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Todellinen Weteraani: Massey-Harris 780

Sama mies 
ja sama 
puimuri jo 
52 syksyä

Kalannin Vahteruksessa tehtiin 52 vuotta sit-
ten roimia konekauppoja. Neljällä tilalla oli 
kyllästytty työlääseen viljan seivästämiseen ja 
konepuintiin. Niinpä isännät käväisivät Lai-
tilan Osuuskaupassa ja tilasivat porukalla 
uuden Massey-Harris 780 -ajopuimurin. 

   Kimmo Kotta, kuvat Uolevi Oristo

Isäntien merkkivalinta oli sel-
vä, sillä MH oli sen ajan koneis-
ta myydyin ja kaiketi myös paras. 
Puimurin hinta, 1 380 000 mark-
kaa (n. 31 100 €), tuntui koval-
ta, mutta nopea päätös kannat-
ti, sillä syksymmällä hintaan tuli 
400 000 mk:n korotus. Kauppa oli 
sikäli merkittävä, että osuuskau-
pan johtaja juhlisti sitä tuohon ai-
kaan harvinaisella liikelounaalla. 

Puimureilla oli pitkä toimi-
tusaika, niinpä kone saatiin vasta 
vuotta myöhemmin. Uutuuttaan 
kiiltävä punainen Massey-Har-
ris tuotiin Vahterukseen ajamal-
la. Matkaa Turun Hankkijalta oli 
n. 60 km, mikä tarkoitti 6–7 tun-
nin köröttelyä.

Puimurikurssilta opit  
kunnolliseen huoltoon
Ensimmäiset puinnit uudella ko-
neella tehtiin 21. elokuuta 1957. 
Tuo syksy oli hyvin sateinen ja 
pellot upottivat. Perkins L4 -die-
selmoottorissa riitti voima, mut-
ta puimurin asennettiin puolite-
lat, jotta eteneminen voitiin taata. 
Tämän jälkeen Harris liikkui var-
sin märässäkin, mutta puimurin 
voimansiirtoa ei ollut suunniteltu 
niin rajuun kuormitukseen, ja seu-
rauksena oli vaihteistoremontti.

Neljän vuoden jälkeen huomat-
tiin, ettei puimurin kapasiteetti 
riittänyt neljän talon puinteihin. 

Yhteisomistus purettiin ja jokai-
nen osakas hankki oman puimu-
rin. Massey-Harrisin lunasti sen 
vakiokuljettajana toiminut Kau-
no Pietilä. 

Puimuri pääsi hyviin käsiin, sil-
lä Pietilä oli käynyt heti puimurin 
tulemisen jälkeen viikon mittaisen 
Työtehoseuran puimurikurssin ja 
ottanut käyttöönsä sieltä saadut 
opit ”lyhentämättöminä”. Kurssil-
la käytiin läpi samanlaisen puimu-
rin tekniikka ja huolto osa osalta. 

Alusta saakka Kauno Pietilä on 
ennen puintikiireitä tutkinut ko-
ko puimurin ja merkannut muis-
tiin viat sekä tehdyt huollot ja kor-
jaukset. Puintikauden päätteeksi 
kone on puhdistettu huolellises-
ti, suojattu ruostumiselta, vialliset 
osat vaihdettu ja maalittomat tai 
naarmuuntuneet kohdat on maa-
lattu. 

Yhteisomistuksen päättyminen 
ei vähentänyt koneen käyttöastet-
ta. Ensimmäisen kymmenen vuo-
den aikana sillä puitiin vuosittain 
päälle 100 ha, seuraavana kym-
menvuotiskautena 80 ha ja viime 
vuosina n. 25 ha per vuosi. Kym-
menen vuoden ajan koneessa oli 
säkitystaso, minkä jälkeen puimu-
ri on ollut säiliökoneena. Silppuri 
tuli varusteeksi vuonna 1961. Al-
kuaan vaatimatonta pyörävarus-
tusta on myöhemmin suurennet-
tu, ja lisäksi puimuriin on tehty 

lukuisia Pietilän kehittämiä pik-
kuparannuksia.

Neljännet silppurin terät ja  
kolmannet varstat
Ihan yhtä juhlaa ei Harrisilla puin-
ti ole ollut, sillä remonttia on teh-
ty Pietilän mukaan melkoisesti. 
Osa remonteista on luonnollisen 
kulumisen seurausta, mutta esim. 
monet vaihteiston korjaukset ovat 
johtuneet alimitoitetusta raken-
teesta. 

Kolmeen otteeseen puimuri on 
meinannut palaa. Teriä ja muu-
ta kulutusosaa on vaihdettu suu-
ret määrät. Menossa on neljännet 
silppurin terät, kolmannet varstat, 
pelteihin on tehty paikkauksia ja 
niin edelleen. Peruskone on kui-

tenkin alkuperäinen. 
Nykyään korjaukset ovat han-

kalampia, koska uusia varaosia ei 
ole juurikaan saatavilla. Terät ja 
useimmat laakerit saa tarvikeosa-
na, mutta lähes kaikki moottoriin 
osat on etsittävä käytettynä. Pieti-
län henkilökohtaisena varaosakes-
kuksena on kolme purkupuimu-
ria. Valitettavasti osat, jotka yleen-
sä hajoavat vanhoista puimureista, 
ovat purkukoneissakin useimmi-
ten valmiiksi rikkonaisia. Tähän 
saakka Harris on kuitenkin saatu 
pysymään työkuntoisena. 

Massey-Harrisilla on nyt puitu 
52 vuotena, tänäkin syksynä rei-
lut 25 hehtaaria, mikä saattaa ol-
la lajinsa ennätys. Vanhempia mu-
seokoneita toki löytyy, mutta näin 

Katkennut syöttösormi tuhoaa yleensä ainakin muutaman silppu-
rin terän. Massey-Harrisin karkaistu sormi menee katketessaan tu-
hannen päreiksi, eikä hajota mitään ylimääräistä.

