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Countdownia ajoivat Matti ja 
Pekka Herlevi mestarin ottein.

ja kisat voitiin viedä läpi ripeään 
tahtiin. Normaalista poiketen ja 
Eurocupin sääntöjä myötäillen jo-
kaisella kilpailijalla oli mahdolli-
suus vain yhteen kilpailuvetoon. 

Päätös oli oikea, sillä yleisön 
mielenkiinto pysyi korkealla, kun 
radalla kisaavat koneet vaihtuivat 
ripeään tahtiin. 

Nopeutetusta ohjelmasta huo-
limatta kisa venyi iltakymmeneen 
asti. Moni katsoja kiitteli yhden 
vedon järjestelmää, sillä kaikkien 
luokkien ja kisaajien kahden ve-
don systeemillä kisa olisi venynyt 
yli kymmenen tunnin mittaiseksi.

Yksi vai kaksi vetoa?
Toivottavasti ensi kesän kisakalen-
teria suunnitellessa harkitaan va-
kavasti yhden vedon ottamista ki-
sojen vakioksi. Luonnollisesti itse 
vetäjille moinen uudistus on hie-
man kaksipiippuinen juttu. En-
simmäisen vedon virhettä kun ei 
enää pystyisi korjaamaan toisella 
vedolla. 

Lähes kymmentuntiset ma-
ratonkisat eivät kuitenkaan jak-
sa kiinnostaa kaikkia katsojia, ei-
kä aikataulullisesti välttämättä ole 
edes mahdollista seurata kisoja 
kokonaan. Nopeatempoiset kisat 

houkuttavat radan varteen var-
masti uusia katsojia. 

Kausi 2010 kisattiin kunnialli-
seen päätökseen 8.8. Nurmekses-
sa. Helle helli ja lavetti toimi moit-
teettomasti. Kello 11.00 aloitet-
tu kisa vietiin läpi kahden vedon 
säännöllä. Tulokset olivat selvillä 
kahdeksan tunnin vetämisen jäl-
keen. 

Lisää jännitystä uusilla  
kilpailijoilla
Yleisöä kauden kisat vetivät enti-
seen malliin. Joidenkin luokkien 
kasvanut kilpailijamäärä on var-

masti saanut uusia Pullingin ystä-
viä radan varteen. Etenkin super 
farmi on yleisöön menevä luokka: 
siinä on todellisen kilpailun tun-
tua ja suuremmista luokista tuttua 
näyttävyyttä. 

Toivoa sopii, että radalle saatai-
siin lisää kisaajia muihinkin luok-
kiin. Huhujen mukaan ensi kau-
den kisoissa nähdään vanhoja tut-
tuja. 

Kannattaa pitää myös mielessä, 
että vuoden 2011 EM-kisat järjes-
tetään Härmässä. n

Tractor Pullingin Suomen mestaruus ratkaistiin kuudessa osakilpailussa. Kauden kaksi ensimmäistä 
kisaa Piikkiössä ja Haapajärvellä menivät penkin alle vetolavetin rikkoutumisen takia.

n   Visa Vilkuna

Epäonninen vetokesä 
kunnialla päätökseen

FTPA:n puheenjohtaja Tiina Her-
levi pitää lavetin rikkoontumista 
valitettavana, mutta toisaalta ki-
soihin kuuluvana tapahtumana. 

”Rikkoontuuhan vetotrakto-
reitakin joskus useamman kerran 
perätysten. Ymmärrän kuljettajien 
ärtymyksen asiassa, mutta nyt la-
vetti on saatu rakennemuutoksella 
sellaiseen kuntoon, että se kestää”, 

Herlevi vakuuttaa.
Suomessa on kaksi lavettia suu-

remmille luokille ja yksi minipul-
lereille. FTPA on tehnyt kaksivuo-
tisen sopimuksen Vesa Kivimäen 
kanssa lavetin toimittamisesta tä-
män ja ensi vuoden kisoihin. 

Oulun suunnalla oleva lavet-
ti ei täyttänyt Euroopan kattojär-
jestön ETPC:n kiristyneitä vaati-

muksia. Tämä lavetti on kuitenkin 
ollut kauden viimeisissä kisoissa 
varalla. 

Toivotaan, että ensi kaudella yh-
teistyö saadaan sujumaan ja näin 
taattua yleisölle jännittävät veto-
kisat.

