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LAULUJOUTSEN 
 

…eli Polvis Väinön itse rakentama 
traktori… 
 

 
Versio 1. kotipihassaan Vartiuksessa 1950 luvulla. 

 

Kaikkien muiden veteraaniajoneuvojen 

joukossa oman mielenkiintoisen lisänsä 
muodostavat erilaiset itse rakennetut 

ajoneuvot sekä työkoneet. Syytä siihen, 
miksi Suomessa sotien jälkeen oli erittäin 

yleistä tällainen omatoimisuus, on turhaa 
tässä käydä kertaamaan, kaikki vähänkin 

ajoneuvohistoriaan perehtyneet sen 

tietävät. Mutta että jotta joku ryhtyy 
Kainuussa, Vartiuksessa tiettömien 

taipaleiden takana moiseen yritykseen, 
vaatii mielestäni erityishuomion ja 

kunnianteon jälkipolviltamme. 

 
Haastattelutietoa ko. ajolaitteesta on jonkin 

verran, valokuvia kiitettävästi. Lisää tietoa 
kaivataan dokumentoitavaksi. Toivon, että tämä 

kirjoitelma poikii lisää tiedonmurusia tästä 
nimenomaisesta traktorista, sekä mahdollisista 

muista vastaavista eri puolilta Kainuuta, jos 

sellaisia oli? 
 

Versio 1.  
 

Rakennettiin perimätiedon mukaan v. 1952. 

Runkona käytettiin jotain metallista auton runkoa 
jota ilmeisesti muokattiin hieman tarkoitukseen 

paremmin sopivaksi. Mistä merkistä on kysymys 
jää arvailtavaksi.  Voimalaitteena oli Chevroletin 4 

sylinterinen moottori. Sama moottori palveli 

erinomaisella menestyksellä kahtia sahattuna, siis 
kaksi sylinterisenä Änätillä venemoottorina. 

Tarinat, että tähän olisi tultu kampiakselin 

katkeamisen takia, eivät pidä paikkaansa. 
Traktorin rakentajan pojan, Heino Polvisen 

kertoman mukaan, Väinö Polvinen sahasi 

moottorin kahtia tieten tahtoen tavoitellen 
painonsäästöä ja taloudellisuutta, samoin kaksi 

sylinterinen versio antoi riittävän tehon 
venemoottoriin. 

 

 
Versio 1. takaviistosta kuvattuna. Kupeessa olevan 
reiän kautta saatiin ulosotettua voimaa akselin 
välityksellä esimerkiksi puimakoneelle. 

 
Voimansiirrossa käytettiin kahta peräkkäin 

asennettua vaihdelaatikkoa jolloin nopeus saatiin 
paremmin kahlittua voimaksi. Perä ja taka-akseli 

olivat lähtöisin jostain linja-autosta. Paljon 
”tämänkaltaisia palikoita” saatiin hankittua linja-

autolija Kyllösiltä Lentiiran Kuivalasta. 

Edelleen tekniikkapuolesta voitaneen mainita, että 
versio 1:ssä ei ollut jarruja! Ajotapahtuma lienee 

vaatinut erityistä tarkkuutta sekä ennakointia 
tulevista tilanteista. Mutta kuten jo alussa 

viittasin, Vartiuksessa ei ollut tuolloin mainittavaa 

tiestöä, jotenka mahdollisuus ajautua kahden 
moottoriajoneuvon kahteentörmäykseen oli 

minimaallinen. Mutta kuitenkin, jarrujen puute 
askarruttaa … 

Koneessa oli myös edistyksellistä tekniikkaa. Sen 

asemasta, että sytytysennakkoa olisi säädelty 
käsin, ennakon säädön hoiti alipaine. Säätäjä oli 

rakennettu polkupyörän pumpusta ja 
kuminauhasta. Sekä se toimi! Starttina palveli aina 

varma kampi. 
 

Vartius 1950 luvulla 

 
Tässä kappaleessa haluan korostaa ajoneuvon 

valmistusolosuhteita. Kyseessä ei ole mikään 
nälkämaan laulu, elettiin sitä ennenkin, vaikka tie 

tuli vasta 1963. Ei siis tietä, ei sähköä; sen 

mukaiset koneet ja laitteet apuna. Kaikki liitokset 
tehtiin pulteilla, niiteillä tai sulattamalla rauta 

ahjossa ja takomalla yhteen. Näitä menetelmiä 
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käytettiin myös tilanteissa, joissa mäntä tuli 
kurkistelemaan lohkon kyljen läpi, millainen isäntä 

häntä kyseisessä ajotilanteessa käskee. Sahaukset 

ja poraukset suoritettiin käsipelissä. Tarvikkeiden 
hankinnassa oman työlään lisänsä muodostivat 

kuljetusolosuhteet Vartiuskylälle, siis ei menty 
kauppaan ostoksille, pakattu tarviketta auton 

peräkonttiin ja ajettu kotiin asennuspuuhiin. Vaan, 
talvella hevospelillä jäitä ja varsiteitä pitkin, 

kesällä veneellä Änätin yli ja sitten pitkin puroja 

uittaen. Rospuuttoaikana ei yleensä mitenkään. 
Mutta elävässä talossa piti traktori olla ja 

kokeilunhalu tekniikan alalla hillitön. Jos sitten 
syystä tai toisesta tarvittiin ulkopuolista apua 

koneistuksiin ymv. puuhiin, tukeuduttiin 

Kuhmolaiseen seppään Eino Komulaiseen. 
 

