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mään”, Esa sanoo ja tuikkaa tu-
len uuniin. Sitten on aikaa kat-
sastaa muut paikallaolijat. Valmet 
15 niittovarustuksessa, harvinai-
sempi saksatar Fahr D177 sekä 
”svensktalande” Volvo T230. Kau-
nottaret ovat kuin juuri juhliin 
lähdössä. Ilmankos työasussa ole-
va Fordson Major kurkkiikin ran-
tasaunan nurkan takaa ikään kuin 
olemustaan häpeillen.

”Minulla on kymmenen näitä 
entisöitynä ja pari työn alla. Majo-
rin olen konservoinut”, Esa kertoo.

Otetaan pakolliset savut koneis-
ta. ”Mitä arvelet, monennellako 
starttaa?”, Esa kysäisee piikkilan-
gankiristäjän pukilta.

Oikein arvasin, ensimmäisellä 
hörähtää. Ja niittokonekin toimii.

”Destian miehet soitteli koko 
viime kesän, että enkö lähtis tie-
puolia niittämään”, huutaa Esa ja 
painaa kaasua. Uskotaan, usko-
taan.

Ajomukavuutta ja estetiikkaa
Sauna alkaa olla lämmin. Nopea-
lämmitteinen tuntuu olevan. Var-
tin verran kylpykuntoon kesäke-
lissä. Mutta lämpiää talvellakin, 
vakuuttaa isäntä. Koko viime tal-
ven sauna oli ollut lammen ran-
nassa. Ja sen verran usein lämmi-
tettiin, ettei tarvinnut vesiä säili-
östä pois laskea. Löylystä oli hyvä 
hypätä laiturin päässä olevaan su-
laan. Mikäs sen muuten pakkasella 
pitää auki?

”Patosin tuon rajaojan ja vejin 
nelisenkymmentä metrii puuput-
kee. Viiteentoista pakkasasteeseen 
asti pyssyy sulana.”

Katsastamme saunan ulkopuo-
lelta. Entisen torikioskin alus-
ta Helsingistä on löytänyt uuden 
elämän Zetor-saunan alta Punka-
harjulla. Jousitettu teli tuo ajomu-
kavuutta, miksei myös saunomis-
mukavuutta. Saunan kuusikul-
mainen poikkileikkaus on paitsi 

Suomalais-tsekkiläisen yhteistyön parhaita hedelmiä

Zetor-sauna 
kruunaa keskikesän

Suomalainen järvimai-
sema, auringonlasku ja 
rantasauna. Mitä muu-
ta enää tarvitaan täy-
delliseen iltaan? Ei vält-
tämättä mitään, mutta 
pahitteeksi ei olisi, että 
sauna olisi liikuteltava 
ja se miellyttäisi myös 
silmää. Tuunasen Esan 
Zetor-sauna sen taa-
tusti tekee. Koneviesti 
pääsi testaamaan Ze-
tor-saunan sen omim-
massa ympäristössä, 
itäsuomalaisen järven 
rannalla.

   Matti Turtiainen

Ajelen kauniina kesäiltana kohti 
Punkaharjua ja Särkilahden kylää. 
Kultakivestä oikealle, parin kilo-
metrin päästä taas oikealle ja vielä 
kerran oikealle. Mitenkähän löy-
dän perille?

”Heleposti. Minäkii oon joka 
kerta löytäny”, opasti Esa Tuuna-
nen puhelimessa päivällä.

Oikeassa oli. Tie vei perille saak-
ka ja maitolaiturin kohdalla olin 
varma, että olin tullut oikeaan 
paikkaan. Ihan joka tien varressa 
ei maitolavan seinää korista Fah-
rin keulapelti.

Olin nähnyt pari vuotta aiem-
min Kerimäen kylänraittia pitkin 
ajelevan Zetor 25A:n, jonka peräs-
sä oli zetorinvärinen sauna. Kyllä-
hän suomalainen nyt saunan tun-
nistaa kun sellaisen näkee. Pohjoi-
sista päin tuli ja hävisi näköken-
tästä hetkisen kuluttua. En tavoit-
tanut tuota harvinaista luonto-
kappaletta havaintopäivänä, mut-
ta vielä joskus sen bongaisin, näin 
aavistelin.

Esa kättelee tulijan. Opastaa pi-
hapiiriin ja tarinoi harvakseltaan. 
Savolaiseen tyyliin, huumorinta-
juani testaillen. Astelemme pihan 
läpi ja laskeudumme kohti rantaa. 
Siellä se näkyykin, tunnistan kau-
kaa jo väristä. Zetor-sauna.

