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OTSO PUUKAASUTTIMEN
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET.

Mallit B-43 ja C-43.

Kaasutinlaitteiden yleistit rakennetta sekä
toimintaperiaatetta on selvitetty lukuisissa
kaasutinoppikirjoissa. Niitä asioita ei sen-
vuoksi tässä kirjasessa käsitellä.

Ohjekirjasen tarkoituksena on perehdyt-
tää autonkuljettajat OTSO-kaasuttimen ra-
kenteeseen, käyttöön ja hoitoon.

OTSO-KAASUTINLAITTEIDEN RAKENNE JA TOIMINTA.

Kaasutin laitteisiin kuuluu:

Puukaasuttimen generaattori. Käynnistysimuri.
Kaasun jäähdytin.
Suodatin.

Kaasuputkisto.
Kaasuttimen asennusraudat.

Säätölaitteet.



Kuva 1. Otso C-43 generaattorin
rakenne.

Kuva 2. Otso B-43 generaattorin
rakenne.

1 Ulkovaippa, 2 sisävaippa, 3 uiko-
vaipan kiinnitysvanne, 4 tiiviste, 5

1 Ulkovaippa, 2 sisävaippa, 3 ulko-
vaipan kiinnitysvanne, 4 tiiviste, 5

kiinnityspultti, 6 täyttöaukon kan-
nen kehys, 7 kannen tiiviste, 8
täyttöaukon kansi, 9 kannen jousi,
10 kannen salpa, 11 kaasun ulosotto,
12 tulipesän yläkartio, 13 tulipesän
vaippa, 14 tulipesän muuraus, 15
ilmanjakorengas, 16 ilmasuutin, 17
tulipesän kuristusrengas, 18 tulipe-
sän alakartio, 19 pelkistystorvi, 20
kaksiosainen arina, 21 arinan kan-
nike, 22 generaattorin pohja, 23 tuh-
kaluukku, 24 ilmaläppä koteloineen,
25 sytytysluukku kansineen, 26 syty-
tysaukon kehys, 27 generaattorin
kiinnitysvanne, 28 ilmavaippa.

kiinnityspultti, 6 täyttöaukon kan-
nen kehys. 7 kannen tiiviste, 8
täyttöaukon kansi, 9 kannen jousi,
10 kannen salpa, 11 kaasun ulosotto,
12 tulipesän yläkartio, 13 tulipesän
vaippa, 14 tulipesän muuraus, 15
ilmanjakorengas, 16 ilmasuutin, 17
tulipesän kuristusrengas, 18 tulipe-
sän alakartio, 19 pelkistystorvi, 20
kaksiosainen arina, 21 arinan kan-
nike, 22 generaattorin pohja, 23 tuh-
kaluukku, 24 ilmaläppä koteloineen,
25 generaattorin kiinnitysvanne.
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Generaattori.
Otso kaasuttimessa on kaksivaippainen generaattori (kuva 1

ja 2), joka on rakennettu Kansanhuoltoministeriön kaasutinlaittei-
den yhdenmukaistamismääräyksiä noudattaen. Otso C-43 ge-
neraattori on vakiotyyppiä L I ja Otso B-43 vakio-
tyyppiä L 11. Tyyppimerkintä L tarkoittaa, että generaattorin
halkaisija on 500 mm. Merkintä L I tarkoittaa lisäksi, että gene-
raattorin sisävaipan korkeus mitattuna kiinnity slaipan alareunasta
ilma-aukon neljän kiinnityspultin keskipisteeseen on 1221 mm.
Tyypissä L II on vastaava mitta 921 mm. (kuva 3). Generaatto-

Kuva 3. Generaattorin sisävaippa.

rin tyyppimerkintä on ilmaistu kaasuttimen valmistuskilvessä (kuva
4). Sisävaipan lisäksi on Otso generaattorissa seuraavat vakiomit-
taiset osat: Täyttöaukon kansi ja kannen kehys, ilma-aukon läp-
päkotelo tiivisteineen, tuhkaluukku, halkaisija 220 mm., hiilentar-
kistusluukut, halkaisija 110 mm. Tulipesä sekä generaattorin ala-
osa on myös rakennettu määrättyjä rajamittoja noudattaen.

Otso tulipesä on varustettu 8:11a ilmasuuttimella, joihin joh-
detaan ilma tulipesän y mpäri kiertävästä ilmanjakorenkaasta. Tv-
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Kuva 4. Otso valmistuskilpi.

lipesän kuristuskohdan muodostaa tulenkestävästä teräslevystä val-
mistettu irtonainen kuristusrengas. Tulipesän pelkistystorvi sekä
alakartio ovat myös tulenkestävää levyä. Tulipesän sisäosa on
muurattu tulenkestävällä massalla.

Generaattorin sisävaippa on valmistettu haponkestävästä
teräslevystä tai 3 mm:n rautalevystä, joka on emaloitu happojen
syövyttävää vaikutusta vastaan. Täyttöaukon kansi on myös
emalioitu.

Kannen kehys sekä tuhka- ja hiilentarkistusluukut ovat valu-
rautaa.

Arina on valmistettu 6 mm. rautapellistä. Sen keskiosa on
irtonainen ja voidaan vaihtaa tarvittaessa.

Otso generaattorin toiminta selviää kuvasta 5. Sisävaipan
toimiessa pilkesäiliönä kuivuvat sekä osaksi myös hiiltyvät pilkkeet
siinä sisä- ja ulkovaippojen välissä virtaavan generaattorista pois-
tuvan kaasun lämmön vaikutuksesta. Palamiseen tarvittava ilma
etulämmitetään ilmanjakorenkaassa, jotapaitsi Otso C-mallissa on
erikoinen ilmavaippa (kuva 1, 28) etulämmityksen tehostamiseksi.

Terv an, etikkahapon y. m. moottorille turmiollisten aineiden
palamiseen tarvittava kuumuus aikaansaadaan tulipesän kuristus-
renkaan avulla. Kuta suurempi moottorin imu on, sitä suurempi
on myös kaasun virtausnopeus ja lämpötila kuristuskohdassa. Yli-
kuormitus aiheuttaa tulipesän liiallisen kuumenemisen ja ennen-
aikaisen palamisen. Alikuormitus taas aiheuttaa tervan muodostu-
mista, joten kullekin moottorikoolle ja kuormitukselle on sovitet-
tava oma kaasutinkokonsa.

Edellä esitetyn mukaisesti sopii Otso B-43 kaasutin 40
—80 hv. autoihin ja Otso C-43 kaasutin 60—110 hv.
autoihin.
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Kuva 5. Otso generaattori polttoaineella täytettynä.

Täydellisessä palamisessa muodostuneen hiilidioksiidin pelkis-
tyminen tapahtuu kaasun virratessa tulipesän pelkistystorvessa sekä
tulipesän ulkopuolella olevan pelkistyshiilikerroksen lävitse.
Kaasun jäähdytin.

Otso kaasutinlaitteissa on yhdistetty kaasun jäähdytin ja
puhdistin (kuva 6). Sen muodostaa neljä päällekkäin asennettavaa
lieriötä, joiden sisällä on rautatangoilla toisiinsa yhdistettyjä reikä-
levyjä. Generaattorista tulevassa kaasussa on aina jonkunverran
vesihöyryä. Kaasun jäähtyessä höyry tiivistyy vedeksi, joten jääh-
dy ttäj ässä olevat välilevyt ovat kosteita. Kaasun virratessa välile-
vyjen muodostaman sokkelon lävitse tarttuvat nokihiukkaset kos-
teihin pintoihin, jolloin kaasu kulkiessaan jäähdyttäjän lävitse
myös puhdistuu. Syöpymisen estämiseksi on jäähdyttäjän ulko-
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Kuva 6. Kaasun jäähdyttäjä.
1 kaasun tuloputki, 2 jäähdyttäjän lieriö, 3 välilevyt, 4 kansi,

5 kaasun ulosotto.

kuoret tehty galvanoidusta levystä. Välilevyjä on valmistettu
sekä galvanoidusta levystä, että mustasta pellistä emalioituna.
Hienopuhd-stin.

Otso kaasuttimen hienopuhdistimen (kuva 7 ja 8) suodatin-
aineena käytetään vettä ja lastuvillaa. Kaasu ohjataan hienopuh-
distimeen siten, että se joutuu kulkemaan vesikerroksen lävitse
(mallissa Otso C-43). Jottei kaasu lävistäisi vettä suurina kuplina,
hajoitetaan se sihtikannen avulla. Vesikerroksen laväistyään oh-
jataan kaasu lastuvillakerroksen lävitse.

Kuva 7. Otso C-43 hienopuhdistaja.

6

1 Kaasun tuloputki, 2 \ett&, 3 reikäpelti, 4 veden täyttö- sekä vesipinnan
tarkistustulppa, 5 lastuvillaa, 6 välitila, 7 kaasun ulosotto.



1 kaasun tuloputki, 2 lastuvillaa, 3 kierreluukku, 4 välitila, 5 kaasun
ulosotto, 6 kansi.

Kuva 8. Otso B-43 hienopuhdistaja.

Säätölaitteet

Generaattorista tulevan kaasun palamiseen tarvittava ilma
johdetaan kaasun sekoitusventtiiliin (kuva 9) ennen sen mootto-
riin joutumista. Sopiva kaasun ja ilman seos saadaan kaasun ja il-
man tuloputkissa olevia läppiä säätämällä. Säätövaijerien nupit ja
vivut on sijoitettu auton kojelautaan. Sekoitusventtiilissä on myös
tila auton bensiinikaasutinta varten.

Käynnistysimuri.

Käynnistysimuri on Oy. Strömbergin valmistetta oleva säh-
köimuri, jota toimitetaan 6 ja 12 voltin virralle asennettavan auton
muiden sähkölaitteiden mukaisesti.
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Kuva 9. Sekoitusventtiili.
A läpät bens. ajo asennossa, B läpät puukaasulla ajo asennassa, 1 kaasun-
tuloputki, 2 ilmanpuhddstaja, 3 bens. kaasuttaja kuristus läppineen, 4 ilma-
läppä vipuineen, 5 sulkija vipuineen, 6 bens. kaasuttaja kuristus Jäppineen,

7 kaasuläppä, käsi- (a) ja jalkavipuineen (b).

KAASUTIXLAITTEIDEX KÄSITTELY.

Generaattorin käyntikuntoon valmistaminen.
Ennen uuden generaattorin käyttöön ottoa sekä tulipesän

massan uusimisen tai paikkaamisen jälkeen on generaattorin tuli-
pesä »sisäänpoltettava». Tulipesän massa on uutena jonkun ver-
ran kosteata. Jos tulipesä joutuu heti kovaan kuumuuteen, kuten
ajon aikana tapahtuu, haihtuu kosteus massasta hyvin nopeasti,
jolloin se halkeilee. Sen vuoksi on tulipesää ensin lämmitettävä
hiljalleen polttamalla generaattorissa n. x h hl. hiiliä täyttöaukon
kannen ja tuhkaiuukun ollessa sen verran auki, että generaattorissa
syntyy hiljainen v eto ja palaminen tapahtuu kuten uunissa.

Kun kaasuttimen generaattori täytetään ensi kertaa tai tyh-
jennyksen jälkeen, kaadetaan sinne ensin noin peukalonpään ko-
koisiksi murskattuja koivuhiiliä niin paljon, että ne ylettyvät noin
kämmenen leveyden verran suuttimien yläpuolelle. Sen jälkeen
täytetään arinan yläpuolella oleva tila tarkistusluukkujen kautta
luukkujen puolivälin korkeuteen samankokoisilla hiilillä. Arinaa
liikuttamalla ja hiiliä kohentamalla on hiilikerros saatava tasaisesti
yhtä korkeaksi generaattorin joka puolella.

