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ã Kaatokela toimii pyyhkeiden kuivatustelineenä. Liukuvan 
suojapellin alla on syöttörummun paikalla puuvarasto.

ã Puimurisaunan interiööri houkuttelee löylyihin.

ã Fahrin sauna on kuumana. Aika nousta lauteille. Matkavauhti on 
20 kilometriä tunnissa. Saunominen matkan aikana vaatii kuulo
suojaimet. Moottori on lauteiden alla, eikä voimansiirtokaan ole aivan 
äänetön.

ã Fahr muutostöiden alussa, pesujen, putsauksen ja riisumisen jälkeen.

Tekniset tiedot: Fahr M 660, puimurisauna
Vuosimalli 1980

Valmistusmaa Länsi-Saksa/ Kurikka

Kiuas Parra 12, Teuva

Voimanlähde Deutzin kolmisylinterinen nelitahti-diesel, jossa vankka kampiakseli 
ja taakse taivutettu pystypakoputki. Sadelippa lisävarusteena.

Viihdetilat Laudetilaa kahdesta kuuteen henkilölle, saunojien koosta riippuen.

Stereot Yksi  totinen humppa-asema,  
lisävarusteena heavy metallitaajuus. 

Muuta Muotoillut lauteet vitjamunaestimillä. Materiaalina salolainen haapa.
Ruostumattomasta teräksestä tehty savupiippu kipinäsuojalla.
Vesisäiliöiden  tilavuus 96 + 30 litraa. 

si hankinta hinattiin tammikuun 
pakkasessa harmaalla massikalla 
uuteen kotiin. Alkoi kapineen työ-
lääksi osoittautunut riisuminen ja 
rakentaminen. Turhia kamppeita 
oli paljon.

Kun itsekulkevan saunan tarpeet 
oli kartoitettu, saivat lähdön romu-
läjään silppuri, kohlimet, seulasto, 
kolakuljetin, viettopinta ja terän 
varustukset. Fahrin haalistunut pu-
nainen orvaskesi kaltattiin ohuista 
pelleistä varovaisella hiekkapuhal-
luksella pois. Sen jälkeen puimu-
ri sai uuden salmiakkikoristeisen 
värikartan suojakseen. Ohjaamon 
tummennetuista laseista tuli kuin 
kuorrutus kakkuun.

Lupa nauttia
Hartaan saunomishetken jälkeen 
köykäisempi mies kapuaa Fah-
rin tummennettuun kabiiniin ja 
kolauttaa 50-hevosvoimaisen ne-
litahtidieselin käyntiin. Ykkösen 
synkronoinnin ääni muistuttaa 
työkalupakilla kolistelua. Jos Fah-
rissa saunoo ajon aikana, on pi-
dettävä metelin takia kuulosuo-
jaimia.

Fahr lähtee kipuamaan rinnettä 
laahaava jarrulevylevy punaisena. 
”Sitä olisi pitänyt vielä paremmin 
huoltaa”, tuumaa lopuksi miehistä 
ohuempi. On aika palata likaiseen 
arkeen mieli ja nahka puhtaana. 
Elämästä on lupa nauttia. n

Kaksi farmaria istuu haavasta teh-
dyillä lauteilla. Haapalankun myy-
jä on antanut reilusti alennusta jo-
ko säälistä tai innostuksesta, kun 
on kuullut tulevan käyttötarkoi-
tuksen.

Toinen miehistä heittää kiukaal-
le vettä. Aurinko valaisee puimu-
rin. Löylykammarin parista ik-
kunasta voi tiirailla Koivistoky-
län peltomaisemassa varisparven 
verkkaista lentelyä kohti kirkonky-
lää. On kesä, on ilta ja harras tun-
nelma katossa.

Hikipisarat läsähtävät varpaan-
kynsille. Toinen kiroilee: ”Taas on 
luvassa helteitä.” Hetken on taas 
hiljaista. Viereinen pellon paksu 
rypsimatto houkuttelee keskuste-
lemaan lisää. ”Noille oraille uskal-
taa ottaa aikamoisen vekselin, nyt 

kun lämpöäkin piisaa”, toteaa mie-
histä pienempi. Hän tuumaa läh-
tevänsä vielä saunomisen jälkeen 
ruiskuttamaan, kunhan itikat ovat 
menneet yöpuulle. Työorientoitu-
neille farmareille puimurissa sau-
nominen on nahan ja mielen huol-
toa.

Pintakuorinta kaunistaa
Farmaripariskunta Heikki ja Mar-
jo Keski-Hirvelän uuden maata-
louskoneinvestoinnin lähtökohta-
na oli, että tyylikästä pitää olla, eikä 
ideassa saa olla järjen häivää. Sopi-
va kohde löytyi oman pitäjän la-
dosta, Kurikasta. Innoittajana toi-
mi teuvalaisten Tero Sievikorteen 
ja Harri Nisulan aiemmin kehitte-
lemä puimurisauna (KV9/2008).

Kauppaneuvottelun jälkeen uu-

Konemiehen 
huoltopiste

Fahr m 660 – itsekulkeva sauna

ã Heikki KeskiHirvelä, 
puimurisaunamajuri.

Fahr M 660 on 
vanhan aikaisella Deut-
zin kolmisylinterisel-
lä dieselillä varustettu 
liikkuva sauna. Kiu-
kaan makoisaa tehoa 
voi säädellä klapeilla ja 
tuhkaluukun avarruk-
sella. On kesä ja kone-
miehen huollon aika. 

n   Hannu Koivisto

Fahr M 660, hienostunut motorisoitu 
 sauna. Yläluukun alta paljastuu saunan 
 sisäänkäynti. Luukku toimii myös kattona. 
Saunan takana on tilaa pukeutua.
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