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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maanantaina lokakuun 23.
päivä haetaan Super-Majori
pois Jyrkän pajalta ja viedään
Dexta tilalle. Pajassa ahertaa
Jyrkän vakituinen remonttimies
Onni Katajaniemi. Sahan alu-
eella oli vilkas liikenne, mylly-
kuormia tuli paljon vielä hevos-
kärryillä. Kulkupaikoilla kärryn
rattaat pyörivät syvällä kurassa.

Onkohan Nivalan vanhojen
teollisuuspaikkojen historiasta
kohta kaikki tieto häipymässä
unholaan. Makolan kaivokses-
ta on kuviakin joskus julkaistu.
Jyrkän Myllyn ja Sahan toimin-
ta-aika on ollut pitempi kuin
Makolan kaivoksen. Karvosky-
län putkitehdaskin toimi 50-lu-
vun alusta vuoteen 1970 aino-
astaan pari vuosikymmentä.

 Monen nykynivalalaisen
vanhemmat ja isovanhemmat
ovat niukan elantonsa ottaneet
Jyrkästä. Tuon paikan historia
on monen suvunkin historiaa.
Johonkin on jäänyt Nivalan lu-
kuisten meijereiden historiat,
tuskin kotiseutumuseoon on
niistä paljon säilytettävää tullut.

Tiistaina 25.10. aletaan
Heikkilän raamisahalla työt,
mikä ansaitsee tulla muistelluk-
si. Raamihan oli vielä pystyssä
Kokkola-Kajaani -tien alta pois
puretun elosuojan paikalla.
Isäntä oli päättänyt, että raami
puretaan ja pystytetään Pöhölö-
lään. Harjuripoika ja Kauppilan
Seppo saavat tehtäväksi purkaa
raamin rautaosat osiksi. Harva-
kierrepultit ja mutterit aukeaa-
kin helposti vaikka ovat olleet
vuosikymmenet lujasti kiinni,
mutta raamisahan valurautainen
jalusta on valettu suoraan beto-
niin, missä se on syvällä kiinni

valettuna. Pihlajamaan Martti
muistelee, että nuo pultit on ai-
nakin metrin mittaiset. Valurau-
taista jalustaa ei saa sen vuoksi
ehjänä purettua, todetaan poru-
kalla. Peruskiven koko selviää
tiistai-iltaan mennessä, kun Sep-
po ja Harjuripoika kaivavat maat
pois betonijärkäleen ympäriltä.
Kaivumontun reunasta lankkuja
vasten tunkkaamalla ja kalikoita
alle laittamalla saatiin kiveä vä-
hän liikkumaankin. Miehen kor-
kuinen ja  puolitoista metriä
kanttiinsa leveä kivimöykky löt-
köttää vielä syvällä montussa,
mihin se on aikoinaan suoraan
valettukin.

26.10. keskiviikkona Kuller-
vo tulee Mehtäperältä kaivurin-
sa kanssa kivensiirtourakkaan.
Kaivuri on kytketty Fordson-
Majorin perään, merkki on Hyd-
ro-Master. Ainakin kymmenen
tonnia painavaa betonimöykkyä
on turha yrittää tällä pikkukaivu-
rilla nostaa. Kivi on syvällä sa-
vessa. Kullervo kaivaa kiven vie-
reen ison montun ja siihen loi-
van luiskan, jota pitkin Magirus-
kärry Super-Majorilla peruute-
taan kiven viereen. Betonimöyk-
ky on nyt saatu peräkärryn lavan
tasalle. Pienen kaivurin kauhan
väännössä on voimaa, kun sitä
osaa käyttää. Pikkuhiljaa, tuuma
kerrallaan Kullervo nitkuttaa
möykyn kärryn lavalle.

Jyrkän sahalla ajettiin lauto-
ja samanlaisella Magirus-merk-
kisellä kuorma-autolla, josta tä-
mäkin traktoriperäkärry oli teh-
ty. Kuorma-autosta muutetut,
perävedolla ja kippilavalla varus-
tetut peräkärryt olivat maatilo-
jemme suurinta kuljetuskalustoa.
Traktorit olivat pieniä teholtaan

ja kooltaan, mutta perävedolla
niillä saatiin isotkin hiekkakuor-
mat montusta tielle. Nykyajan
nelivetoisilla jättitraktoreilla
tuon kokoiset kärryt tulevat il-
man takavetoja helposti perässä.

Raamin jaluskivi on nyt kär-
ryn lavalla. Molemmat Fordso-
nit kiskovat kärryä tuuma kerral-
laan luiskaa pitkin ylös. Hydrau-
liikkaöljyt kuumenevat, kun
Kullervon käsissä kaivurin kau-
han sylintereistä otetaan kaikki
tehot irti.

Kaivurin tassujen alle hän
kaivoi kolot, joihin ankkuroitu-
na kivikuormaa kiskottiin kau-
han sylintereillä pikkuhiljaa
ylös. Kummankin Majorin pako-
putkesta tulee mustaa savua tor-
ven täydeltä. Pääsymaksua ei
näihin Nivalan ensimmäisiin
traktorivetokisoihin ehditty pe-
riä. Yleisöä riitti koko päivän,
kun Kuoppatien ohikulkijat py-
sähtyivät touhujamme ihmette-
lemään.