Pelkistyshiilikerrokseen ei saa joutua yh-
tään puupalasta tai täydellisesti hi il tym a t ö.n t a
kekälettä, sillä niistä erottuva terva ei enää pala generaatto-
rissa, vaan kulkeutuu kaasun mukana auton moottoriin ja pikeää
sen.

Hiilikerroksen yläpuolella oleva generaattorin tila täytetään
pilkkeillä. Generaattorin luukut suljetaan, jonka jälkeen generaat-
tori on valmis sytytettäväksi.



MOOTTORIN KAYXNISTAMIXEX.

Generaattorin ollessa kylmänä on se ennen
moottorin käynnistystä sytytettävä. Generaattorissa mahdollisesti
edellisen käytön jäljeltä olevan kaasun räjähtämisen välttämiseksi
on generaattorin kansi avattava ja kaasu sytytettävä heittämällä
palava tulitikku generaattoriin. Samoin on putkistossa ja puhdista-
jissa oleva kaasu poistettava käyttämällä hetkisen imuria ennen ge-
neraattorin sytyttämistä.

Kuva 10. Otso kaasuttimen kaaviokuva.
1 generaattori, 2 jäähdyttäjä, 3 hienopuhdistaja, 4 vedenerottaja, 5 imuri,
6 imurin läppä, 7 moottori, 8 sekoitusventtiili, 9 ilmaläppä, 10 sulkija.

Generaattorin sytyttäminen suoritetaan seuraavasti (kuva 9
ja 10). Sulkijan läppä ja ilmaläppä suljetaan, imurin läppä avataan,
imuri pannaan käyntiin. Generaattorin sytytysaukolla pidetään
palavaa paperia, trasselia tai tuohta antaen liekin imeytyä imun
mukana generaattoriin. Kun sytyty saukosta näkyy hehkuva hiillos
on generaattori syttynyt ja sytytysluukku (mallissa Otso C-43) voi-
daan sulkea. Noin 3—5 min. kuluttua voidaan koettaa tuhtikulla
sytyttämällä palaako kaasu poistoputken suulla. Kun kaasu on
täysin valmista palaa se punertavalla liekillä.

Käynnistyksessä ulosvirtaava kaasu on hengenvaarallista.
Siksi on ehdottomasti varottava, että ei seisota ulosvirtaavan kaa-
sun edessä. Samoin ei käynnistystä saa suorittaa autohalleissa tai
korjaamoissa, eikä yleensä missään suljetussa paikassa.
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Kun kaasun on todettu olevan valmista, pysäytetään imuri
ja suljetaan imurin läppä sekä avataan sulkijan läppä. Moottori
käynnistetään tavalliseen tapaan ja samanaikaisesti avataan ilma-
läppä kunnes ilman ja kaasun seos on sopivaa, jolloin moottori
käynnistyy. .Moottorin käynnistyttyä on sitä aluksi käytettävä
paikalla tasaisesti pienellä kierrosluvulla, kunnes kaasun kehitys
generaattorissa on jatkuva, jonka jälkeen voidaan lähteä liikkeelle.

Generaattorin ollessa lämpimänä ei alkusyty-
tystä tarvita. Noin 10 min. pysähdyksen jälkeen käynnistyy
moottori tavalliseen tapaan ilman enempiä toimenpiteitä. Pitem-
män pysähdyksen jälkeen on imuria käytettävä ennen moottorin
käynnistystä pari minuuttia, jotta generaattorissa kytevä tuli saa-
daan viriämään.

Imuria käyntiin pantaessa on tarkastettav a, että generaatto-
rin ilmaläppä aukeaa, eikä ole pikeentynyt kiinni. Generaattori
pysyy lämpimänä n. I—21 —2 tunnin ajan käytön jälkeen.

Käyttöohjeita.

Kaasutinautolla ajettaessa on pyrittävä säilyttämään mootto-
rin kierrosluku mahdollisimman tasaisena, jottei kaasun kehitys
generaattorissa hidastuisi. Senvuoksi on vaihtaminen vastamäessä
suoritettava tarpeeksi aikaisin moottorin kierrosluvun vielä ollessa
korkea. Kuormituksen vaihdellessa sekä generaattorin ja puhdis-
tajien v ähitellen ajon aikana tukkeentuessa on ilman ja kaasun seos
säädettävä. Kokeilemalla huomaa moottorin vedosta kulloinkin il-
maläpän edullisimman asennon.

Pilkkeiden lisääminen voidaan suorittaa moottorin käydessä
paikallaan. Generaattoria ei saa ajaa niin tyhjäksi, että poltto-
ainepinta alenee lähelle tulipesää, jolloin suuttimet palavat liialli-
sesta kuumuudesta ja puut tulevat seuraavan täytön jälkeen liian
v ähän hiiltyneinä tulipesään. Generaattori on ajon ai-
kana täytettävä aina, kun siihen hyvin säkillinen
polttoainetta mahtuu. Jos polttoaine on kosteata, ei gene-
raattoria ole täytettävä ajon pääty ttyä, ennenkuin seuraavan käyn-
nistyksen jälkeen, jolloin auto käynnistyy helpommin, kun gene-
raattorissa olev a polttoaine on jo sielläkuivunut.

Kun auton moottori pysäytetään on sulkijan läppä, käsikaasu
ja ilmaläppä suljettava, jottei generaattorista vielä kehittyvä kaasu
pääse konepellin alle ja sieltä auton hyttiin. Kaasutinauton moot-
torin paikallaan käyttäminen kaasutinlaitteiden vuoksi on lyhyen-
kin pysähdyksen aikana tarpeetonta. Huomioonottaen moottorin
paikallaan käyttämisestä kaasutinlaitteille ja moottorille aiheutu-
vat haitat (polttoaine kuluu, generaattori holvaantuu, pelkistyshii-
let palavat, puukaasu tervaa moottorin, moottori kuumenee ja ku-
luu), on paljon edullisempaa kuluttaa akkua muu-
tama minuutti imurin käyttämiseen kuin kuluttaa
auton muita osia pitkällä tyhjäkäynnillä.
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Pilkesäiliön kohentamiseen käytettäv än kohennusrau-
dan on ehdottomasti oltava tylppä ja pyöreäpäi-
nen. Emalioidulla sisävaipalla varustettua generaattoria saa ko-
hentaa vain puisella sauvalla. Polttoaineen holvaannuttua on ge-
neraattorin kohentaminen suoritettava varovaisesti ja rauhallisesti,
niin etteivät tulipesä, suuttimet ja kaasuttimen sisävaippa rik-
koonnu. Tulipesään ei saa työntää puita hiilien sekaan.

KAASUTINLAITTEIDEN HOITO.

Kaasutinlaitteen tärkein osa on generaattori. Sen hoidossa
on kiinnitettävä erikoista huomiota tulipesään ja pelkistyskerrok-
seen (kuva 5). Tukkeutunut tulipesä ja pelkistyshiilikerros huo-
nontaa auton vetoa ja aiheuttaa tulipesässä paikottaista kuumene-
mista, josta on seurauksena tulipesän palaminen.

Tuhka poistetaan tulipesästä ja pelkistys-
hiilikerrok s e s t a arinaa ravistelemalla. Se on tehtävä päi-
vittäin ennen ajoon lähtöä generaattorin ollessa kylmänä. Puh-
distuksen yhteydessä on varottava poistamasta liikaa hiiliä tulipe-
sästä, ettei sinne valu yläpuolelta hiiltv mättömiä pilkkeitä. Pel-
kisty shidikerrosta on tarkastettava tarkistusluukuista ja tarvittaessa
lisättävä hiiliä, sillä pelkistyskerros palvelee paitsi kaasun pelkis-
tyksessä, myös lämpöeristyksenä estäen tulipesän lämmön haihtu-
misen ja samalla suojellen generaattorin ulkokuorta liialliselta kuu-
menemiselta.

Generaattori.

Generaattorin tuhkatila on myös puhdistet-
tava päivittäin.

Generaattori on kerran viikossa tai n. 1000
ajokilometrin jälkeen tyhjennettävä ja perusteel-
lisesti tarkastettava.

Generaattorin tyhjentämistä silmälläpitäen on polttoaine py-
rittävä kuluttamaan tyhjentämistä edeltäneen ajon aikana mahdol-
lisimman vähiin generaattorista.

Tyhjennystä varten avataan tuhkaluukku sekä hiilentarkis-
tusluukut. Tulipesän kuristusrengas poistetaan »onkimalla» se
täyttöaukon kannen kautta tarkoitukseen sopivalla koukulla. Sil-
loin pääsevät tulipesän yläpuolella olevat pilkkeet helpommin va-
lumaan. Tyhjennys suoritetaan vetämällä hiilet ja pilkkeet ulos
tuhkaluukun kautta arinan yläpuolelta.

Tyhjennyksen jälkeen on generaattori tarkastettava huolel-
lisesti. Tulipesän tarkastuksessa on kiinnitettävä ensinnä huomio
muuraukseen, ettei se ole halkeillut ja lohkeillut. Särkynyt muu-
raus on paikattava. Lisäksi on tarkastettava, ettei ilmanjakoren-
kaassa ole vuotoja. Vuotokohdan havaitsee tavallisimmin siitä,
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että sen ympärys on vaalea, koska noki on palanut siitä pois. Tuli-
pesän pelkistystorven täytyy myös olla ehjä. Jos kuristusrengas
on kuumuuden vaikutuksesta vääntynyt kieroksi, jolloin se ei enää
lepää tiiviisti alustallaan, tai sen aukko on palanut normaalia suu-
remmaksi, on se vaihdettava.

Sisävaippaa tarkastettaessa on kiinnitettävä huomio siihen,
että se on täysin ehyt, eikä siinä ole syöpymiä, joista pelti pian
puhkeaa, jolloin moottori tervaantuu. Generaattorin täyttämisessä
on huomioitava, mitä generaattorin käyntikuntoon valmistamisesta
on sanottu.

Generaattorin tuhkaluukussa ei ole tiivistettä, vaan tiivistys
aikaansaadaan tuhkaluukun ja sen kierreosan koneistettujen pinto-
jen avulla. Jotta mainitut pinnat sopisivat tiiviisti vastakkain, on
niiden oltava luukkua kiinni kierrettäessä ehdottomasti puhtaat.
Jos luukku pääsee kerrankin hieman vuotamaan, kuumenee gene-
raattorissa oleva kierreosa ja vetäytyy kieroksi. Silloin ei luukkua
saada enää väkivalloinkaan kiertämällä tiiviiksi, vaan kieroksi ve-
täytynyt pinta on tasoitettava viilaamalla. Hiilentarkistusluukuissa
on grafiitti-aspesti tiiviste. Tiivisteen uutena ollessa ei luukkua saa
kiertää kovin tiukkaan, koska tiiviste tällöin särkyy. Kuumetes-
saan tiiviste kovenee, jonka jälkeen luukkua voidaan kiristää lisää.
Särkynyt tiiviste ei enää pidä, vaan se on uusittava. Luukkujen
kierteet on pidettävä voideltuina öljyn ja grafiitin seoksella, ettei-
vät ne pääse ruostumaan ja siten tarttumaan niin tiukasti kiinni,
että luukun avaamiseen tarvitaan väkivaltaa, jolloin se särkyy hel-
posti. Myös täyttöaukon kannen tiivistettä on voideltava, ettei se
tartu kannen kehykseen vaan pysyy hyvin kiinni kannen urassa.
Kehykseen kiinnitervautuneen tiivisteen vuoksi muodostuvat gene-
raattorissa sattuvat räjähdykset hyvin voimakkaiksi, koska kansi ei
avaudu heti, kuten sen varaventtiilinä toimien pitäisi.

Generaattorin ulkokuori on pidettävä päältä puhtaana ja
tarvittaessa maalattava, ettei kura ja lika pääse ruostuttamaan sitä.