”Eiköhän laiteta sauna lämpiä-

Zetor-saunassa on täydellinen tieliikennevarustus hitaan ajoneu-
von kilpineen ja valoineen. Takaosan kuljetuslaatikko kätkee sisään-
sä milloin mitäkin tarpeellista tavaraa. Jauhesammutin on varmuuden 
vuoksi mukana. Savuputki voidaan irrottaa nopeasti maantiekuljetuk-
sen ajaksi. Seinään on tehty erkkeri kiukaan sijotuksen takia. Näin si-
säpuolen lattiatilaa säästettiin oven edessä.

Löylyhuoneen ovesta aukeaa lähes 
taivaallinen näkymä.

Zetor-sauna on täysiverinen suomalainen sauna. Mistään ei ole 
tarvinnut tinkiä

Jousitettu telialusta tuo ajomukavuutta siirtokuljetuksiin. Saunomi-
nen onnistuu vaikka ajon aikana. Testattu kuulemma on.
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Pakin pohjalta
Kirjoittaja on blondi graafikko, joka 
tekee grafiikkaa ja taittoa  Koneviestiin 

toimitus@koneviesti.fi

K
averi osti justiinsa uuden ylähärväimen. Harvaattori sillä oli 
jo ennestään. Tutkittiin jonsikoiden esitteitä ja käytiin koeaja-
massa uusi latavarpa. Hydrauliikka siinä ei ollut kuivaruisku-
tuskoneen veroinen, mutta mitäs pienistä.

Ymmärsikö joku? Ei se mitään, en minäkään. Olen nimittäin vasta pääs-
syt kurkistamaan koneiden ihmeellisen maailman ovelle, ja kaikki on 
vielä täyttä hepreaa. On hassua, miten aivan suomalaiset sanat voivat 
kuulostaa vieraalta kieleltä. En ymmärrä saati puhu vielä koneviestiä, 
kieltä, jota työkaverit ympärillä niin sujuvasti vääntävät ja joka hyppii 
silmille lehden joka sivulta. En vielä ymmärrä, mikä ero on kultivaatto-
rilla ja lautasmuokkaimella, enkä erota toisistaan valmettia ja massikkaa 
– paitsi väristä. No, hyvä alku kai sekin.

Hurahtaminen koneisiin on etenkin maalla monelle välttämättömyys, 
jotta tilan työt tulevat hoidetuiksi ajallaan. Poika oppii isältään trakto-
rien sielunelämästä kaiken tarpeellisen ja aikanaan jatkaa sen opiskelua 
ihan omaehtoisesti. Tytöille ja naisille harvemmin koneet kolahtavat täy-
dellä teholla, vaikka heitäkin yhä enenevässä määrin on.

Mies ja kone. Siinä on sellainen maskuliinisuuden keskittymä, johon 
tuiminkaan saksalainen hevibändi ei yllä – vaikka miten yrittäisi. Kun 
iso moottori ärjäisee ja parikymmentä tonnia silkkaa voimaa nytkähtää 
liikkeelle, ei muuta tarvita. Kuski kopissaan kääntää vähän ratista, nykäi-
see vivusta ja ajaa sentin tarkkuudella suorat vaot, kaivaa kuopat. Elä-
mänhallintaa juurevimmillaan.

Miehet monesti valittavat, etteivät ymmärrä naisia. Sen sijaan trakto-
rinsa he tuntevat viimeistä pulttia myöten. Se on kunnioitettava saavu-
tus – jopa näin naisnäkökulmastakin ajateltuna. Pienenä purin herätys-
kelloni palasiksi, koska halusin tietää, mitä sen sisällä on. Kaivinkoneel-
le en ehkä lähtisi samaa tekemään, vaikka periaatteessa kiinnostaisikin. 
Tehköön se joka osaa, tämä suutari pysyy lestissään. Isolla koneella aja-
mista olisi kyllä mukava joskus testata, mutta siihen on puoliurbaanilla 
eläjällä harvemmin mahdollisuutta. Traktorikaivurin kyydissä olen sen-
tään ollut joskus lapsena; ukki kun oli maansiirtoyrittäjä. Muistan vain 
tärinän ja jumalattoman metelin. Nyt taitaisi olla hiukan eri perspektiivi.

Kone on miehen paras työkaveri. Se tottelee kyselemättä, kestää huo-
notkin päivät eikä murjota, vaikka se jätettäisiin kuukausiksi oman on-
nensa nojaan. Parhaimmillaan mies-kone-suhde voi kestää kymmeniä 
vuosia. Monestako avioliitosta voi nykypäivänä sanoa samaa?

