
Viirin Koneyhtymä. 

Viirin koneyhtymä perustettu  1937. 

Käsitti alueen Alaviiristä - Jalmari Ollilaan yhteensä 18 Koneyhtymän osakasta. Puimakone, maamoottori ja 

heinänkylvökone olivat ensimmäisiä hankintoja. Moottorilla pyöritettiin puimakonetta.                                                                  

Konehuoneen teko tuli ajankohtaiseksi ja paikka oli silloisen Yliviirin tie haaran kohdalla vanhan maantien 

pohjoispuolella. Sodan seurauksena saksalaiset polttivat muiden muassa myös kyseisen konehuoneen koneineen.                                                  

Sodan jälkeen piti ostaa uudet koneet puimakoneesta lähtien, moottori hevosvetoinen, ohrankylvökone ja pärehöylä 

sekä peltojyrä. Puinti syksyisin 1,5 viikosta 2 viikkoon Jokaisella osakkaalla oli puitavaa ja puinti alkoi vuorovuosin 

Ollilasta ja Alaviiristä eli päätepaikoista. Peltomäärien lisääntyessä koneyhtymään hankittiin Ferguson merkkinen 

traktori, veltta ja lautasäes eli karhi Ensimmäisenä kuskina 1954 toimi Lauri Vuopala, joka teki peltotöitä 

kyläläisille. Myöhemmin traktoria ajoi Mauri Ollila. Tuolloin myös puimakone pyöritettiin traktorilla.                                                                                 

Puintityö oli koko kylän asia. Puintiväkiä oli talkoilemassa sekä vuorotyö periaatteella tehtäviin nähden aina 

riittävästi. Työhön tarvittiin vähintään 7-10 henkilöä riippuen paikasta, ajettiinko puitava vilja suoraan pellolta. 

Vuosittain isännän virkaa hoitava henkilö oli se, joka huolehti koneiden kunnosta puintiaikana. Syöttöpöydällä oli 

kaksi miestä tai jopa naista oli hankoamassa pöydälle eloja rintuuksesta. Sitten oli olkia ja ruumenia vastaan 

ottamassa kummassakin yksi henkilö. Yksi henkilö huolehti jyvien vastaanoton.  Kun nuorempi väki pääsi koulusta, 

osa tuli puintipaikalle joitakin pikku hommia tekemään, saattoi joskus tulla mahdollisuus päästä kahville tai jopa 

syömään sekä päätteeksi saunaan. Puimakoneen siirto talosta toiseen oli oma operaationsa. Jopa kerran kävi niin, 

että Keskiviiriin vietäessä se kaatui kyljelleen Vanhan Ainolan pellon laidassa. Kuljetettaessa puimakone nostettiin 

perästä pyörien päälle ja etupäästä sitä kantoi vetävä traktori nostovarsissa olevalla puomilla. Vuonna 1959 

koneyhtymän hajotessa traktori myytiin huutokaupalla Viirin Seurojen talolla.                                                         

Eemeli Kuusela osti sen korkeimmalla tarjouksella sanoen Mikko sen omistaa, mutta miä sen maksan. 

Alapää kylää perusti uuen koneyhtymä, johon tuli 9 osakasta ja rajottui Alaviiristä - Vuoskuojaan. Puimakone oli jo 

niin huonossa kunnossa,  että osakkaat ostivat uuden puimakoneen ja sähkömoottorin lisäksi ostettiin samaan 

yhteyteen silppukone, jota pystyi käyttämään puinnin kanssa samaan aikaan puimakoneen jatkeena. Silloin pärjäsi 

puintityössä kahta henkilöä vähemmällä .                                                                                                          

Halontekokone oli yksi vaarallisimmista työntekoon liittyvistä. hankinnoista, siinä oli katkaisusirkkeli ja isossa 

pyörässä kaksi halkaisukirvestä. Halkomatyö oli vaarallista saattoi pölkky tai halko irrota käsistä ja lensi mihin 

suuntaan hyvänsä. Halkomamiehillä oli kuhmuja ja mustelmia puolella jos toisella. Käjet siinä oli lujilla ja tahtoivat 

väsyä. 1960 luvulla alkoi kylään tulla traktoreita silloin tuli ajankohtaiseksi hankkia koneyhtymään traktorivetoinen 

ohrankylvökone.  

1950 luvulla ohran jyviä käytettiin hevosilla Pöyliön myllyssä jauhoiksi. Kun tuli seuraavalla vuosikymmenellä 

traktoreita, myllymatkat helpottuivat ja kuormat isonivat. Myöhemmin tuli mylly Auttiin ja Haavikon mylly 

Pohtimolammen tien varressa. Traktorikäyttöiset kotitarvemyllyt tulivat käyttöön. Niillä jauhettiin eläinten rehuksi 

menevä vilja.  

Kun koneita tuli lisää tuli koneille suojan teko ajankohtaiseksi. Eino Huhta antoi maapohjan käytettäväksi kyseiselle 

rakennukselle pihapiirin pellon päästä vanhan tien varresta. Talkoovoimin tuli konesuoja Oli osakasta kohti sovittu 

sahapuumäärä, joka piti toimittaa sahalle. Näin saatiin rakennustarpeet kasaan. Maapohjan vuokraehto oli. Kun 

konehuoneen tarve loppuu, niin se jää maanomistajalle. Myöhemmin maapohja on vaihtanut omistajaa, mutta 

vuokraehto on säilynyt alkuperäisenä. Nuoremman polven osakkaiden toimesta rakennukseen on laitettu peltikatto 

ja se on maalattu.                                                                                                                                                             

Koneyhtymän tehtävien hoito ja isännyys sekä tilien hoito kulki vuosittain tilajärjestyksessä osakkaalta toiselle. 

Viljelytoimintojen muuttuessa viljelytilojen vähentyessä lähes kokonaan koneet ovat jääneet lähes museotavaraksi, 

on tullut uusia tehokkaampia koneita käyttöön itse kullekki. Tämän takia ei ole tarvetta käyttää kyseisiä koneita.  

Muuttuneen tilanteen seurauksena on myös Koneyhtymän toiminta käytännön tasolla loppunut, mutta koneet ovat 

kunnostetussa rakennuksessa suojassa tuulelta ja tuiskulta.  

Viiri 3.4.2014                                                                                                                                                                    

Jorma Alaviiri                                                                                                                                                                       
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