Kaasun jäähdytin on päivittäin huuhdeltava
vedellä välittömästi ajon päätyttyä, jolloin noki ei ole vielä ennät-
tänyt kuivua kiinni seinämiin vaan irtaantuu helposti. Huuhtelua
varten on välilevypakkaukset vedettävä ulos ja huuhdeltava erik-
seen esim. kaatamalla ämpärillä vettä niiden päälle. Tarvittaessa
on syöpyneet välilevyt uusittava. Emalioituja välilevyjä on käsitel-
tävä varoen, ettei aineettomasti kolhita emaliointia, jolloin sen alta
paljastuva rautapelti syöpyy hyvinkin nopeasti. Jäähdyttimen lie-
riöt on myös huuhdeltava.

Puhdistuksen yhteydessä on tarkastettava, että jäähdytin-
lieriöiden kannen tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan ja ehyet.

Suodatin on päivittäin huuhdeltava vedellä vä-
littömästi ajon päätyttyä. Likaantuneet lastuvillat puh-
distetaan päivittäin pudistelemalla ja synty nyt vajaus täy-
tetään uusilla. Lastuv illatäyttö on suoritettava kerroksittain niin,
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ettei lastuvilloihin jää mitään kovempia »möykkyjä» ja siten, että
varsinkin suodattimen seinämien vierustat tulevat hyvin täytetyiksi.
Täytös suoritetaan niin tiiviiksi, että lastuvilla muodostaa yhtenäi-
sen kiinteän kerroksen eikä anna kädellä painettaessa sanottavasti
perään. Liian tiiviiksi täytetty lastuvilla voi kostuessaan turv _ta
niin paljon, että suodatin tukkeutuu kokonaan, jolloin osa lastu-
villoista poistetaan ja koko täytös suoritetaan uudelleen.

Suodattimeen kertyy ajon aikana jatkuvasti vettä- Liika
vesi on laskettava pois tarkoitusta varten rakennetusta vedentar-
kistustulpasta. Kesäaikaan, jolloin ei kaasun jäähtyminen eikä siis
myöskään veden tiivistyminen ole yhtä tehokasta kuin talvella, on
ennen ajoon lähtöä kaadettava vettä suodattimeen niin paljon, että
sitä pulpahtaa näkyviin vedentarkistustulpasta.

Säätölaitteet.
Kerran viikossa on kaikki säätövaijerit voi-

deltava ohuella öljyllä ja tarkastettava, että kaikki läpät ja vent-
tiilit avautuvat ja sulkeutuvat kunnollisesti. Säätövaijereista on
kaikki turhat varat poistettava.

Imuri.
Imurin laakerit on muun voitelun yhteydessä myös voidel-

tava ja kuluneet hiilet vaihdettava uusiin. Puukaasuttimissa ke-
räänttyy imuriin jatkuvasti tervaa, joka alentaa imurin tehoa, hi-
dastuttaen käynnistystä. Kerran kuukaudessa tarkaste-
taan imuri ja tarpeen vaatiessa puhdistetaan.

leistä.
Kerran kuukaudessa suoritetaan kaasutin-

-lai 11ei den yleis tarkas tus.
Tällöin on tutkittava, ettei putkistossa tai muualla ole tuk-

keutumia tai vuotoja. Varsinkin putkiston mutkapaikkoihin ke-
rääntyy kaikista vastatoimenpiteistä huolimatta hiilitomua ym.,
joka vähitellen kovettuu, ja seurauksena voi olla koko putkenkin
tukkeutuminen. Pienet vuodot aiheuttavat helposti tällaisten ker-
rostumien muodostumista. Kumiliitokset on kiristettävä ja vikaan-
tuneet tai kovaksi tulleet tiivisteet uusittava. Kaikki kaasutinlait-
teiden sekä kiinnitysrautojen mutterit ja pultit on kiristettävä.
Otso C-43 kaasuttimessa (kuva 11) on sytytysaukon (2) kannen
(3) alla oleva ilmaläppäkotelo (1) tiivistetty kupariasbestitiivis-
teellä (4), joka kuumennettuaan voi ruveta vuotamaan. Tästä
syystä on sen kiinnityspultteja kiristettävä kaasuttimen yleistarkas-
tuksen yhteydessä. Kiristystä varten on sytyty saukon kehys irroi-
tettava. Otso B-43 mallissa ei ole sytytysaukon kehystä ilmaläp-
päkotelon päällä.
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Kuva 11. Ilma-aukon tiivisteen kiristäminen

Talvihoito
Talvisaikaan haittaa kaasutinlaitteiden generaattorissa ke-

hittyvässä kaasussa oleva kosteus laitteiden toimintaa huomatta-
vasti enemmän kuin kesällä. Polttoaine (pilke) on talvella kos-
teampaa kuin kesällä. Kosteasta polttoaineesta muodostuvassa
kaasussa on vastaavasti enemmän vesihöyryä. Talvella on myös
kaasun jäähdytys tehokasta, jolloin kaasussa oleva vesihöyry tii-
vistyy vedeksi. \ eden muodostumisesta sopimattomaan paikkaan
kaasutinlaitteiden putkistoissa tai puhdistimissa saattaa jo sinänsä
olla haitallisia seurauksia ajolle, voipa vesi putkistoon jäätyessään
tukkia kaasun virtauksen kokonaan.

Kaasutinlaitteiden putkistojen ja puhdistimien jäätymisen es-
täminen ja veden kokoontuminen oikeaan paikkaan aikaansaadaan
peittämällä putkisto sopivasti.

Kaasutinlaitteiden putkiston peittäminen on aloitettava lä-
hinnä moottoria olevasta putkiston osasta ja jatkettava siitä gene-
raattoriin päin ilmojen kylmetessä.

Peittämisjärjestys:
1. Suodattimesta moottoriin johtava putki.
2. Suodatin.
3. Jäähdyttimestä suodattimeen johtava putki.
4. Jäähdyttimestä lähinnä suodatinta oleva osa.
5. Jäähdytin kokonaisuudessaan.
Suodattimesta moottoriin johtavassa putkessa ei kaasu saa

enää jäähtyä, jottei siinä muodostu vettä, joka kaasun mukana kul-
keutuu moottoriin. Vedenerottajaa ei saa peittää, jotta siihen
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saakka kulkeutunut vesihöyry jäähtyisi ja tiivistyisi vedeksi vii-
meistään siinä.

Suodattimessa oleva vesi sekä kosteat lastuvillat saattavat
jäätyä, mikä on estettävä peittämällä suodatin. Vaikka suodatin
on peitettykin, saattaa se silti jäätyä kovalla pakkasella, jos kaasu
on jäähtynyt jäähdyttimessä kovin paljon. Sen vuoksi on myös
jäähdytin peitettävä.

Peittämisestä eri lämpötiloissa ei voida antaa tarkkoja oh-
jeita, koska vesihöyryn muodostuminen on suureksi osaksi riippu-
vainen käytetyn pilkkeen kosteudesta.

Moottorin tehon kannalta olisimahdollisimman alhainenkaa-
sun lämpötila edullisin, koska moottorin lataustase on sitä pa-
rempi, mitä kylmempää imetty kaasuseos on. Kaasun tehokkaasta
jäähdyttämisestä taasen aiheutuu omat haittansa. Jotta päästäi-
siin mahdollisimman edullisiin tuloksiin, on putkiston peittämistä
lisättävä ja vähennettävä aina ilman lämpötilan vaihtelujen mu-
kaan.

Kaasuttimen suodattimesta on jäätymisen estämiseksi pak-
kassäällä laskettava vesi pois heti auton pysähtymisen jälkeen.
Paitsi sitä, että vesi jäätyy suodattimessa se jäädyttää suodattimen
täyteaineen, lastuvillan. Suodattimen jäähtyminen alkaa Päältä
päin, jolloin pintakerros jäätyy ensin. Kun suodattimen pohjalla
on vettä, joka on vielä ajon jälkeen lämmintä, kohoaa siitä kos-
teutta ylöspäin. Näinollen suodatin kostuu lisää ja vähitellen jää-
tyy yhtenäiseksi möhkäleeksi. Jos taas vesi lasketaan suodattimen
pohjalta pois, valuu suodatinkerroksesta kosteus vähitellen alas-
päin, jolloin se jää kuivemmaksi, eikä jäädy kaasua läpäisemättö-
mäksi vaikkakin saattaa käydä huurteiseksi.

Jos puukaasutinlaitteiden putkistoa on peitetty liikaa tai
muuten virheellisesti, eivät puhdistimet toimi kyllin tehokkaasti,
jolloin nokea ja vesihöyryä pääsee moottoriin asti. Generaatto-
rista tulevassa kaasussa saattaa olla hieman tervaa, joka laitteiden
liiallisen peittämisen vuoksi ei ole tiivistynyt puhdistimiin, vaan
on kulkeutunut kuuman kaasun mukana höyrynä ilmansekoitti-
meen saakka. Sekoittimessa kohtaa lämmin kaasu kylmän ulko-
ilman, jolloin kaasussa oleva tervahöyry tiivistyy ja seurauksena
on sekoittimen ja imuputken tervaantuminen.

GENERAATTORIN PERKAMINEN JA KOKOAMINEN
SEKÄ KORJAUS.

Generaattorin purkaminen.

Otso generaattorista voidaan irroittaa sisävaippa tulipesi-
neen. Ensin poistetaan ilmaläppäkotelo tiiv isteineen irroittamalla
sen neljä kiinnityspulttia. Otso C-43 mallissa on sytytysaukon ke-
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hys sitä ennen poistettava. Täyttöaukon kannen kehyksestä pois-
tetaan siinä olevat kaksikymmentäneljä kiinnityspulttia, jolloin
täyttöaukon kannen kehys irtaantuu ja sisävaippa tulipesineen voi-
daan nostaa pois ulkovaipan sisältä. Ennen purkamista on gene-
raattori täydelleen tyhjennettävä, että sitä on kevyempi käsitellä,
eikä se ruhjoonnu yhtä helposti. Emalioitua sisävaippaa
on erikoisesti varottava kolhaisuilta.

Generaattorin korjaus.

Jos tulipesän rautaosat ovat palaneet, on vaihto-osa tuli-
pesä. \ iottunut tulipesä leikataan irti sisävaipan jatkeen ja tuli-
pesän rajalta (haponkestävän sisävaipan ollessa kysymyksessä, 3
mm. rautapeltikaistaleen kohdalta), ja tilalle uutetaan kunnostettu
tulipesä. Jos vikoja on ainoastaan sisävaipassa, voidaan samoin
tilalle vaihtaa uusi.

Jos sekä sisävaippa että tulipesän rautaosat ovat vioittuneet,
on vaihto-osana koko sisävaippa tulipesineen.

Jos tulipesän muuraus on särkynyt, on se paikattava tai
uusittava, kokonaan, riippuen vian suuruudesta. Kokonaan uusit-
taessa on vanha massa tarkoin poistettava. Massajauhoon sekoite-
taan noin 10 "o vettä, minkä annetaan ennen käyttöä noin 3
tunnin ajan hyvin imeytyä jauhoon aina väliin lapiolla sekoittaen.
Näin valmistettu massa pysyy kädessä puristettuna koossa. Suut-
timien reijat suljetaan puutulpilla. Alassa levitetään tulipesän sei-
nämille ja vasaroidaan sitä tavallisella vasaralla, kunnes massa ka-
risematta pysyy seinämissä kiinni, vaikka rulipesää liikutellaankin.
L urteisiin on massa myös vasaroitava hyvin, matalampiin uurtei-
siin käyttämällä vasaran talttapäätä ja syvempiin käyttämällä
apuna puutalttaa (esim. vasaran vartta). Viimeistely-vasaroiminen
suoritetaan pyöristetyllä puuvasaralla.