Päivä on jo pitkällä illassa,
kun veto on edistynyt siihen asti,
että ollaan maan pinnalla. Perä-
kärryn alla on paksu kerros vuo-
sikymmenien aikana maatunut-
ta puinti- ja sahausjätettä. Kun
on iltahämärissä päästy vähän
matkaa liikkeelle maantietä koh-
ti, kallistuu kärry pehmeällä
alustalla ja kivi mätkähtää maa-
han. Kuumenneet voimakoneet
sammutetaan jäähtymään ja vä-
syneet kivennostajat lähtevät
nukkumaan.

Torstaiaamuna aloitetaan
alusta. Kivi on jo valmiiksi maan
pinnalla, joten kärryä ei tarvitse
upottaa yhtä syvälle kuin eilen.
Kullervo puhdistaa kaivurillaan
väylän maantielle asti maatu-

neista, pehmeistä moskista. Puo-
lenpäivän aikaan ollaan tiellä tal-
lin edessä. Kuormasta on Kivi-
juuren Matin ottama valokuva
tallessa. Super-Majori on vielä
ahtaalla, kun Pöhölölään men-
nessä noustaan ylikulkusillalle.
Kytkinlevyt käryävät Harjuripo-
jan nokkaan, kun ollaan kiven
vieressä kärryn lavalla. Pakkas-
päivä on pitkällä illassa ennen
kuin kivi on käyty kippaamassa
Pöhölölään ja tultu takaisin iso
rankakuorma kyytillä.

Perjantaiaamuna 28.10. on
varsinainen raami rautaosineen
viety Jyrkkään kunnostettavaksi.
Harjuripoika on jäänyt päiväksi
pajalle, kun on Katajaniemen
Onnin kanssa oiottu monelle käp-
pyrälle mennyttä ja lavasta irron-
nutta pohjapeltiä. Ei siitä aivan
entisen veroista tainnut enää tul-
la.

Illalla on käyty Tuiskulassa,
missä on ollut menossa Nivalan
Y-messut.

Lauantaina 29.10. on kärryn
lava saatu oiottua siihen malliin,
että Magiruksen alustasta tehtyä
talon tärkeintä kuljetusvälinettä
kehtaa taas peräkärryksi sanoa.
Siihen aikaan ei kuorma-auton
rattaissa ollut nykyaikaisia tubel-
les-vanteita, vaan renkaat pysyi-
vät paikoillaan lukkovanteilla.
Huolimattomasti kiinnitettyinä
ne saattoivat lähteä tykinlaukauk-
sen voimalla paikoiltaan kovan
kuorman alta.

Nikun Reijolta oli lukkovan-
ne lauennut vljavarastolla apu-
lantaa lastatessa. Vanne meni
Lindholmin Einon pussihousun
lahkeita hipoen lautaseinästä läpi
ja upposi syvälle rehusäkin si-
sään. Haapaperällä tuli maantiel-
tä hiekka-auton lukkovanne van-
han Möykkylän tuvan seinään.
Hyvä ettei mennyt hirrestä läpi.
Pahoja loukkaantumisia ja onnet-
tomuuksia on noilla vaarallisilla
rengassysteemeillä sattunut pal-
jon. Shellin huoltoasemalla oli
rautahäkki, missä ratasta pidet-
tiin, kun siihen laskettiin ilman-
paine. Nykyäänkin rengasmiehet
varoen täyttävät kuorma-auton
rengasta, jos se on vanha ja huo-
non näköinen.

Ennen lauantaisaunaan lähtöä
on Seppo ja Harjuripoika vailen-
taneet navetan lietesäiliötä. Pai-
kalla olleesta navetan rakennuk-
sen jätelaudoista on tehty lotinan
alle ränni suoraan viereiselle pel-
lolle. On ollut kyllä poikasten
hommaa laskea kuutiotolkulla
lietettä samaan paikkaan. Ei ole
tainnut olla isäntä kotona.

Hyvin kylmä päivä. Paksu
lietekerros pellolla kovettuu heti.

Harjuripoika

Mainoksen Ahma-kaivuri on hyvin saman näköinen, mitä Kal-
liolan Kullervon Hydro-Master kaivuri. Kuvassa näkyvät kai-
vurin tukijalat ankkuroitiin saveen kaivettuihin monttuihin,
kun Superin peräkärryllä olevaa kuormaa kiskottiin ylös.

Kumpuperäset ostivat 25 vuotta sitten Temmes-kaivurin heti,
kun semmoinen löytyi. Olivat joskus nuorina miehinä saman-
laisella kaivaneet. Oli ollut nopea käyttää jos homman osasi.

Raamin peruskivi Magirus-kärryn lavalla. Möykky on vieressä seisovan Harjuripojan korkui-
nen. Painoa järkäleellä on hyvinkin 10 tonnia. Nykyajan kuormansidontaliinoista ei oltu kuultu-
kaan. Äkkijarrusta ei Super-Majorilla olisi voitu tuolla kuormalla tehdä. Majorista tahtoi voima
loppua ylikulkusillalle noustessa. Alamäessä taisi kuskiakin pelottaa, kun jarruttaa ei voinut.
Kärryn vieressä seisovat Kullervo Pihlajamaa ja Yrjö Hautala (Hautasalo). Tuossa kuvassa nä-
kyy kaukaa kynnöspellon takaa Kiekontien varressa oleva Pitkäsen tuparakennus.


