela-ajoneuvo. Moottori ja vaihteisto 
olivat Mercedes-Benzistä. Esimerkiksi rungon 
oli Marko itse rakennellut metritavarasta. Kau-
nista työtä. 

Uudestisyntynyt 
porilainen

V iime vuoden seitsemännessä 
Vanhat Koneet -numerossa oli lä-

hikuvassa nuori harrastaja Otto Ruo-
hola. Tuolloin kerroimme, että Otto 
oli saanut Oulaisista lahjoituksena 
Porin konepajan 40-hevosvoimaisen 
moottorin, joka on aikoinaan palvel-
lut Lieksassa tiilitehtaalla ja raamis-
ahalla. omakseen sillä ehdolla, että 
moottori kunnostettaisiin Veteraani-
konepäivillä esiteltäväksi.

Ensimmäinen ehto on täyt-
tynyt ennätysajassa, sillä vie-
lä viime elokuussa moottori 
oli lohduttomassa lähtökun-
nossa. Kone on kunnostet-
tu talvikauden aikana kotona 
Paukepäivillä eli Eero Rinta-
lan luona. Käyntiin se saatiin 
viikko ennen tapahtumaa. 
Ottoa on toki auttanut iso 
joukko myötävaikuttajia.

Nyt Ruohola käytti pori-
laistaan samalla konekentän 
paraatipaikalla, jossa hän 
edellisenä vuonna pyöritti 
kunnostamaansa avokam-
pikammiokonetta. Tahti on 
siis uusi entisöinti per vuosi.
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Kone tapahtumaa myöten

Paukepäivät oli totisesti nimensä ve-
roinen, kun Ari Stenvall suhautti re-

aktiomoottorinsa käyntiin. Väki kerään-
tyi sormet korvissa äimistelemään pientä 
putkea, kaasupulloa ja niitä käyttelevää 
miekkosta. Nuoko tuon metelin saavat ai-
kaan?

Niin se oli. Ari kertoi, että teki sysäys-
putkimoottorinsa hetken mielijohteesta 
Paukepäivät mielessään. Aikaa meni tal-
lissa kolmisen tuntia, ja rahaa paloi joku-
nen kymmenen euroa. Rakennusosina 
oli muun muassa vanha vaahtosammu-
tin ja nurkista löytyneitä putkia. Kalliim-
pia hankintoja olivat kaasuletku ja väli-
venttiili.

Stenvall nimittää putkimoottoriaan ret-
keilymalliksi, sillä siinä ei ole sytytystulp-

paa. Käynnistyksen hän hoi-
taa tähtisadetikulla.

”Sähkö on paholaisen kek-
sintö”, saarnaa Stenvall.

Ulkomailta tällaisten moot-
torien harrastajia löytyy, ja 
internetissä on kosolti raken-
nusohjeita. Suomesta Ari ei 
tiedä ketään varsinaista har-
rastajaa, mutta veikkaa, että 
vastaavia moottoreita on ai-
nakin parikymmentä.

”Ne ovat halpoja ja helppoja tehdä.”
Suurin kuluerä on polttoaine. Ari ker-

too oppineensa pienen harjoittelun jäl-
keen säästelemään kaasun määrää niin, 
että äänikin on räyhäkkäämpi. Harkin-
nassa on vielä jälkipoltin, jolla metakkaa 

saisi vielä himpun verran lisää.
Pirunmoinen meteli tietysti rajoittaa 

näiden vehkeiden käyttöä. Niinpä Ari 
vinkkaa vanhoille sammuttimille rauhalli-
semmankin käyttötarkoituksen: hiekalla 
täytettyinä ne ovat erinomaisia kalaver-
kon painoja. 

Soivat salamat 

S ähkövirtaa suurjännitteek-
si ja edelleen kipinäpurkauk-

siksi muuttavat teslamuuntajat 
ovat maailmalla jo jossain mää-
rin yleinenkin harrastuskohde. 
Suomesta harrastajia ei juuri 
löydy. Rovaniemeläinen Tuomas 
Koivurova on kuitenkin rakenta-
nut Euroopankin mittakaavassa 
ison teslamuuntajan, jonka kipi-
nä vapaaseen ilmaan päästetty-
nä on monen metrin mittainen.

Veikeintä muuntajan esittelys-
sä oli, että sillä soitettiin musiik-
kia. Pienessä ohjausyksikössä 
on muistikortilla melodia digi-
taalisessa muodossa, ja pieni 
tietokone-ohjelma tulkkaa sen 
muuntajalle sopiviksi kanttiaal-
topurskeiksi. Niin muuntajan sa-
lama sitten suristeli kuumas-
sa kevätpäivässä muun muassa 
Maamme-laulua. Ääni on voima-
kas, ja kuuluu hiljaisena aikana 
aukealla hyvinkin parin kilomet-
rin päähän.

Teslamuuntajan rakentajan 

ei välttämättä tarvitse olla ra-
hamies. Tuomaksen muuntajan 
kalleimmat osat ovat toisiokää-
mi ja sen päässä oleva korona-
rengas. Käämi on Uponorin vie-
märiputkea, johon on sorvattu 
ura, ja uraan on käämitty lan-
ka. Rengas taas on tehty alumii-
niputkesta. Näihin osiin kului 
satasia. Sen sijaan valtaosa te-
hoelektroniikasta on koottu ro-
muosista. Siinä harrastaja on 
säästänyt pitkän pennin, sillä 
rompparilta kilotavarana oste-
tut komponentit maksaisivat uu-
tena tuhansia euroja.

Tuomas on rakentanut hyvin 
samankaltaisista osista myös in-
duktiokuumentimen, joten har-
rastuksesta on ollut hyötyäkin. 
Kipinänäytöksen jälkeen Tuo-
mas piti yleisön kysymysten in-
noittamana miltei pienen luen-
non Nikola Teslasta. Esittelyn 
lopuksi mies vielä totesi, että hä-
nenkin sydäntään lähinnä ovat – 
vanhat koneet.

Tuomas Koivurova vih-
jaisi, että seuraavilla 
Paukepäivillä saate-
taan kuulla tallenteen 
asemesta elävää mu-
siikkia. Kipinäkonsert-
tia odotellessa!
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