L usi massa on kuivattava. Paikkauksen jälkeen tapahtuu
se polttamalla puuhiiliä paikoilleen asetetussa kaasuttimessa. Ko-
konaan uusittu massa kuivataan ennen kaasuttimen kokoamista.
Kuivaaminen tapahtuu mukavasti siten, että ylösalaisin käännetyn
sisävaipan sisään laitetaan tuli ja tulipesän vaipalle asetetaan pelti-
levy estämään lämmön suoranaista ulospääsyä. Kuivausaika 3
tuntia.

Pitemmän aikaa käyttämättömänä seisoneessa kaasuttimessa
on suoritettava ennen käyttöön ottoa »sisäänpoltto», kuten muu-
rauksen paikkauksen jälkeen, jotta ilmasta muuraukseen imeyty-
nyt kosteus saadaan poistumaan. Massauksen yhteydessä ei tuli-
pesän mallia saa muuttaa.

Generaattorin kokoaminen.
Generaattorin sisävaippa sovitetaan ulkovaipan sisään siten,

että ilma-aukot molemmissa vaipoissa tulevat kohdakkain. Ilma-
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aukon tiivisteet asetetaan paikoilleen, yksi ulkovaipan sisä- toinen
ulkopuolelle (kuva 11). Sisäpuolisesta tiivisteestä on tasainen puoli
asetettava sisävaippaan päin, jotta tiiviste luistaisi paremmin sisä-
vaipan liikkkuessa, kun vaippa laajenee kuumetessaan. Ilmaläppä-
kotelon kiinnityspultit asetetaan paikoilleen, jonka jälkeen ilma-
läppäkotelo kiinnitetään kiertämällä mutterit kiinni pultteihin.
Täyttöaukon kehys tiivisteineen asetetaan paikoilleen ja kiinnite-
tään sen kiinnityspultit. Otso C-43 mallissa on vielä sytytysaukon
kehys kiinnitettävä paikoilleen.

KAASUTINLAITTEIDEN ASENTAMINEN.
Generaattori on asennettava vähintään 6 cm. etäisyy-

delle ajoneuvon puuosista, ja tämän välin yläosa suojattava metal-
liverkolla tai muulla tavalla siten, ettei polttoainekappaleita tai
muita helposti syttyviä esineitä voi siihen pudota. Generaattorin
alaosaa lähinnä olevat puuosat on suojattava rautalevyllä peite-
tyllä asbestilla.

Kuva 12. Otso kaasuttimen asennus kuorma-autoon

Generaattorista jäähdyttimeen johtavien putkien ja lähellä
olevien puuosien välin on oltava vähintään 4 cm., ellei puuosia ole
kuumuutta vastaan suojattu.

Generaattorin kiinnitystä varten toimitetaan erikoinen au-
ton alustan päälle poikittain asetettava kannatusteline, joka on
kiinnitettävä tukevasti auton runkoon. Asennuksessa on huomioi-
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tava, ettei kiinnity spulttien reikiä saa porata rungon laippoihin,
vaan sen pystysuoraan osaan, eikä siinäkään aivan lähelle taive-
kohtaa.

Kaasunj a a h d y 11 im e n lieriöt on asennettava mieluim-
min päällekkäin ja siten, että tiivistynyt vesi pääsee valumaan aina
alempaan lieriöön. Ylimmäisiksi sijoitetaan ne lieriöt, joissa on
v älilev yjä tiheämmin.

Suodatin kiinnitetään auton runkoon erikoisesti tarkoi-
tusta varten varatuilla kiinnikkeillä.

Putkistossa ei saa olla äkkimutkia, liitosten on oltava
ehdottomasti tiiviit ja niin tehty, että putkien päät sopivat tarkal-
leen vastakkain. Putket on asennettava niin, ettei synny »vesi-
säkkejä», vaan putket viettävät mikäli mahdollista johonkin puh-
distimeen, josta vesi voidaan helposti laskea pois. Putkistojen
alimmat kohdat on varustettava vedenpoistohanoilla. Putket on
hyvin tuettava paikoilleen niin, etteivät pääse hankaantumaan
runkoon tai poikkipalkkeihin ja niin, että ne pääsevät kuumetes-
saan vapaasti laajenemaan osien tai liitosten murtumatta. Mootto-
rin ollessa joustavasti runkoon kiinnitetty on huomioitava vastaa-

vasti putkiston joustava liitos moottoriin. Käynnistysimurin pois-
tojohto on johdettav a kuorma-autossa kuljettajan hytin taakse au-
ton vasemmalle puolelle tai auton eteen vasemmalle puolelle ja
omnibussiautossa sen katolle.

Säätölaitteita asennettaessa on huomioitava, että vai-
jereissa ei saa olla turhia eikä jyrkkiä mutkia. Ne on katkaistava
sopivan mittaisiksi ja asennettaessa voideltava ohuella öljyllä en-
nen suojukseen työntämistä. Läppien ja venttiilien pitää helposti
täysin sulkeutua ja avautua. Syty tyshetki muutetaan moottorissa
virranjakajaa säätämällä aikaisemmaksi. Kullekin moottorityypille
on edullisen syty tyshetki kokeellisesti määrättävä.

KAASUTINLAITTEISSA ILMENEVIÄ VIKOJA.

Kaasutinlaitteet ovat nykyään jo niin käyttövarmoja, ettei
niissä ilmene mainittavia vikoja, kun niitä vain huolella hoidetaan
annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen vian etsimään ryhtymistä
on tarkastettava, että laite on kunnollisesti puhdistettu. Laittei-
den likaisuutta ja tukkeutuneisuutta ei voida sanoa viaksi.

\leisin laitteissa esiintyvä vika on vuoto generaattorissa,
puhdistimissa tai putkistossa.

Generaattorin ulkovaipassa oleva vuoto ai-
heuttaa paikallisen ylikuumenemisen, josta on seurauksena ul-
kovaipan vääntyminen ja palaminen. Vuotokohdasta palavat niin-
ikään tulipesän ulkopuolella olevat pelkistyshiilet,minkä seurauk-
set on jo aikaisemmin käsitelty tulipesän hoidon yhteydessä.
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Generaattorin sisävaipassa ilmenevä vuoto
aiheuttaa moottorin tervaantumisen hyvinkin lyhyessä ajassa,
lervamuodostuksen esiintyessä on ajo lopetettava hetimiten ja
vika korjattava ennenkuin moottori on kokonaan pikeytynyt.

Putkistoissa ja puhdistimissa olevat vuodot
aiheuttavat lähinnä sen, että ilma pääsee kaasun sekaan, jolloin
kaasun laatu huononee, sekä että moottorin imu ei vaikuta täy-
dellä teholla generaattoriin, jolloin kaasun muodostus siellä on
huonompaa. Puhdistimien jälkeen putkistossa ilmenevä v uoto saat-
taa olla moottorille hyvinkin turmiollista, varsinkin kesäaikaan, jol-
loin pölyä ja hiekkaa pääsee vuotokohdasta putkeen ja edelleen
kaasun mukana suoraan moottoriin.

\ ikaa etsittäessä on muistettava tarkastaa myös auton muut
laitteet, että ne toimivat kunnolla.

Häkäkaasu on erittäin myrkyllistä. 7 cl. eli pieni kahviku-
pillinen hiilimonoksiidia on tappava annos. Tähän myrkkyyn ei
voi tottua, koska se muuttaa veren kokoomuksen. Jos esim. tä-
nään saa pienen annoksen kaasua, huomenna taas pienen annok-
sen j.n. e. voi veren kokoomus vähitellen muuttua sellaiseksi, että
kuolema on seurauksena. Häkäkaasu on väritön, hajuton ja mau-
ton ja melkein saman painoista kuin ilma. Sitä on siis hyvin vai-
kea huomata. Esimerkiksi puhdistimissa voi kaasu säilya sellaise-
naan useita päiviä.

HÄKÄMYRKYTYS JA SEN TORJUMINEN.

Myrkytyksen ensimmäiset oireet tuntuvat huimauksena. On
huomattava, että sellaista huimausta ei tunne sanottavasti istuvassa
asennossa. Siksi aina, kun myrkyty svaara voi tulla kysymykseen,
on pysyteltävä seisoallaan, koska huimaus tuntuu ensimmäiseksi
polvissa. Lisäoireita ovat päänsärky ja pahoinvointi. Edelleen
lamaantuu ajatustoiminta ja alkaa nukuttaa. Kun tuntee joitakin
edellä mainituista oireista, on heti kiiruhdettava raittiiseen ilmaan,
koska muuten jalat puutuvat ja ruumis menettää liikuntakykynsä
eikä myrkytyksen saanut enää pääse paikaltaan, vaan lysähtää ko-
koon ja jää edelleen hengittämään lisää myrkkykaasua, josta kuo-
lema on seurauksena.

Jos henkilö tavataan tainnoksissa tai näköjään hengettö-
mänä, on hänet heti toimitettava raittiiseen ilmaan ja ryhdyttävä
antamaan tekohengitystä sekä toimitettava lääkärin hoitoon.

Myrkytyksen estämiseksi on generaattorin
ja puhdistimien luukkujen ja kansien avaamisen
jälkeen aina ensi töiksi sytytettävä laitteissa
oleva häkä tulitikulla palamaan. Vasta senja 1-
keen saa laitteita ruveta käsittelemään.





OTSO puukaasuttimien hinnat;

Täyd. laite malli B 43 . . mk 22,750: —

» C43 . .

» 25,100: —

» » » D43 . .
» 34,450: —

_ » T4O . . » 21,650: —

» - » H43 . .

» 24,700: —

» V4l . .

» 16,550: —

lv. veroineen lähetysase-
malla ilman päällystä.
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„OTSO" PUUKAASUTTIMIEN
varaosaluettelo

Määrä kaasutinta kohti
Osa
N:o

Hinta
mk

780 Generaattori — —| 1 —I — —j — — j 17,447: —

781 » —| - 1 | \ 16,370: —

782 >, 1| — -| — - j20,359: -
» —i 1 —| — - | 27,937: -
» 11— 20,017: —

» ' — 1 12 365: —

746 T lkolieriö B 1 _____:_ __ 6,610: —

» » 1 — 1 — — 6,382: —

747 » C - 1 —| 6,895: —

» » — 1 : - — I 6,610:-
748 » T — 1 6,040:-
765 Tulipesä ilman lautasta, nippeleitä ja

yhdysputkea
.

1 — — —| -1 _ — 5926: —

»» Tulipesä ilman lautasta, nippeleitä" ja
j yhdysputkea — 1 ____'__ j 6,439: —

» Tulipesä ilman lautasta, nippeleitä ja j
yhdysputkea — — 1 — — 1 _ —> 5,641: —

n Tulipesä ilman lautasta, nippeleitä ja
yhdysputkea — — — 1 _____ 6,097: —

785 Puusäiliö ja tulipesä, avesta B 1 —— — —— — — 9,800: —

» » ». B. I— — 1 ———
— — 9,231: —

» » emalioitu B j — — 1 —
—

— —
— 7,806: —

786 » » avesta C |— 1 ——— — — — 11,339: —

» » » C |-|— — 1 ———
— 10 598: —

» i » » emalioitu C j —i
— — l — —

— — 8,490: —

I 7871 » » avesta Tl—| —
— — — 1 —'— o 003-

700 Täyttöaukön kansi, valettu 1| 1 —

™1 » » pelt., emalioitu —! — 1
704 Ratti pultteineen täyttöaukön kanteen 1! 1 —

705 Jousi täyttöaukön kanteen 111
706 Linkku ja pultit tävttöaukon kanteen — — 1
708 Tuhkaluukku

"

11 —

709 Tuhkaluukun kansi — — 1
710 » rengas — — 1
713 Hiililuukun kansi 2 2 2
714 » rengas 2 2 2
715 Vaipan kansi, valettu —i — 1
716 » » peltiä | 1| —

—

» » » I —t i —

- —! 1 —i - 129:—
1 1! 1 1! 1 147:-
1 1! - 1 1 237: -

|- — - 505: —

1 1 ! 298: —

1 1 | !— 237: —

2 2| 3 3! 3 57: —

2 2| 3 3:3 63: —

1 !— 1,198: —
- - 1 - — 1,034:—
- — — —!— 1,125: —
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Määrä kaasutinta kohti
Osa
N:o B CI B C D T H

32 32 i43 43 43 40 43

Hinta
V mk

41 M-

716 Vaipan kansi, peltiä
» » »

718 Ilmanottoventtiili M/32
» M/43

719 Sytytysluukku M/32
719 Sytytysluukku suojuksineen M/43

Arina, valettu, pari720
721

726

729
» M 32

Pohjakaula

722
» peltiä

Kaasunottokäyra laippoinecii
llmavaippa M 32

745 Varoituskilpi, ilman X:o ja aluslevyä
» X.-olla ja aluslevyllä

varustettu
Puusäiliö, avesta750

n »

» »»

751 » emalioitu
» »

»>

757 Tulipesän rengas
llmarengas758

759 Yhdysputki laippoineen
Alakartio ja kaula761

»

762
»

»
»»

764 Lautanen, avesta

»l

Kaula

766
» »

Nippeli T Z-22-1
> T Z-22-2
» T Z-22-3
» T Z-22-4
» T Z-22-5
» T Z-21-i
» T Z-21-2
» T Z-21-3
» T Z-21-4
» T Z-21-5

T-Z 433

769

767
768

770
771
772
773
774
775
776
800 Jäähdy ttimen kuori pohj. ja kansineen

Puhdistin, harva, prikk. ja hylsy ineen
Puhdistin, tiheä, prikk. ja hylsy ineen
Jäähdvttimen kansi saranoin.