Parivaljakko Kauno Pietilä ja Massey-Harris on korjannut viljaa 
Kalannin Vahteruksessa jo 52 syksynä. Mistään ennätysyritykses-
tä ei Pietilän mukaan ole kyse, puimuri on vain pidetty niin hyväs-
sä kunnossa, ettei sen uusiminen ole tullut mieleen.
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Salaojayhdistys 90 vuotta 

Salaojakoneita esillä Sirpistä 
Puimuriin -tapahtumassa

Salaojituksen yleistyminen oli maatalouden ko-
nellistumisen ja tehostumsen kannalta ratkaiseva 
askel. Sirppi ja puimuri -tapahtumassa oli esillä 
salojituskalustoa v. 1918 perustetun Salaojayhdis-
tuksen juhlavuoden kunniaksi. Koneviesti palaa 
salaojituksen historiaan ja kalustoon tarkemmin 
numerossa  3/2009.

   Kimmo Kotta 
Uolevi Oristo (kuvat) 

Santahaminassa valmistettujen salaojakoneiden alustana käytettin 
USA:n armeijan ylijäämävarastoista hankittuja White-kuorma-autoja, joissa 
oli takapäässä telat ja edessä ohjaava akseli (kuvassa koneharrastajan jal-
kojen takana). 

Tämä Kurpan konepajan valmistama Mörkö-aura on varustettu pe-
rävedolla, jotta aura voitiin viedä märällä pellolla ojan aloituskohtaan 
( eli käytönnössä useimmiten laskukohtaan ). Aura pudotettiin valta-
ojaan tms jonka jälkeen vinssivaunu ajettiin vaijerin mitan kohti pel-
lon toista päätä. Aura vedettiin vinssillä vaunun luokse, jonka jälkeen 
vinssivaunulla ajettiin joko eteenpäin tai otettiin aura kyytiin ja vietiin 
seuraavan ojan päähän. 
Oja-aurayhdistelmässä vinssiosan on tehnyt Kurpan konepaja, osina 
Mörko-Majurin voimansiirto jonka eteen on lisätty ylimääräinen vaih-
teisto jostain kuorma-autosta. Itse auran on tehnyt Lännen Sokerin 
konepaja. Puolustusvoimien Santahaminan tehdas teki n. 50 salaoja-
konetta vuosina 49–57. Tuotanto loppui, kun tehdas paloi. Toimintaa 
jatkettiin Vammalassa merkillä Vammas.

Traktorin ulosotto-
akselilta tuleva voima 
kulki vaihdelaatikon  
kautta Mörkö Majo-
rin perään, josta voi-
ma jaettiin vinssille tai 
alennusvaihteen vir-
kaa toimittavien ketju-
jen kautta vinssivau-
nun vetäville pyörille.   

ã

ã

ã

Alkuvuosina puimurissa oli säkitystaso, mutta viimeiset 41 vuotta se on ollut säiliökone. Siirto-
ajojen ajaksi tyhjennystorvi irrotetaan säiliöstä ja nostetaan pystyyn puimurin sivulle.

Kauno Pietilän puimurissa on 
lukuisia omia keksintöjä: lämpö-
mittariin on hieman vaikea näh-
dä kumartumatta, mutta peilin 
avulla viisarin asento selviää pel-
källä vilkaisulla.

Massey-Harrisissa on noin 
120 rasvattavaa kohdetta, mutta 
kaikki eivät onneksi vaadi päivit-
täistä huolenpitoa. Tärkein koh-
de on ajovariaattori. Se tarvitsee 
vaseliinia jokaisena työpäivänä.

Työtehoseuran viikon mittaisella 
puimurikurssilla neuvottiin tekemään 
huoltokohteista luettelo, johon merka-
taan kaikki toimenpiteet päivämääri-
neen. Kaikista Pietilän puimurille teh-
dyistä huolloista ja remonteista löytyy 
tarkat dokumentit 51 vuoden ajalta.

vanhat aktiivikäytössä olevat pui-
murit ovat harvassa. 

Pietilä kieltää yrittäneensä mi-
tään ennätystä. Puimuri on vain 
käynyt tutuksi, ja kun sen on saa-
nut pysymään hyväkuntoisena, ei 
uudemman hankkiminen ole käy-
nyt mielessä. Puimurin työleve-
ys 8,5 jalkaa, ja sillä pui hehtaarin 
parissa tunnissa, mikä on Pietilän 
mielestä riittävä tahti hänen pin-
ta-aloillaan. 

Onhan tarkkaan käytetty pui-
muri myös ekoteko, tuumaa maa-
ilmaa varsin filosofisesta vinkke-
listä tarkkaileva pitkän linjan pui-
murimies. Uuden puimurin val-
mistusprosessi kun syö tuhotto-
masti energiaa ja luonnonvaroja.

Massey-Harris pyörii vanhaksi 
puimuriksi uskomattoman tasai-
sesti. Ensi syksynä se valmiina 53. 
puintikauteensa, joka on toivotta-
vasti mennyttä syksyä suotuisam-
pi. Tulevana talvena Kauno Pietilä 
tekee puimurilleen perinpohjaiset 
tarkastukset. Moottoriongelmien 
varalta on tiedossa hyväkuntoi-
nen vaihtomoottori. Voi olla, että 
syksyllä käydään ohran kimppuun 
uudella voimalla, suunnittelee Pie-
tilä, melkoinen veteraani itsekin – 
79-vuotiaat ovat melko harvinai-
nen näky puimurin pukilla tai re-
monttihommissa. 
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