Yksi ainoa kone voi saada aikaan varsin ristiriitaisen reaktion: yhtääl-
lä tosimies hallitsee sadat hevosvoimat, vääntää kädet akselirasvassa pe-
räkärryä paikoilleen ja pyyhkäisee hikeä otsalta. Toisaalla sama mies on 
kuin pikkupoika, joka silmät innosta palaen selvittää naapurilleen suu 
vaahdossa uuden traktorinsa syvintä olemusta. Mies ja kone. Ei siihen 
väliin naista tarvita, korkeintaan tuomaan pellonlaidalle kahvia ja voi-
leipää.

Muutaman vuoden takainen tapaus palasi elävästi mieleen tätä kirjoit-
taessa. Taloyhtiön pihaan piti saada sopivat kuopat parille puulle sekä oja 
pensasaidalle. Palkattu työmies ajoi kuorma-autonsa tarkasti kapealle pi-
hatielle, ei senttiäkään nurmikolle. Peruutti ysitonnisen telakaivurinsa 
yhtä huolellisesti alas lavalta ja alkoi hommiin kysyttyään ensin, miten sy-
vät kaivannot tarvitaan. Teki täsmälleen halutun kokoiset. Tuosta vain, il-
meenkään värähtämättä. En voinut kuin ihailla ammattilaisen suoritusta.

Kunnioitan syvästi ihmisiä, jotka ymmärtävät kaiken, mitä tämän leh-
den sivuilta lukevat. Kuinka monella muulla erikoisalalla on yhtä laaja-
alainen asiantuntijoiden joukko lukijakunnassaan? Toivon oppivani vie-
lä joskus puhumaan sujuvaa koneviestiä. Toistaiseksi vain tyydyn kuun-
telemaan tietävän näköisenä ja nyökkäämään sopivissa kohdissa.

Vierasta kieltä

näyttävä myös rakenteellisesti tu-
keva. Rakenteellinen ratkaisu syn-
tyi niin kuin monet muutkin Esan 
ratkaisut käytännön ongelmiin.

”Makasin illalla sängyssä ja sii-
nä se loksahti kohalleen. Tein en-
sin jigin, missä kokosin rungon 
kehät. Liitokset tein kunnolla ja 
naulauslevyillä vielä varmistin. 
Äkkinäinen jos ruppee tällasta te-
kemään, niin tulloo monta mut-
kaa matkaan.”

Runko on 50 x 75 millistä soi-
roa. Ulkopuoli vanerista, välis-
sä kolmen tuuman mineraalivil-
la ja sisäpuolella paneeli. Katto on 
huopaa ja sekin suunniteltu vii-
meisen päälle. Räystäs on korotet-
tu ja kaikki vedet valuvat allasmai-
selta katolta ainoastaan syöksytor-
via pitkin.

Saunaan kuuluu luonnollisesti 
terassi, jossa penkkeinä toimivat 
halkolaatikot. Esteettistä puolta-
kin on ajateltu. Vanhan Wikströ-
min maamoottorin öljypohja toi-
mittaa kukka-astian virkaa saunan 
vetoaisalla. Kukka-astian värinän-
vaimennus on toteutettu oikeaop-
pisesti kumityynyillä. Kukat ovat 
yllättäen kasvaneet nekin zetorin-
värisiksi. Liekö ympäristön vaiku-
tusta?

Saunan takana on säilytyslaa-
tikko, jossa kulkee tarpeellista ta-
varaa, kuten aurinkotuolit. Va-
semmalta seinustalta löytyy jau-
hesammutin kriisitilanteita var-
ten. Ei näköjään ole tarvittu. Toi-
saalta hinattava sauna on kai help-
po sammuttaa tulipalotilanteessa 
yksinkertaisesti peruuttamalla se 
järveen? 

”Suattaa sen suaha silleenki 
sammumaan”, Esa toteaa.

Tilaa ja muunneltavuutta
Lisää puita kiukaan tulipesään ja 
lauteille. Löyly on pehmeä ja sau-
nassa on mukavasti happea. Kiu-
kaan savuputki on viety 45 asteen 
kulmassa seinän läpi ulos ja läpi-
vienti on toteutettu väljästi. Rei-
kä toimii myös tuloilma-aukko-
na, josta kylmä ilma valuu oikea-
oppisesti kuuman kiukaan pääl-
le. Lämmetessään happipitoinen 
ilma leviää saunaan. Lauteilla on 
tilaa ruhtinaallisesti. Ylälauteel-
la on syvyyttä riittävästi ja levey-
den puolesta neljä urosta mahtuu 
hyvin saunomaan kerralla. Lau-
teet on tehty vanerista ja ne on 
viimeistelty hyvin. Rakoja ei ole. 
Lauteiden runko on zetorinvihre-
ää neliöputkea. Laudeliinan virkaa 
toimittaa Zetor-pyyhe, joka palve-
lee tässäkin tarkoituksessa mai-
niosti.  Lisävarusteena löytyy tuki-

set oluet. Hyvältä maistuu. Miksei 
maistuisi.