804
805
806



Määrä kaasutinta kohti
Osa
N:o B C

32 32
B C :D|

43 ;43|
T HV
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mk

43 *0 4341

807 Jäähdyttimen pohja 4 4 4 4 !— 4 —1 2 30: —

100100 100 100 — 100 '—:50 10: —

4 4 4 4 —I 4 |— :— 37: —

8 8 8 8 —| 8 48: —

1 i i i _i _ 3,070: —

— - - 1 3,192: —

_I
_ _ 1" _i _ 3,344: -

_ _ — 2 —|— 219: —

_ - il— 2,554: —

_ _ 1 111 —!- 462: —

kpl.

808 » prikat
816 » kiinnittimet
817 henkselit
820 Suodatin, täydellinen

821 Suodatinlaatikko
Cykloni822

825 \ edenkokooja hanoineen
T-kappale. I ord laippoineen828

829 » yleinen, laippoineen —

Kaasuventtiili 2" —

Ilmaventtiili 2 1/2" —

Peltikäyrä, 90° 64 mm. 1
(Liitin ruuveineen —

830
831
835

842 Avain ja pihdit j 1
Sähköimuri 6 tai 12 v. j —

840

Otso taulukko 3:11 a jousella
Säätöjousi
Massa
Membraniputki
Yliheittoventtiili. Tord

Sekoitusventtiili, Akmo
Asbestimuhvi

» yleinen

Varaosahinnat ovat lv.veroineen vastaanottoasemalla
ilman päällystä.
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- 1 111 340:-
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-| — 1 — — 182: -
_ _

_ L 1,411: —
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__!__ 1,411: —

-

— !— 1,094: —
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös sisältävä mää-
räykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu- ja puuhiilikaasu-

laitteiden rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1940.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on moottoriajoneuvolii-
kenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen 63 §:n nojalla vah-
vistanut seuraavat määräykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu- ja
puuhiilikaasutinlaitteiden rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä:

1 §

Rakenne.

I Generaattorin täyttö-, tarkastus- ja puhdistusaukot on varus-
tettava tiiviillä kansilla tai luukuilla sekä luotettavilla sulkulaitteilla, jotka
estävät niitä itsestään avautumasta.

2) Generaattorin ilma-aukko on varustettava tarkoituksenmukaisella
liekkisuojuksella.

3) Generaattorin vaippaan on näkyvälle paikalle kiinnitettävä seu-
raavansisältöinen metallikilpi:

»Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luukkujen ja venttii-
lien avaaminen tahi tuhkan poistaminen autovajassa tai muussa rakennuk-
sessa tahi tulenarkojen aineiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.»

4 Moottorin suojaamiseksi on kaasujohtoon asetettava tiheästä me-

tallilankaverkosta valmistettu sulkusuodatin tai muu vastaava laite.
Suodatinverkossa tulee olla vähintään 21x21 lankaa cm 2:llä lan-

gan läpimitan ollessa vähintään 0.2 mm.
5) Käynnistystuulettimella tai kompressorilla varustetussa laitteessa

on kaasun poisto järjestettävä siten, ettei se voi vapaasti purkautua auton
konesuojuksen alle.

2 §•

Asennus

I 1 Hei generaattori ole riittävästi eristetty, on se asennettava vä-
hintään 6 cm etäisyydelle ajoneuvon puuosista, ja on tämä väli yläosastaan
suojattava metalliverkolla tai muulla tavalla siten, ettei polttoainekappa-
leita tai muita helposti syttyviä esineitä voi siihen pudota. Generaatto-
rin alaosaa lähinnä olevat puuosat on tällöin myös suojattava rautalevyllä
peitetyllä asbestilla.

Generaattori on eristettävä tavaratilasta kestävällä väliseinällä tai
suojakaiteella.

2) Generaattorista jäähdyttäjään johtavien putkien ja lähellä ole-
vien puuosien väli on oleva vähintään 4 cm, ellei puuosia ple asianmukai-
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sesti suojattu. Jäähdyttäjä ja putket on siten asennettava, että ne voivat
vapaasti laajentua osien tai liitosten murtumatta.

3) Käynnisty stuulettimen tai kompressorin varaventtiilin poisto-
johto on johdettava kuorma-autossa kuljetushytin taakse, auton vasemmalle
puolelle, ja omnibusautossa sen katolle.

4 i Kompressorikäy ttöisissä laitteissa ei kaasujohtoja. joissa voi syn-
ty a yli 0.1 kg sm 2 ylipaine, saa yhdistää kumiliittimillä.

5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajoneuvossa on polttoainesäiliö si-
joitettava turvalliselle etäisyydelle generaattorista.

3 §•

Käyttö.

1) Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luukkujen ja vent-
tiilien avaaminen tai tuhkan poistaminen autovajassa tai muussa rakennuk-
sessa tahi tulenarkojen a ineiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

2) Auton bensiinisäiliön täyttäminen generaattorin ollessa lämmin
on kiellettyä. Tämä määräys ei kuitenkaan koske enintään 5 litran vetoista
käynnistyspolttoainesäiliötä.

3) Täyttökantta tai luukkuja avattaessa on generaattorissa oleva
kaasu heti sytytettävä.

4) Käynnistystuuletinta käytettäessä ei kuljettaja eivätkä matkusta-
jat saa oleskella autossa, ellei kaasun poistoputki ole johdettu auton katolle.

5) Bensiiniastioita saadaan puu- tai puuhiilikäyttöisellä autolla kul-
jettaa vain poikkeustapauksessa asianomaisen palopäällystön luvalla. Muita
tulenarkoja aineita, kuten heiniä, turvepehkua tai muuta sellaista kuljetet-
taessa on kuorma sopivalla tavalla suojattava sytty_iseltä.

6) Generaattorin puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei ilman pa-
kottavaa syytä saa avata tiellä tai kadulla tahi muualla yleisellä paikalla.
Samoin on puhdistajien avaamista näillä paikoilla vältettävä. Mikäli sii-
hen kuitenkin on pakko ryhtyä, on tulenvaaran välttämiseksi noudatettava
tarpeellista varovaisuutta ja tyhjennettävä tuhka ja noki välittömästi au-
ton mukana kuljetettavaan kannelliseen peltiastiaan, jota ei saa tyhjentää
muuanne kuin veteen, maakuoppaan tahi muuhun sellaiseen paikkaan,
missä sytty mismahdollisuutta ei ole.

4 §.

Tämä päätös tulee heti voimaan. Kuitenkin saadaan sitä ennen
asennettuja laitteita käyttää korjaamalla sellaiset puutteellisuudet, joista
voi aiheutua tulipalon tai kaasumyrkytyksen vaaraa, viimeistään syyskuun
loppuun 1940 mennessä.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1940.

Ministeri K. E. Ekholm.

Hallitussihteeri Klaus Häkkänen.
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Kansanhuoltoministeriön päätös puu- ja puuhiilikaasuttimien
säännöstelystä.

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1942.

Kansanhuoltoministeriö on puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön
edistämisestä 8 päivänä marraskuuta 1940 annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla
päättänyt:

Päätöksen soveltamisala.

1 §•

Tämän päätöksen määräykset koskevat puu- ja puuhiilikaasuttimia
sekä sen mukaan kuin jäljempänä 14 §:ssä määrätään muidenkin korvike-
polttoaineiden kuin puun ja puuhiilen käyttölaitteita, niin myös muuta kor-
vikepolttoainetta, jolla tässä päätöksessä tarkoitetaan bensiinin, bensiini-
alkoholin, petroolin tai kaasuöljyn korvikkeena polttomoottoreissa käytet-
täviä kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita, ei kuitenkaan
puuta eikä puuhiiltä.

Maahan tuonti fa valmistus.

2 §•

Jokaisen, joka aikoo ryhtyä harjoittamaan puu- tai puuhiilikaasutti-
mien tai niiden täydellisten osien maahan tuontia tai valmistusta muuta

kuin omaa tarvettaan varten, on ennen mainitunlaisen toiminnan aloitta-
mista hankittava siihen lupa kansanhuoltoministeriöltä. Jos sellaista toi-
mintaa, jota tässä tarkoitetaan, on jo aikaisemmin harjoitettu ja toimintaa
halutaan jatkaa, on lupa siihen hankittava ennen 1 päivää heinäkuuta ,1942.

Luvan saamista tarkoittava hakemus on, kunkin kaasutinmallin
osalta erikseen, laadittava kansanhuoltoministeriöstä saatavalle kaavak-
keelle.

Jos kaasutin aiotaan asentaa moottoriajoneuvoon, on lupa sen val-
mistukseen tai maahan tuontiin hankittava siinäkin tapauksessa, että val-
mistus tai maahan tuonti tapahtuu omaa tarvetta varten.

Kaasutinmallin tai kaasuttimen täydellisen osan rakenteen tai sen
toimintaan tai kestävyyteen vaikuttavan raaka-aineen muuttaminen ilman
kansanhuoltoministeriön lupaa on kielletty.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, ketä on pidettävä valmistajana, rat-

kaisee asian kansanhuoltoministeriö.

3 §.

Lupa myönnetään vain sellaisen kaasuttimen tai sen osan valmistuk-
seen tai maahan tuontiin, jota 2 §ai nojalla annettujen tietojen ja kansan-
huoltoministeriön sen lisäksi ehkä hankittavaksi määräämän selvityksen pe-
rusteella voidaan pitää rakenteensa puolesta ja kaasutinmallien sekä nii-
den osien yhdenmukaistamisen kannalta tarkoituksenmukaisena.
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Kaasuttimen tai sen osan valmistajaksi voidaan hyväksyä vain sel-
lainen henkilö tai liike, jolla harkitaan olevan edellytyksiä tällaisen toi-
minnan harjoittamiseen.

Ennen asian ratkaisemista hankitaan siitä kansanhuoltoministeriön
teknillisen toimikunnan lausunto.

4 §•

Valmistaja ja maahan tuottaja saa luovuttaa kaasuttimia v_n eh-
doin, että hän sitoutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan kaasuttimessa
tai sen osassa ainakin kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta
ilmaan tuvat viat, jotka ovat aiheutuneet yleisesti tarkoitukseen käytettyä
huonommasta raaka-aineesta tai virheellisestä työstä.