”Lavettien turvallisuusasioihin 
on tullut lujasti muutoksia vii-
me aikoina. Tämä johtuu pitkälle 

Englannissa tapahtuneesta ihmis-
hengen vaatineesta onnettomuu-
desta”, Herlevi sanoo.

Kalajoella vauhdikkaat kisat 
Kalajoen kisat järjestettiin lauan-
taina 31.7. Sateesta huolimatta vä-
keä oli paikalla runsaasti. 

Sade taukosi kuin tilauksesta  
kisojen alkaessa hieman yli 16.00, 

Tractor Pulling -kausi päätökseen

Tero Äyräväinen tiimeineen 
jaksoi piiskata Helmi Or-
vokkia Modified 2500- ja 
3500-luokissa. Tuloksena 
mestaruus molemmissa. 

Stormy Lightning V ja Tommi 
Kotilainen ovat pitelemätön 
pari kotimaan vetoareenoilla.



Kähkösen Lassin Pörriäinen ei jak-
sanut panna riittävästi kampoihin 
kilpakumppaneilleen.

FTPA:n puheenjohtaja 
Tiina Herlevi valitteli al-
kukesästä tapahtuneita 
vetolavetin rikkoutumi-
sia. Nyt asian pitäisi ol-
la korjattu ja lavetin kes-
tää, vaikka veturissa olisi 
useampia tuhansia he-
vosvoimia.

Modified 4500 -luokan mesta-
ruuteen ajaneen Pasi Aution 
ja Liugongin meno oli näyt-
tävää.

Farmi 3500 -mestaruus meni 
Timo Laineelle ja MF 699:lle.

Super Farmin 3000-kiloisia hallitsi 
Mikko Poikselkä Bandit-traktorillaan.

Näinkin voi käydä: minipul-
leri jäi mahastaan kiinni, eikä 
päässyt eteenpäin ilman ve-
toapua.

Scania 143 teki Vesa Kivimäen käs-
kyttämänä vakuuttavaa jälkeä.

Tractor Pullingin Suomen mestarit 2010 

Luokka Kuljettaja Vetoajoneuvo

Farmi 2500 kg Aki Kylliäinen Ford 5000

Modified 2500 kg Tero Äyräväinen Helmi-Orvokki

Super Farmi 3000 kg Mikko Poikselkä Bandit 

Farmi 3500 kg Timo Laine MF 699

Pro Stock 3500 kg
Matti Herlevi / 
Pekka Herlevi

Countdown 

Modified 950 kg Tommi Kotilainen Stormy Lightning V 

Super Farmi 3500 kg Jukka Laitamäki Koljatti 

Modified 3500 kg Tero Äyräväinen Helmi-Orvokki

Farmi 6000 kg
Ossi Mannila / 
Joonas Mannila 

Zetor 12011 

Modified 4500 kg Pasi Autio Liugong 

Race Trucks 6500 kg Vesa Kivimäki Grazy Drivers Scania

Farmi 8500 kg Arto Karvola  Valtra T120 
Katso lähin jälleenmyyjäsi www.Nilfisk-ALTO.fi

Hinnat alv 0 %. Kampanjahinnat voimassa rajoitetun ajan.

NEPTUNE 2-41 X
Helppokäyttöinen, tehokas, kompakti. 
Säästää rahaa, aikaa ja tilaa.

• Työpaine 190 bar
• Vesimäärä 780 l/h
• Liitäntäteho 5,1 kW/400 V
• Paino 97 kg
• Veden lämpötila 80/140 C°
• Ergo 1000 -varusteet ammattikäytöön
• 15 m paineletku ja letkukela

NEPTUNE 4-43 FAX
Kuumavesipainepesuri keskivaikeisiin 
tehtäviin. Tehokas ja helppokäyttöinen.

• Pumpun paine 180 bar
• Enimmäisvesimäärä 860 l/h
• 1450 rpm moottori
• Uusi virtauskytkintekniikka
     >kestävämpi ja pitkäikäisempi pumppu!
• EcoPower-poltin > 92 % tehokkuudella
• UUSI NA5H-pumppu keraamisilla männillä
• 15 m korkeapaineletku ja letkukela
• Helppokäyttöinen ohjauspaneeli

Nilfisk-ALTO 
syyskampanjatarjoukset!

Kysy muista Nilfisk-ALTO 

kampanjatarjouksista lähimmältä 

Nilfisk-ALTO-jälleenmyyjältäsi!

2525,-
Kampanjahinta

alv 0 %

2899,-
Kampanjahinta

alv 0 %