 
Traktorinrakentaja, Rajajääkäri Väinö Polvinen. 

 

Versio 2.  
 

Olikin jo huomattavasti kehittyneempi. 

Voimalähteenä käytettiin nelisylinteristä 
McCormic´in bensiinimoottoria. Samoin 

etuakseliston rakennetta oli muutettu, traktori oli 
saanut jonkin kaltaiset auttavat jarrut ja 

kokonaisvaltaisesti rakennetta kehitettiin. 

  
Käyttöä 

 
Laulujoutsenta käytettiin omana aikanaan 

monipuolisesti erilaisiin maataloustöihin, koko 
kyläkunnan tarpeisiin. Vaikka hevosia oli, niin 

traktoria silti tarvittiin, totta kai, jos sellainen oli 

käytössä. Keväisin muokattiin maat kylvökuntoon. 
Kesällä niitettiin kahden hevosen vetämäksi 

tarkoitetulla niittokoneella heinät nurin ja 
jatkokäsittelynä saatu maataloustuote ajettiin 

kärryllä latoon. Syksyisin sillä pyöritettiin 

puimakoneet. Välipaloina myöhemmin, kun tiestöä 
alueelle alkoi syntyä, ajettiin hiekkaa itse 

rakennetulla kippikärryllä. 

 

 
Versio 2. kesäisessä maisemassa. 

 
Ketjuja traktorissa käytettiin ympäri vuoden 

paremman pidon aikaansaamiseksi. Kuten 
tarkkaavainen havainnoitsija voi kuvista huomata, 

renkaitten kulutuspinta ei ole paras mahdollinen. 

 
Traktorilla oli mielenkiintoinen nimi 

 
Mistä sitten koneelle moinen nimi? Laulujoutsen? 

Kerrotaan jollain työmaalla tauolla istuskelleen 
sätkää käärien ja poltellen pari miestä. Keskustelu 

on varmaankin mennyt jotakuinkin tällä lailla; 

 
-”Mikä kumma se tuommosta eäntä pitää”? 
-”Tuo nyt lienöö se laulujouhten, kun nuin 
monella tavalla laulaa”! 
   

… Ja kunniakas korkonimi oli valmis. Traktori oli 
täydessä työntohinassa jossain lähistöllä, ääni 

kuului, mutta äänen lähdettä ei näkynyt. Kerroin 
jo aiemmin, että laite oli pääosin koottu pultti- ja 

niittiliitoksin, jotenka nitinöitä sekä natinoita 

moottorin barnatuksen lisäksi lienee kuulunut 
vaikka mitä. Viisikymmenluvullahan, lisäksi 

mainittakoon, joutsen oli todellisessa vaarassa 
kuolla sukupuuttoon. 
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Kuvatalkoot: 
 

 
 
Tästä kuvasta kiinnostus kirjoituksen aiheeseen 
käynnistyi. Kuvatallenne löytyi vanhempieni albumista. 
Konetta oltiin viemässä ”yläperälle” maataloustöihin 
Juortananjärven yli lautalla. Kuormaamisvaiheessa 
lautta keikkasi, koska toinen pää oli vapaassa vedessä 
ja toinen rannalla. Kaikkihan tietävät kuinka siinä 
jarruttomalle koneelle käy. Kuivatteluvaihe 
meneillään. Koneen päällä oikealta vasemmalle 
Rajajääkärit Väinö Polvinen ja Antti Huovinen. 
Kontallaan koneen alla rakentajan veli Tauno Polvinen. 
 
 

 
 
Kuvassa Versio 1. tietyömaalla kuljettajanaan Kalle 
Kyllönen. Huomaa kuljettajan mehevä ilme ja 
holkkitupakki. 

 
 
Versio 2. ja niittokone. Oliko kone tarkoitettu kahden 
hevosen vetämäksi ? 

 
 
Itsevalmistetun peräkärryn kanssa menetettin 
kuulemma sormi ? 
 

  
 
Syksyinen puimakoneenpyörityskuva.  
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Vanha vaihtuu uudempaan v. 1964. Kirjoittajalle on 
annettu ymmärtää uudemman traktorin olevan 
edelleen tallessa. 
 

 
 
Laulun loppu ! 
 

 
 

 
Runsain mitoin kiitoksia Heino Polviselle kuvista ja 

tiedoista! Haastattelutietoa mm. Antti Huoviselta 

ja yksi kuvatallenteista Seija Huovisen ottama. 
 

Kaikella kunnioituksella menneitten polvien 
saavutuksia kohtaan …     
 

Petri Huovinen 
Täperäntie 20       

87930 SALMIJÄRVI  
040 7284745 
petri.huovinen@msn.com         

   