Laitteiden asentaminen tapahtukoon vastaavasti vain ehdoin, että
asentaja on velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan virheellisestä
asennuksesta ainakin 1 momentissa mainitun ajan kuluessa aiheutuneet viat.

Tässä tarkoitettu vastuuvelv ollisuus saadaan kuitenkin sopia ole-
maan voimassa vain edellytyksin, että kaasuttimen hoidossa on noudatettu
valmistajan antamia ohjeita, ja rajoittaa ainoastaan vioittuneen kaasuttimen
tai sen osan korjaamiseen tai uusimiseen jättämällä vastuuvelvollisuuden
ulkopuolelle muulla perusteella aiheutuvat kustannukset. Vastuuvelvolli-
suuden ehdoksi voidaan myös määrätä, että korjattavaksi vaadittu kaasutin
tai sen viallinen osa on 1 momentissa tarkoitetun ajan kuluessa esitettävä
valmistajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle.

Valmistaja ja maahan tuottaja ovat velvolliset pitämään varastossa
kaasuttimen kunnossapitoon tarvittavia varaosia.

5 §.

Kansanhuoltoministeriön määräämällä tarkastajalla on oikeus tar-
kastaa maahan tuodut ja maassa valmistetut puu- ja puuhiilikaasuttimet
sekä valvoa niiden valmistusta.

6 §.

Jos kaasutinmalli on havaittu rakenteeltaan vaaralliseksi tai kes-
tävyydeltään tai käyttövarmuudeltaan tai muussa suhteessa epätyydyttä-
väksi taikka polttoaineen kulutuksen suhteen tai muulla tavoin epätalou-
delliseksi tai sen rakennetta alan kehitykseen nähden ei enää voida pitää
tyydyttävänä tai tarkoituksenmukaisena taikka jos on todettu, että kaa-
suttimen valmistuksessa on poikettu hyväksytystä rakenteesta tai käytetty
ala-arvoista raaka-ainetta tahi että työn laatu ei vastaa valmistukselle ase-
tettavia vaatimuksia, on kaasuttimen maahan tuonti tai valmistus kansan-
huoltoministeriön määräyksestä heti lopetettava.

Kaasuttimien valmistus voidaan myös kieltää, milloin valmistaja
muulla tavoin rikkoo tähän päätökseen sisältyviä, kaasuttimien valmista-
jaa koskevia määräyksiä tai valmistusluvassa määrättyjä ehtoja.
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7 §■

Puu- ja puuhiilikaasuttimet on varustettava kilvellä, josta ilmenee
kaasuttimen merkki tai järjestelmä, mallinimitys ja valmistusnumero sekä
valmistajan nimi.

8 §•

Puu- tai puuhiilikaasuttimien tai niiden täydellisten osien maahan
tuojan ja valmistajan on kultakin kalenterikuukaudelta 5 päivän kuluessa
sen päättymisestä ilmoitettava kansanhuoltoministeriölle ministeriöstä saa-
tavaa kaavaketta käyttäen siinä edellytetyt tiedot maahan tuomistaan tai
valmistamistaan puu- ja puuhiilikaasuttimista ynnä niiden osista sekä va-

rastossaan olevista raaka-aineista ja puolivalmisteista.

Kauppa.

9 §•

Puu- tai puuhiilikaasuttimien valmistajan sekä tukku- ja vähittäis-
myyjän on pidettävä valmistamistaan tai myymistään kaasuttimista sekä
erillisinä toimitetuista täydellisistä generaattoreista luetteloa, johon on mer-
kittävä ostajan nimi ja osoite, tilaus- ja toimituspäivämäärät, kaasuttimen
merkki tai järjestelmä, mallinimitys, valmistusnumero ja hinta sekä milloin
myyntiin 11 §:n mukaan vaaditaan lupa, ostoluvan numero.

Tässä pykälässä tarkoitetun myyjän on kuukausittain annettava
kansanhuoltoministeriölle 8 §:ssä mainitulla tavalla tiedot myymistään
kaasuttimista ja kaasutinvarastonsa laadusta ja määrästä.

10 §.

Jokaisen myydyn kaasuttimen mukana on ostajalle toimitettava lait-
teen käyttöä ja hoitoa koskevat periaatepiirroksella varustetut ohjeet sekä
voimassa olevat turvallisuusmääräykset.

11 §.

Puu- tai puuhiilikaasutin saadaan moottoriajoneuvoa varten myydä
ja tällaiseen ajoneuvoon asentaa vain kansanhuoltoministeriön ostajalle an-
taman luvan nojalla.

Kansanhuoltoministeriön lupa ei kuitenkaan ole tarpeen puu- tai
puuhiilikaasuttimen myyntiä ja asentamista varten, milloin se asennetaan
moottoriajoneuvoon, joka on tasavallan presidentin, valtioneuvoston puo-
lustuslaitoksen taikka vieraan valtion lähetystön tai lähetetyn konsulin
hallinnassa

Lupa ei myöskään ole tarpeen sellaisen kaasuttimen asentamiseen
uuteen, Suomessa aikaisemmin rekisteröimättömään kuorma-autoon, jonka
valmistukseen tai maahan tuontiin on saatu 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu
lupa.
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Sellaisen kaasuttimen myynti ja asentaminen, jonka maahan tuonti
ja valmistus on kielletty tai jonka valmistukseen ei ole saatu lupaa, on
sallittua vain kansanhuoltoministeriön kussakin tapauksessa erikseen anta-
man luvan nojalla.

Edellä 1 ja 4 momentissa tarkoitettuun asentamislupaan myyjän ja
asentajan on tehtävä siinä edellytetyt merkinnät.

Käyttö.

Puu- tai puuhiilikaasuttimien käyttö yksityisajoon rekisteröidyssä
henkilöautossa, paitsi milloin kaasutin on asennettu 11 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun moottoriajoneuvoon, on ilman kansanhuoltoministeriön anta-
maa käyttölupaa kielletty.

' Käyttölupa annetaan toistaiseksi tai määräajaksi ja se voidaan pe-
ruuttaa, milloin syytä siihen ilmenee.

Sellaisen kaasuttimen käyttö moottoriajoneuvossa, jonka asentami-
seen ei ole saatu lupaa, on lukuunottamatta 11 §:n 2 ja 3 momentissa tar-
koitettuja tapauksia, kielletty.

13 §.

Katsauksessa, joka on toimitettava moottoriajoneuvon tultua va-
rustetuksi puu- tai puuhiilikaasuttiniella, on, milloin kaasuttimen asentami-
seen 11 §:n mukaan vaaditaan lupa, asentamislupa luovutettava katsästus-
miehelle.

Muiden moottoripolttoaineiden korvikkeiden käyttölaitteet.

14 §.

Mitä tässä päätöksessä on sanottu puu- ja puuhiilikaasuttimien maa-
han tuonnista, valmistuksesta, kaupasta ja käytöstä, koskee soveltuvin koh-
din myös 1 §ssä mainittujen muiden korvikkeena käytettävien polttoainei-
den kuin puun ja puuhiilen käyttölaitteita, kuitenkin siten, että näiden lait-
teiden valmistukseen, ostoon, asentamiseen ja käyttöön on, paitsi milloin on
kysymys 11 §.ii 2 momentissa tarkoitettuun moottoriajoneuvoon asennetta-
vasta tai asennetusta laitteesta, aina hankittava kansanhuoltoministeriön
lupa. Tällainen lupa on samoin aina tarpeen, jos halutaan polttomootto-
rissa käyttää muita ensiksi mainitussa pykälässä tarkoitettuja korvikepolt-
toaineita ilman erikoista käyttölaitetta.

Yleisiä määräyksiä.

15 §.

Tähän päätökseen sisältyvien määräysten rikkomisesta on rangaistus
säädetty puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön edistämisestä 8 päivänä mar-
raskuuta 1940 annetussa laissa.
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16 §.

Tällä päätöksellä kumotaan puu- ja puuhiilikaasuttimien ja muiden
korvikelaitteiden sekä niissä käytettävien polttoaineiden säännöstelystä 4
päivänä joulukuuta 1940 annettu kansanhuoltoministeriön päätös, kuitenkin
siten, että näin kumotun päätöksen nojalla puu- tai puuhiilikaasuttimen
käyttöä varten yksityisajoon rekisteröidyssä henkilöautossa sekä 1 §:ssä
tarkoitettujen muiden korvikepolttoaineiden käyttölaitteita varten annetut
käyttöluvat pysytetään edelleen voimassa. Samoin saadaan ennen tämän
päätöksen voimaantuloa käytäntöön otettuja kaasuttimia, ellei muuta lail-
lista estettä ole. edelleen käyttää, siitä huolimatta, ettei niiden valmis-
tukseen ole saatu tässä päätöksessä edellytettyä lupaa.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1942.

Ministeri Henrik Ramsay.

Toimistopäällikkö Mikael Tötterman.

Kansanhuoltoministeriön päätös puu- ja puuhiilikaasuttimien
säännöstelystä annetun kansanhuoltoministeriön pää-

töksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1943.

Kansanhuoltoministeriö on muuttanut puu- ja puuhiilikaasuttimien
säännöstelystä 4 päivänä toukokuuta 1942 antamansa päätöksen 12, 14 ja 16
§:n näin kuuluviksi:

12 §.

Sellaisen puu- tai puuhiilikaasuttimen käyttö moottoriajoneuvossa,
jonka asentamiseen ei ole saatu lupaa, on, paitsi 11 §:n 2 ja 3 momentissa
mainituissa tapauksissa, kielletty.

14 .§.

Mitä tässä päätöksessä on sanottu puu- ja puuhiilikaasuttimien maa-
han tuonnista, valmistuksesta, kaupasta ja käytöstä, koskee soveltuvin koh-
din myös 1 §ssä tarkoitettujen muiden korvikkeena käytettävien poltto-
aineiden kuin puun ja puuhiilen käyttölaitteita, kuitenkin siten, että näiden
laitteiden valmistukseen, ostoon ja asentamiseen on, paitsi milloin on ky-
symys 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun moottoriajoneuvoon asennetta-

tai asennetusta laitteesta, aina hankittava kansanhuoltoministeriön
lupa. Tällainen lupa on samoin aina tarpeen edellä tarkoitetun, muun
kuin moottoriajoneuvoon asennetun laitteen käyttöön, niin myös, milloin
muussa kuin sanotunlaiseen ajoneuvoon asennetussa polttomoottorissa ha-
lutaan käyttää 1 §:ssä tarkoitettuja muita korvikepolttoaiiieita ilman eri-
koista käyttölaitetta.
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16 §

Tällä päätöksellä kumotaan puu- ja puuhiilikaasuttimien ja muiden
korvikelaitteiden sekä niissä käytettävien polttoaineiden säännöstelystä 4
päivänä joulukuuta 1940 annettu kansanhuoltoministeriön päätös, kuiten-
kin siten, että ne sanotun päätöksen nojalla annetut käyttöluvat, jotka on
myönnetty muita kuin moottoriajoneuvoihin asennettuja 1 §:ssä tarkoitet-
tujen muiden korvikepolttoaineiden käyttölaitteita varten, pysytetään edel-
leen voimassa. Samoin saadaan ennen tämän päätöksen voimaantuloa käy-
täntöön otettuja kaasuttimia, ellei muuta laillista estettä ole, edelleen käyt-
tää siitä huolimatta, ettei niiden valmistukseen ole saatu tässä päätöksessä
edellytettyä lupaa.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1943.
.Ministeri N. A. Osara.

Toimistopäällikkö Mikael Tötterman.

Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeen laatuvaatimuksista ja
ylimmistä myyntihinnoista.

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1942.
Kansanhuoltoministeriö on puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön

edistämisestä 8 päivänä marraskuuta 1940 annetun lain 2 §:n nojalla mää-
rännyt:

1 §•

Autopilkkeellä tarkoitetaan moottorin polttoaineena käytettävää,
myy tavaksi valmistettua tai kaupan pidettävää puupilkettä.