Savesta nostettu vetokone
Esa kertoilee vetokoneen tarinaa. 
”Tää löyty Luumäeltä. Myyjä sa-
no, että on hyvä peli. Mentiin kat-
tomaan ja Zetori oli hevoskier-
rossa saveen uponneena. Tammi-
kuussa tehtiin kaupat ja pääsiäise-
nä oli maa sen verran sulanut, että 
saatiin autonosturilla kyytiin.”

Zetor ei ole ihan alkuperäises-
sä asussaan. Molemmille pytyil-
le on muun muassa laitettu omat 
putket.

”Nää on varmaan laittomat, 
mutta ei virkavalta puutu. Eikun 
irvottaavat.”

Muitakin pikkumuutoksia, ku-
ten turvakaari ja kunnolliset pei-
lit on kaksvitoseen laiteltu. Liiken-
ne- ja työturvallisuuttakin on tiel-

lä ajellessa ajateltava. Arvattavasti 
kiinnostusta erikoiseen kulkupe-
liin ja saunaan löytyy sen verran, 
että lähiseudulla ja välillä vähän 
kauempanakin on tullut käytyä? 

”Kyllä on. Viime kesänä käy-
tiin Iisalmessakin, tosin sinne vie-
tiin Zetor saunoineen lavetilla eikä 
ajamalla. Kiinnostusta kieltämättä 
löytyy. 10 000 euroa on paras tar-
jous, mutta en oo myynyt.”

Ilta viilenee. Siirrymme takaisin 
löylyhuoneen puolelle. Jälkilöylyt 
ovat muhevan täyteläiset. Esa lyö 
kevyesti vettä kiukaalle.

Mitä tekisit, Esa, toisin, jos nyt 
aloittaisit Zetor-saunan tekemisen?

”Nyt kysyit hyvän kysymyksen! 
Minä oon paljon miettinyt tuota 
ja jotakin tekisin tosiaan toisella 
tavalla. Tuo saunan oven sisäpuo-
len kahvan z-muoto on vikaperin. 
Sen tekisin nyt oikein päin.”

Sauna lämpiämään ja Zetor tulille, tuumaa Esa Tuunanen. Poi-
ka Juha Tuunanen (vas.) on tehnyt saunan viereen kylpytynnyrin, jo-
ta vuokrataan ja tarvittaessa valmistetaankin halukkaille. Kesäaikaan 
pulahdetaan kuitenkin useimmiten lampeen uimaan.

Valmet 15 palvelee vielä täysissä voimissaan. Juhannussaunaa 
lämmitellessä voi käydä vaikka niittämässä tienvarsia.

Zetor-saunomisen lomassa on hyvä viilentyä ja hiljentyä kuistilla 
vaikkapa tsekkiläisen oluen parissa.
ã
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ã Terassin suojaksi voidaan tuu-
lisemmalla säällä laskea kaihti-
met. Sadevedet valuvat katolta 
ainoastaan syöksytorvia pitkin, 
sillä räystäille on tehty kunnolli-
set reunat.

rauta, jonka varaan ylälaude voi-
daan levittää kahden maattavaksi 
vuoteksi.

”On testattu, eikä muuten tule 
yöllä kylmä.”

Siirrymme jäähylle ja pulah-
damme lampeen. Kesä on, ja niin 
muuten ovat hyttysetkin. ”Eikö-
hän käytetä vähän traktoreita”, Esa 
toteaa ja kiipeää Zetorin pukille. 
Tuplapakoputkesta tuprahtava sa-

vu karkottaa hyttyset.
”Laitetaanpas Valmettikin käyn-

tiin, niin saahaan vähän toisenlai-
sia saundeja.”

