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Kesäkuun alun ilta-aurinko luo sa-
dun lumoa Fahr M 750 sisälle. Naa-
purustossa on jo iltalypsyt rauhoit-
tuneet ja tunnelma on tiheä. Koska 
suomalainen äijä on enemmän ja 
vähemmän maalainen, on puimu-
rissa saunominen ikään kuin luon-
nollinen työn jatke. Lisäksi puimu-
ri tarjoaa saunomisympäristönä 
sellaisen hillittömyyden, joka ren-
touttaa jo sinänsä. Fahr M 750 on 
hyvä puimuri ja erinomainen sau-
na – pellolle ajettuna myös arkki-
tehtuurisesti korrekti.

Erinomainen idea, 
täydellinen toteutus
Fahr M 750 soveltuu erinomaisesti 
saunaksi. Se on leveä ja tilava. Pui-
muriin mahtuu normaalikokoisia 
kymmenen. Toimittajan kokoisia 
farmareita kuusi – toiselle puolel-
le lauteita sopii viisi pienempää, ja 
toiselle yksi tosisuuri.

Ennen kuin Tero Sievi-Korte ja 
Harri Nisula pääsivät saunomaan 
omaan puimuriin, joutuivat naa-
purukset etsimään oikean aihion 
ja tekemään julman määrän töi-
tä. Kun tuhannen euron puimuri 
tuotiin takapihalle äitienpäivänä 
2006, kiitti Nisulan emäntä, Satu 
Kytölä, miestään kivasta äitien-
päivälahjasta.  Suunnittelu tehtiin 
työn edetessä. Etukäteen ei pi-
detty suurta meteliä mistään ra-
kennesuunnitelmista. Moottoria 
on hiukan pudotettu alaspäin ja 
voimansiirtoa on karsittu. Kiuas 
on tehty itse luukkuja lukuun ot-
tamatta. Liki kymmenen neliön 
saunassa riittää tilaa puhista ja 
ähistä mielin määrin.  

Saranoitu olkikupu sivuun ja ovi löylyihin aukeaa...

Jos savu tupruaa puimurin torvesta, on puimahommat siltä päivää 
tauolla.

Fahr M 750 ‑78

Löylypuimuri
Puimuri parkkiin ja pesään tulet. Makoisat löylyt irrottavat peukalonpään kokoisia hikihedelmiä 
jäntevistä äijävartaloista pienen puhinan kera.

   Hannu Koivisto

juHannus
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Saunojen 
kokoontumisajot

Nisula ja Sievi-Korte ovat 
ideoineet saunojen kokoon-
tumisajot Teuvalle. Kuten 
Tero Sievi-Korteen Eija-vai-
mo asian suullisesti ilmaisi, 
idea roihautti heti kipinän. 
Vuoden 2007 kävijämäärä 
liikkui 5 000 kieppeillä. 
Saunoja oli 36. Vuonna 2008 
liikkuvien saunojen määrä 
lähentelee jo viittäkymmen-
tä. Saunojia porukassa oli 
viime vuonna viitisen sataa.

Vaihtelua haluaville on 
naapuruksilla tarjolla myös 
puhelinkoppisauna. 
Puhelinkoppiin mahtuu 
seitsemän erilaista sauno-
jaa, tosin silloin osan pitää 
olla toista sukupuolta, jotta 

mahtuu paremmin. 

Yhdellä puimuripurkamolla 
myyjä kysyi, että mitäs meinaat. 
– Saunaa, sanoi Nisula lakonises-
ti. Myyjä häippäsi sisälle puheli-
meen… 

Kolmas naapuri, Markku Rinta- 
Säntti, soitti Rosenlewille Poriin 
ostaakseen pelkkiä puimurin kuo-
ria saunavärkeiksi. Häntäkään ei 
meinattu ottaa vakavasti. Teuvan 
kunta on kuitenkin ottanut kiitet-
tävän nopeasti hullun idean hotei-
siinsa. Saunasta on tienvarsimai-
nokset ja se on teuvalaisten julki-
nen ja siunattu ylpeydenaihe. 

Leikkuupöytä on entiselleen fik-
sattu, Pöydällä on suihkua varten 
vesitynnyri. Aurinkolämpö kuu-
mentaa veden haaleaksi ilman ken-
noja ja muuta rekvisiittaa. Kaato-
kela toimii pyyhkeiden kuivatuste-
lineenä.

Pieni sähkömoottori siirtää haa-
lenneen veden takaosan suihkuti-
laan. Itse saunatila on tarpeeksi iso 
äijälaumalle. Jalkalauteiden alla on 
pieni puuvarasto, jossa voi säilyttää 
saunajuomia. Sitruunaiset vesipul-
lot ovat näkösällä ovipielessä.

Fahria suunniteltaessa insinöörit ovat olleet kaukaa viisaita. 
Kymmenen hengen lauteita ei mahdu mihin puimuriin tahansa.

Puimurisaunasta kun vilvoittelee, tuntuu kuin olisi kotonaan. Puimurissa 
ollaan ikään kuin työmaalla. Rentoutumisessa ei voi silloin olla mitään väärää.
ãã

Peltien sisäpuolella on levy – 
eristeitä ei ole. Sauna onkin tar-
koitettu lähinnä kesäkäyttöön. 
Löyly ei silti karkaile, vaan hem-
mottelee krouvia äijäihoa peh-
meydellään. Läpinäkyvä katto-
luukku antaa valoa päälakeen ja 
iloa silmäkulmaan. Pienet ledit 
lauteiden alapuolella tuovat tar-
peeksi valoa syyspimeällä. 

Saunalla voi myös ajella. Vari-

aattorin puuttuminen vaimentaa 
matkavauhdin reippaan kävelyn 
tasolle, mutta perille pääsee mel-
ko varmasti. 

Sopii suomalaiseen 
elämäntapaan
Puimurisauna on siinä mielessä 
kätevä keksintö että mölyisä sau-
naporukka voidaan siirtää vaikka 
keskelle peltoa naapurien kuulu-

mattomiin. Jos puimuri on kes-
kellä peltoa, se ei enää häiritse, 
koska pellolla puimuri on koto-
naan, vaikka ei vielä olisi puinti-
aikakaan. Savua tupruttava pui-
muri muistuttaa riihtä. 

Suomalainen käy saunassa viih-
tyäkseen, pesulla puhdistuakseen. 
Ravintolaan suomalainen menee 
syömään ja kossua juodaan maun 
takia. Hyvää kesää!

Tekniset tiedot Fahr M 750 Löylypuimuri vm. -78
Valmistusmaa Saksa / Teuva
Kiuas Teho n. 4 kilowattia. Malli omatekoinen.
Kivet Halkaisijaluokka epämääräinen, mallia Suupohjan rata.
Polttoaine Koivuklapi.
Savutorvi Pituus kolme metriä kiukaasta. Halkaisija 200 milliä. 

Sisäsavuputken halkaisija 100 milliä.
Lauteet Lukumäärä kaksi + alatasanne, jonka alla säilytystila 

viinapullolle ja oluelle. Laudelautojen väli kaksi senttiä, 
kriteerinä kansainvälinen vitjamunadirektiivi.

Tilavuus Saunan tilavuus 9,22 kuutiota, silppuri suihkuhuoneena.
Rakennusaika Äitienpäivä 2006 – elokuu 2006.
Saunotukset Saunotettu 169 henkeä 12 tunnissa sauna-ajoissa. 
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