Autopilkkeen tulee olla lahovapaasta puusta valmistettua sekä sa-
hanpuruista, tikuista ja muista vieraista aineista puhdistettua.

Autopilkkeet jaetaan niiden koon mukaan seuraaviin kahteen suu-
ruusluokkaan :

suuruusluokka A, jossa pilkkeen poikkileikkauksen suurin läpimitta
on 20—50 mm ja pituus 40—80 mm; tähän suuruusluokkaan kuuluvat pilk-
keet on tarkoitettu etupäässä käytettäviksi kuorma-autoissa; sekä

suuruusluokka B, jossa pilkkeen poikkileikkauksen suurin läpimitta
on 20—30 mm ja pituus 20—40 mm; tähän suuruusluokkaan kuuluvat pilk-
keet on tarkoitettu etupäässä käytettäviksi henkilöautoissa.

Autopilkkeen vesipitoisuus saa olla korkeintaan 25 prosenttia kuiva-
ainepai nosta.

Autopilkkeen myynti on kielletty, jollei se täytä tässä pykälässä
vahvistettuja laatuvaatimuksia.

2 §.

Autopilkkeitä on seuraavia kahta lajia
laji I. kuoritusta koivusta valmistettu pilke sekä teollisuuslaitok-

sen jätepuusta valmistettu vastaavanlainen puoli- tai täysipuhdas koivu-
pilke ;
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laji 11, kuorimattomasta koivusta, lepästä, kuoritusta haavasta, rul-
latehtaan jätepuusta tai muun teollisuuslaitoksen vastaavanlaisista koivu-
puujätteistä taikka puusepäntehtaan mäntyjätepuusta valmistettu pilke.

Myyntipakkauksessa ei saa olla eri puulajeista valmistettua pilkettä.

3 §■

Edellä 1 §:ssä mainitut laatuvaatimukset täyttävien autopilkkei-
den ylimmät v ähittäiskauppahinnat määräytyvät eri paikkakunnilla niillä
voimassa olevien koivnhalkojen hintojen mukaan siten, että niiden perus-
teeksi otetaan paikkakunnalla, jota varten polttopuille on vahvistettu pe-
rushinta, koivuhalkojen perushinta ja muulla paikkakunnilla myyntipaik-
kaa lähimpänä olevassa paikassa voimassa oleva koivuhalkojen pohjahinta.

Koivuhalkojen hintojen perusteella määrätään keinollisesti kui-
vattujen, suuruusluokkaan A kuuluvien eri lajisten autopilkkeiden, joiden
vesipitoisuus on korkeintaan 15 prosenttia, ylin vähittäismyyntihinta hehto-
litraa kohden seuraavasti:

Koivuhalkojen perushinta
perusbintapaikassa

markkaa m 3:ltä

Autopilkkeiden hinta
markkaa hehtolitralta

A, laji I A, laji II

168—161
160—151
150-146
145—141
140-131
130—126
125-116
115—111
110—106

48: — 41: —

40: —47: —

45: — 39: —

38: —44: —

43: — 37: —

36: -42: -

41: — 35: —

34: —

33: —

40: —

38: —

Koivuhalkojen pohjahinta
muualla kuin perushinta-
paikassa markkaa m':ltä

165—161
160—151
150—146
145—141
140—131
130—126
125— 121
120-111
110—106
105—101
100—91
90—86
85-81
80-71
70-61
60-51
50—

44: — 38: —

43: — 37: —

42: — 36: —

41: 35: —

40: — 34: —

38: — 33: —

37: — 32: —

36:— 31: -

35: - 30: —

34: — 29: —

33: — 28: —

32: — 27: —

31:— 26: —

29: — 25: -

28: — 24: —

27: — 23: —

26: — 22: -
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Suuruusluokkaan B kuuluvien, keinollisesti kuivattujen, eri lajisten
autopilkkeiden, joiden vesipitoisuus on korkeintaan 15 prosenttia, ylin vä-
hittäismyyntihinta on vastaavasti 3 markkaa edellä 2 momentissa vahvis-
tettuja hintoja korkeampi.

Ilmakuivan sekä sellaisen keinollisesti kuivatun pilkkeen, jonka ve-
sipitoisuus on yli 15 prosenttia, mutta ei yli 25 prosenttia, ylin vähittäis-
myvTitihinta on 7 markkaa edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja ylimpiä
hintoja alhaisempi.

4 §•

Edellä 3 §:ssä vahvistetut ylimmät hinnat tarkoittavat kestävään
paperisäkkiin pakattua autopilkettä ja niihin sisältyy paperisäkin hinta.
Pakaamattomana myydyn autopilkkeen ylimmät vähittäismyyntihinnat ovat
6 markkaa edellä 3 §ssä vahvistettuja ylimpiä hintoja alemmat.

Pienin sallittu myyntipakkaus on 1 hehtolitran suuruinen.

5 §.

Autopilkkeiden myyntipakkaukseen on merkittävä valmistajan nimi
ja osoite, valmisteen lajia osoittava numero ja suuruusluokkaa osoittava
kirjain, kosteusprosentin yläraja, pakkauksen hehtolitramäärä, puulaji ja
sen pakkauksen keskimääräinen paino. Autopilkkeen myyntipakkaukseen
on lisäksi tehtävä merkintä siitä, onko pilke keinollisesti kuivattua (kk
vai ilmakuivaa (ik).

6 §•

Kansanhuoltoministeriön määräämällä tarkastajalla on oikeus auto-
pilkkeen teknillisen kelpoisuuden toteamiseksi tarkastaa myytäväksi val-
mistettua tai kaupan pidettävää autopilkettä sekä korvauksetta ottaa siitä
tarvittavat näytteet laboratoriotutkimusta varten.

Autopilkkeen tarkastus saadaan valmistamolla suorittaa enintään
kerran kuukaudessa, mutta havaitun huonon laadun takia useammink: n.
Milloin aihetta ilmenee, saadaan tarkastus satunnaisesti suorittaa myös
myynti-, varasto-, kuormaus- ja purkauspaikoissa. Tarkastuksen alaisesta
autopilke-erästä saadaan kulloinkin ottaa tutkittavaksi enintään 10 pro-
senttia ja tästä näytteiksi laboratoriota varten ottaa enintään 2 litraa heh-
tolitraa kohden.

7 §•

Toimittamastaan tarkastuksesta on tarkastajan laadittava pöytä-
kirja kahtena kappaleena, joista toinen on otettujen näytteiden mukana
lähetettävä tutkimuslaboratoriolle ja toinen kansanhuoltoministeriölle.

Tuotteiden teknillistä kelpoisuutta koskevan tutkimuksen tulok-
sesta tulee tutkimuslaboratorion lähettää todistus kaksin kappalein kan-
sanhuoltoministeriölle.

8 §.

Autopilkkeen valmistajan tulee kultakin kuukaudelta viikon ku-
luessa sen päättymisestä lukien ilmoittaa paikalliselle kansanhuoltolauta-
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kunnalle siltä saatavia lomakkeita käyttäen tiedot autopilkkeen valmistus-
paikasta, sen etäisyydestä lähimpiin liikennepaikkoihin, laitoksen vuosi- ja
kuukausituotannon suuruudesta, työläisten lukumäärästä, raaka-aineiden ja
valmiiden tuotteiden varastoista sekä muista lomakkeessa mainituista sei-
koista. Ilmoitus on tehtävä kahtena kappaleena, ja tulee kansanhuolto-
lautakunnan lähettää toinen niistä kansanhuoltoministeriölle.

9 §•

Joka rikkoo tähän päätökseen sisältyviä määräyksiä, rangaistakoon
niinkuin puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön edistämisestä 8 päivänä mar-
raskuuta 1940 annetussa laissa on säädetty.

10 §.

Tällä päätöksellä kumotaan autopilkkeitä koskevalta osalta kan-
sanhuoltoministeriön 6 päivänä toukokuuta 1941 autohiilen ja autopilkkeen
laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista antama päätös sekä sen
muuttamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1941 annettu kansanhuoltoministeriön
päätös.

Ministeri Henrik Ramsay.

V. t. osastopäällikkö Esko Hellen.

Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeen laatuvaatimuksista ja
ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön

päätöksen muuttamisesta.
\nnettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1943.

Kansanhuoltoministeriö on muuttanut autopilkkeen laatuvaatimuk-
sista ja ylimmistä myyutihinnoista 1 päivänä huhtikuuta 1942 antamansa
päätöksen 3 §:n, sellaisena kuin se on 27 päivänä lokakuuta 1943 anne-
tussa kansanhuoltoministeriön päätöksessä, ja 8 §:n näin kuuluviksi:

3 §•

Edellä 1 §:ssä mainitut laatuvaatimukset täyttävien autopilkkeiden
ylimmät vähittäismyyntihinnat määräytyvät polttopuiden ylimmistä hinnoista
8 päivänä heinäkuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §ssä lue-
teltujen koivuhalkojen ylimpien pohjahintojen sekä kansanhuoltominis-
teriön sanotun päätöksen nojalla maaseutua varten vahvistamissa myynti-
hinnastoissa mainittujen tai näiden hintojen mukaisesti laskettujen koivu-
halkojen ylimpien pohjahintojen mukaan siinä paikassa, jossa myyjä luo-
vuttaa pilkkeet ostajalle.

Kunnassa, jossa ei valmisteta autopilkettä tai jossa autopilkkeen
kulutus ylittää siellä tapahtuvan valmistuksen, saadaan kuitenkin muussa
kunnassa valmistetun autopilkkeen valmistuspaikalla voimassaolevaan jäi-



36

jempänä tässä pykälässä tarkoitettuun pilkkeiden hintaan lisätä vastaan-

ottopaikkakunnan kansanhuoltolautakunnan sille esitettyjen todisteiden pe-
rusteella hyväksymät todelliset ja kohtuulliset kuljetuskustannukset valmis-
tuspaikalta vastaanottopaikalle. Ostajalle annettavaan maksukuittiin on
merkittävä erikseen valmistuspaikalla voimassaoleva hinta ja sanotut kul-
jetuskustannukset.

Keinollisesti kuivattujen, suuruusluokkaan A kuuluvien eri lajisten
autopilkkeiden, joiden vesipitoisuus on enintään 15 prosenttia, ylin vähit-
täismyyntihinta hehtolitraa kohden määrätään koivuhalkojen 1 momen-
tissa tarkoitettujen ylimpien pohjahintojen perusteella seuraavasti:

Koivuhalkojen
pohjahinta Autopilkkeen hinta mk hl:lta
mk m3:lta A, laji I A, laji II

—109 . . .
. 42:— 37: —

110—119 . . . .43:50 38:50
120—129 ....45:— 40: —

130—134 ....46:— 40: —

135—139 . . . .47:— 41: —

140—144 .... 48:— 42: —

145—149 . .
.

.49:— 43: —

150—154 ....50:— 44: —

155—159 .
. . .51:— 45: —

160—164 ....52:— 46: —

165— ....53:— 47: —

Suuruusluokkaan B kuuluvien, keinollisesti kuivattujen, eri lajisten
autopilkkeiden, joiden vesipitoisuus on korkeintaan 15 prosenttia, ylin vä-
hittäismyyntihinta on vastaavasti 3 markkaa edellä 3 momentissa vahvistet-
tuja hintoja korkeampid

Ilmakuivan sekä sellaisen keinollisesti kuivatun pilkkeen, jonka
vesipitoisuus on yli 15 prosenttia, mutta ei yli 25 prosenttia, ylin vähit-
täismyyntihinta on 9 markkaa edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja ylim-
piä hintoja alhaisempi.