Kohta kesäillan äänimaisemaa 
hallitsee suomalais-tsekkiläinen 
perinneyhteistyö jaloimmassa 
muodossaan. Hetken maamiehen 
sinfoniaa kuunneltuamme sam-
muttaa Esa traktorit ja sihautam-
me aiheeseen sopivasti tsekkiläi-

Zetor-sauna
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Äkkinäinen jos ruppee tällasta te-
kemään, niin tulloo monta mut-
kaa matkaan.”
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sä kolmen tuuman mineraalivil-
la ja sisäpuolella paneeli. Katto on 
huopaa ja sekin suunniteltu vii-
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terassi, jossa penkkeinä toimivat 
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kin on ajateltu. Vanhan Wikströ-
min maamoottorin öljypohja toi-
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vaimennus on toteutettu oikeaop-
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yllättäen kasvaneet nekin zetorin-
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tikko, jossa kulkee tarpeellista ta-
varaa, kuten aurinkotuolit. Va-
semmalta seinustalta löytyy jau-
hesammutin kriisitilanteita var-
ten. Ei näköjään ole tarvittu. Toi-
saalta hinattava sauna on kai help-
po sammuttaa tulipalotilanteessa 
yksinkertaisesti peruuttamalla se 
järveen? 

”Suattaa sen suaha silleenki 
sammumaan”, Esa toteaa.

Tilaa ja muunneltavuutta
Lisää puita kiukaan tulipesään ja 
lauteille. Löyly on pehmeä ja sau-
nassa on mukavasti happea. Kiu-
kaan savuputki on viety 45 asteen 
kulmassa seinän läpi ulos ja läpi-
vienti on toteutettu väljästi. Rei-
kä toimii myös tuloilma-aukko-
na, josta kylmä ilma valuu oikea-
oppisesti kuuman kiukaan pääl-
le. Lämmetessään happipitoinen 
ilma leviää saunaan. Lauteilla on 
tilaa ruhtinaallisesti. Ylälauteel-
la on syvyyttä riittävästi ja levey-
den puolesta neljä urosta mahtuu 
hyvin saunomaan kerralla. Lau-
teet on tehty vanerista ja ne on 
viimeistelty hyvin. Rakoja ei ole. 
Lauteiden runko on zetorinvihre-
ää neliöputkea. Laudeliinan virkaa 
toimittaa Zetor-pyyhe, joka palve-
lee tässäkin tarkoituksessa mai-
niosti.  Lisävarusteena löytyy tuki-

Sauna lämpiämään ja Zetor tulille, tuumaa Esa Tuunanen. Poi-
ka Juha Tuunanen (vas.) on tehnyt saunan viereen kylpytynnyrin, jo-
ta vuokrataan ja tarvittaessa valmistetaankin halukkaille. Kesäaikaan 
pulahdetaan kuitenkin useimmiten lampeen uimaan.

Valmet 15 palvelee vielä täysissä voimissaan. Juhannussaunaa 
lämmitellessä voi käydä vaikka niittämässä tienvarsia.

Helppo siirrettävyys
Hyvät löylyt
Nopea lämmitys
Mainio yleisfi ilis
Osuva väritys
Ulkomittoihin nähden 
tilava löylyhuone
Monikäyttöisyys 
(vrt.muunneltava 
ylälaude, toimii myös 
asuntovaununa)
Toimiva jousitus
Harkitut, käytännölli-
set ja silmää miellyttä-
vät yksityiskohdat
Lauteissa ei rakoja, 
sopii kaikenkokoisille

Vetokone Zetor 25 A, 
vm. 1956
Jousitettu telialusta
Puulämmitteinen kiuas





 Terassin suojaksi voidaan tuu-
lisemmalla säällä laskea kaihti-
met. Sadevedet valuvat katolta 
ainoastaan syöksytorvia pitkin, 
sillä räystäille on tehty kunnolli-
set reunat.

rauta, jonka varaan ylälaude voi-
daan levittää kahden maattavaksi 
vuoteksi.

”On testattu, eikä muuten tule 
yöllä kylmä.”

Siirrymme jäähylle ja pulah-
damme lampeen. Kesä on, ja niin 
muuten ovat hyttysetkin. ”Eikö-
hän käytetä vähän traktoreita”, Esa 
toteaa ja kiipeää Zetorin pukille. 
Tuplapakoputkesta tuprahtava sa-

vu karkottaa hyttyset.
”Laitetaanpas Valmettikin käyn-

tiin, niin saahaan vähän toisenlai-
sia saundeja.”

Kohta kesäillan äänimaisemaa 
hallitsee suomalais-tsekkiläinen 
perinneyhteistyö jaloimmassa 
muodossaan. Hetken maamiehen 
sinfoniaa kuunneltuamme sam-
muttaa Esa traktorit ja sihautam-
me aiheeseen sopivasti tsekkiläi-

ZETOR-SAUNA

Oven sisäpuolen 
kahva (Z-kirjain 
väärinpäin)