8 §•

Autopilkkeen valmistajan tulee kultakin kuukaudelta viikon ku-
luessa sen päättymisestä lukien ilmoittaa paikalliselle kansanhuoltolauta-
kunnalle siltä saatavia lomakkeita käyttäen tiedot autopilkkeen valmis-
tuspaikasta, sen etäisyydestä lähimpiin liikennepaikkoihin, laitoksen vuosi-
ja kuukausituotannon suuruudesta, työläisten lukumäärästä, raaka-aineiden
ja valmiiden tuotteiden varastoista sekä muista lomakkeessa mainituista
seikoista. Touko- ja joulukuussa annettaviin ilmoituksiin on liitettävä
valmistajan hallussa edellisen kuukauden viimeisenä päivänä olleista raaka-
ainemääristä luettelo, johon on erikseen merkittävä laitoksen alueella,
liikenneväylien varsilla ja kunkin kiinteistön osalta metsissä olevat hakatut
ja hakkaamattomat määrät.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ja sen liite on annettava
kahtena kappaleena, joista kansanhuoltolautakunnan tulee viivytyksettä lä-
hettää toinen kansanhuoltoministeriölle ja toinen sille polttopuun hankin-
tapiirin päällikölle, jonka toimialueella laitos sijaitsee. HankintapLirin
päällikön on ilmoitettava liitteeseen merkityt toisen hankintapiirin alueella
olevia raaka-ainemääriä koskevat tiedot tämän hankintapiirin päällikölle.

Kansanhuoltolautakunnan on laadittava 1 momentissa tarkoitetuista
ilmoituksista luettelo, johon on merkittävä ilmoituksen antajien nimet sekä
1 momentissa tarkoitetut tiedot tuotannon suuruudesta ja valmiiden tuot-
teiden varastoista kuukausittain.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1943.

Ministeri N. A. Osara.

Toimistopäällikkö M J. Kallio.

Laki määräysten antamisesta autovajoista ja muista huoneista,
joissa moottoriajoneuvoja säilytetään, käytetään tai korjataan.

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1942.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöllä on valta yksissä

neuvoin'sosiaaliministeriön kanssa antaa vahinkojen ehkäisemiseksi tarvit-
tavat määräykset autovajoista ja muista huoneista, joissa moottoriajoneu-
voja säilytetään, käytetään tai korjataan.

Tasavallan Presidentti

RISTO RYTI.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Väinö V. Salovaara.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autovajoista ja
niissä säilytettävistä puu- ja puuhiilikäyttöisistä

moottoriajoneuvoista.

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1944.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on yksissä neuvoin
sosiaaliministeriön kanssa määräysten antamisesta autovajoista ja jnuistå
huoneista, joissa moottoriajoneuvoja säilytetään, käytetään tai korjataan.
6 päivänä marraskuuta 1942 annetun lain ja moottoriajoneuvoliikenteestä
30 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen 63 §_ nojalla päättänyt:
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1 §

Autovajalla tarkoitetaan tässä päätöksessä autovajaa tai muuta
huonetta, jossa puu- tai puuhiilikäyttöistä moottoriajoneuvoa säilytetään,
käytetään tai korjataan.

2 §.

Autovajan tulee, jotta puu- tai puuhiilikäyttöinen moottoriajoneuvo
isaadaan kaasua käyttäen sinne ajaa, olla sellainen, että tuuletus siinä joko
luonnollisen vedon tai erityisen tuuletusjärjestelmän avulla voidaan saada
riittävän tehokkaaksi.

Milloin erityinen tuuletusjärjestelmä autovajan rakenteen, sijoituk-
sen tai muun syyn takia on tarpeellinen, eivät tuuletuslaitteet saa olla ra-
kennuksen muiden ilmanvaihto- tai savukanavien kanssa yrhteydessä.

Autovajassa, jonka päällä tai välittömässä yhteydessä on asumiseen
tai työskentelyyn käytettyjä huoneita, tulee katon ja seinien olla tiiviit.

3 §.

Puu- tai puuhiilikäy ttöisessä moottoriajoneuvossa, joka kaasua,käyt-
täen saadaan ajaa autovajaan, tulee kaasuttimen kaikkien ulkoilmaan joh-
tavien aukkojen olla luotettavasti suljettavissa.

Kun moottori autovajassa pysäytetään, on 1 momentissa mainitut
aukot heti tiiviisti suljettava. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, että tuu-
letus autovajassa tapahtuu mahdollisimman tehokkaalla tavalla, kunnes
kaasun kehittyminen generaattorissa on lakannut.

4 §.

Jollei autovaja ole sellainen, kuin 2 §:ssä on määrätty, tai ajo-
neuvon kaasutin ei ole 3 §m 1 momentissa mainittujen vaatimusten mukai-
nen, on ajoneuvon moottori pysäytettävä ulkona, ja saadaan ajoneuvo ajaa
autovajaan käyttäen nestemäistä polttoainetta tai muulla tavalla sinne viedä
vasta sitten, kuin kaasun kehittyminen generaattorissa on lakannut.

Mitä 1 momentissa on sanottu, on aina noudatettava, milloin ajo-
neuvo viedään säilytettäväksi tai korjattavaksi autovajaan, jota samalla
käytetään työhuoneena.

5 §•

Puu- ja puuhiilikaasuttimen luukut ja muut aukot saadaan auto-
vajassa avata sekä tuhka, kuona ja noki kaasuttimesta poistaa vasta sitten,
kuin generaattori on täysin jäähtynyt ja kaasu siitä poistettu käyttämällä
joko ulkoilmassa laitteeseen kuuluvaa käynnistystuuletinte tai, milloin
ajoneuvo on autovajassa, ulkoilmaan johtavaa kaasunpoistotuuletinta vä-
hintään kolme minuuttia. Tuuletusta varten on generaattorin täyttökantta
raotettava.

6 §•

Moottoriajoneuvon moottori saadaan käynnistää autovajassa vain
nestemäisellä polttoaineella ja sen generaattori sytyttää vasta ulkoilmassa.
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Ellei nestemäistä polttoainetta ole saatavissa eikä ole mahdollista
käsivoimin tai muulla tavalla saada autoa vajasta, sytytettäköön generaat-
tori autovajassa ja käynnistettäköön moottori siellä kaasulla. Tällöin on
kuitenkin huolehdittava siitä, että kaasutin kokonaisuudessaan on imuvai-
kutuksen alaisena ja että kaasu käynnistystuulettimen ja moottorin poisto-
putkista tehokkailla laitteiUa poistetaan ympäristöä haittaamatta ulkoil-
maan, sekä muutoinkin noudatettava suurinta varovaisuutta.

7 §.

Kiinteällä polttoaineella toimivaa moottorinlämmittäjää saa käyttää
autovajassa vain ehdolla, että sen yläpuolelle on sovitettu tarkoituksenmu-
kainen tuuletuslaite. Moottorinlämmittäjän rakenteen tulee olla sellainen
ja on sitä hoidettava niin, ettei se aiheuta ajoneuvolle tai ympäristölle
tulenvaaraa.

8 §•

Ennen kuin autovajaa saadaan tarkoitukseensa käyttää, tulee sen
haltijan tehdä kirjallinen ilmoitus siitä kunnan ammattientarkastajalle. Il-
moituksessa on mainittava autovajan osoite, monelleko ajoneuvolle se on
tarkoitettu ja tuleeko siinä työskentelemään työsopimussuhteessa olevia
työntekijöitä.

9 §.

Autovajan tuuletuksesta huolehtiminen sekä moottoriajoneuvon ajoa
sinne ja käyttöä siellä koskevien määräysten noudattamisen valvonta kuulu-
vat lähinnä autovajan hoitajalle, missä sellainen on, tai jos sitä samanaikai-
sesti käytetään työhuoneena, asianomaiselle työnjohtajalle sekä muissa ta-
pauksissa moottoriajoneuvon kuljettajalle.

10 §.

Tämän päätöksen noudattamista, mikäli koskee niitä autovajoja
laitteineen, joissa on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä, valvovat
ammattientarkastajat.

Moottoriajoneuvojen katsastusmiehen tulee ammattientarkastajan
pyynnöstä antaa lausuntoja tässä päätöksessä tarkoitetuista teknillisistä
laitteista.

H §•

Jos ammattientarkastajan toimittamassa tarkastuksessa käy ilmi,
että autovaja tai sen laitteet eivät ole asianmukaisissa kunnossa, on puut-
teellisuuksien poistamiseksi meneteltävä niinkuin 4 päivänä maaliskuuta
1927 annetun ammattientarkastuslain 7 §:ssä on säädetty.

12 §.

Puu- tai puuhiilikäyttöisten ajoneuvojen säilyttämisestä, käyttämi-
sestä tai korjaamisesta autovajoissa johtuneista tulipaloista, räjähdyksistä,
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myrkytystapauksista ja muista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava
asianomaiselle poliisiviranomaiselle, jonka tulee toimittaa asiassa tutkinto
ja lähettää siinä laadittu kuulustelupöytäkirja sosiaaliministeriölle.

13 §.

Kappale tätä päätöstä on pantava näkyvälle paikalle autovajaan.

14 §

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistakoon, ellei rik-
komuksesta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, enintään 50
päiväsakolla.

15 §.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1944 ja sillä
kumotaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 12 päivänä heinä-
kuuta 1940 moottoriajoneuvossa käytettävien puu- ja puuhiilikaasutinlait-
teiden rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä antaman päätöksen; 3 § 1 mo-
mentti, mikäli se koskee autovajassa tai muussa rakennuksessa olevan puu-
ja hiilikaasuttimen sytyttämisen tai sen kansien, luukkujen ja venttiilien
avaamisen tai tuhkan poistamisen ehdotonta kieltämistä.

Jos autovajaa jo ennen tämän päätöksen voimaan tuloa on säännöl-
lisesti käytetty puu- tar puuhiilikäyttöisten moottoriajoneuvojen säilyttä-
miseen tai korjaamiseen, on sitä koskeva kirjallinen ilmoitus tehtävä kun-
nan ammattientarkastajalle ennen 1 päivää kesäkuuta 1944.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1944.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Väinö V. Salovaara

Hallitusneuvos K J. Flodström.



jlcuha oiisi LLSÅonuT. .

että neljässä tunnissa oli koko Tarkkalan
talon pyykki pesty, kuivattu ja manke-
loitu. Vielä jäi päivästä aikaa monelle
muulle kiireiselle työlle. Ennen kun sitä
painiskeltiin talon pyykin kanssa 2—3
päivää kuussa. Siis kokonainen kuukausi
meni vuodesta raskaaseen pyykinpesuun.

Mutta pitäjän aina toimeliaat Martat ja
Lotat olivatkin saaneet aikaan yhteis-
pesulan — oikein

Peko-pe sulan
Mikä helpotus siitä koituikaan perheen-
emännille, varsinkin juuri tällaisena aikana
kun miehisetkin työt ja huolet oli mo-
nessa talossa heitettävä vaimoväen har-
tioille.

Pesula oli rakennettu meijerin yhteyteen,
joten oli mahdollista käyttää hyväksi
meijeriväen ammattitaitoa koneitten käsit-
telyssä, meijeristä saatavaa höyryä, puh-
dasta vettä ja sähkövoimaa sekä sitä-
paitsi jokapäiväisiä kuljetuksia meijerille
ja meijeristä, joten vaatteet tulivat aina
samana päivänä takaisin siisteissä laati-
koissa.

Sillä tavalla pitäjän pyykit pestiin. Ja
Tarkkalan talon isäntä tiesi, että kun
taas päästään rauhaan ja raaka-aineeseen
käsiksi, niin tehtaalta on luvassa verrat-
tomia Peko-pesulakalusteita vähitellen
vaikka joka pitäjään. Sarjatuotanto kuu-
luu silloin taas alkavan täydellä vauhdilla.

Ja oikeassahan se isäntä olikin.

Peko pesu paras pesu
Säästää vaatteita, rahaa, aikaa ja vaivaa.

Wärtsilä-yhtymä O/Y
MYYNTI
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