
OPPITUNTI
Ojaparturin 

 � NORMAALIKONEELLAKIN PÄRJÄÄ. 
Niittokauhoja on myynnissä moneen 
eri kokoluokkaan, ja tämänkokoisen 
ojan perkaaminen käy jo tällaisella 
2,5-metrisen kauhan ja 15-tonnisen 
lyhytperäisen yhdistelmällä hyvin.
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Teksti ja kuvat: Juha PokkiTYÖLAITE LANDREUS LMZ -NIITTOKAUHA



Ojat ja niiden toimiva virtaus ovat tärkeä osa peltojen vesitaloutta. 
Suomessa ojien perkausta juoksevampaan muotoon on totuttu 
tekemään kaivamalla. Maailmalla heinittyneitä ja vesakoituneita 
ojia puolestaan siivotaan myös niittokauhalla. Mutta mikä on tämä 
niittokauha ja miten se soveltuu Suomeen?
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O
ja on periaatteessa ja käytän-
nössäkin varsin yksinkertainen 
asia: sen tarkoitus on kuljettaa 
vettä, ja mieluiten vieläpä pois-
päin sieltä, missä liika vesi on 

haitaksi. Tämä on kaikille selvää asiaa. 
Ojan toimivuus puolestaan vaatii jo hie-
man enemmän perehtymistä, mutta vie-
läkään ei olla lipsumassa liian vaikeiden 
asioiden äärelle. Sopiva vietto tulee var-
masti ensimmäisenä mieleen, kun kysy-
tään mikä saa veden virtaamaan. Oikein, 
mutta kerran kaivettu oja ei menesty vain 
olemalla olemassa. Oja ei ole koskaan 
valmis, vaan sitä pitää ylläpitää ja hoitaa 
jotta se toimii. Rehevöityminen, heinitty-
minen, pusikoituminen - tai mitä termiä 
halutaankaan käyttää – on ojan ominai-
suus ja samalla ongelma, jota pitää ku-
rittaa aika ajoin. Suomessa tätä puuhaa 
on tavattu tehdä kaivamalla oja siistiksi 
ja parantamalla sen virtausta. Menetel-
mä on aivan toimiva ja taitava kaivaja 
saa yhdellä kertaa selvää jälkeä. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseessä 
olisi ainoa toimiva tapa.

KESKI-EUROOPAN MALLIIN. Niittokau-
ha on toimivaksi havaittu keksintö esi-
merkiksi niissä Keski-Euroopan maissa, 
jotka todella tukeutuvat toimivaan oja- ja 
kanavaverkostoon. Näistä mainittakoon 
vaikkapa Hollanti ja sen naapuri- ja lä-

hivaltiot, jotka ovat paitsi suuria maata-
lousmaita, myös paikoin varsin alavaa 
maastoltaan. Veden täytyy kulkea eikä 
tukkeita saa tulla. Samalla kasvukausi on 
huomattavasti Suomea pidempi, eikä se 
rajoitu pelkästään hyötykasveihin. Myös 
ojat kasvavat umpeen selvästi isommal-
la syötöllä. Kustannustehokas ratkaisu 
on tällaisessa ympäristössä tervetullut 
ja se on löytynyt kaivamisen sijaan niit-
tokauhasta. 

Niittokauha on nimensä mukaisesti 
kauha, jolla on mahdollista niittää. Keski-
Euroopassa laitteet tunnetaan niittokori-
termillä, joka on toisaalta kuvaavampi 
sana, toisaalta taas ei: tällä kauhalla ei 
toki voi kaivaa, mutta muuten laite on 
varsin kauhamainen, vaikka avoin raken-
ne tuokin mieleen jonkinlaisen korin. 

No, nimisaivartelut sikseen ja asiaan. 
Tervajoella nähtiin syyskuun lopulla työ-
näytös, jossa ojaosuuskunta Renkoolan 
Ojat, urakoitsija Juha Paja Oy sekä hol-
lantilaisia Landreus LMZ -niittokauho-
ja maahantuova MenSe Oy esittelivät 
ja samalla myös kokeilivat niittokauhan 
soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin. 
Paikalle saatiin myös viitisen vuotta sa-
mankaltaisella niittokauhalla ojia siivon-
neet porilaiset Ilkka Strömberg ja hänen 
poikansa Markus Strömberg. Strömbergit 
ovat olleet niittokauhaan hyvin tyytyväisiä 
ja kertoivat myös näkökulmiaan aiheesta.

HARJOITUS TEKEE NIITTOMESTARIN. 
Juha Pajan väki on vasta totuttelemas-
sa uuden työkalun käyttöön, mutta noin 
vartissa on edetty jo satakunta metriä. 
Ojan luiskat ovat yli kaksi metriä korkei-
ta ja normaalipuominen Doosan ylettyy 
vielä hyvin ottamaan yhdeltä puolelta 
molemmat luiskat. Pidempään vastaa-
vanlaista työtä tehneet Strömbergit ker-
tovat, että heillä on käytössä pitkäpuo-
minen Hitachi, jonka yksi suuria etuja on 
kauhalla nousevan tavaran sijoittaminen. 
Siinä missä normaalipuomisella koneella 
perkausjäte sijoitetaan kulkusuunnassa 
koneen taakse, eli edetylle uralle, voi-
daan pitkäpuomisella usein sijoittaa mas-
sa koneen ja ojan väliin. Sijainti on siis 
sama, pellon reunalla ja ojan penkalla. 

 � NOPEASTI OMAKSUTTAVA. Toiminta niittokauhan kanssa on lyhyen perehtymisen jälkeen varsin selkeää. Kauhaa vedetään 
pitkin ojan penkan pintaa ja ojan pohjalla käydään lietettä myöten. Paluukuormassa on kauhallinen heinää, vitsaksia ja lietettä.
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 � VESI JÄÄ 
OJAAN. Niitto-
kauha jättää 
tehokkaasti veden 
ja luirumman 
lietteenkin sinne 
minne se kuuluu 
eli ojaan. Kaikki 
kiinteämpi tavara 
kuten savi ja heinä 
nousee nätisti ylös. 

 � HELPPOHOITOINEN. Teräpalat on helppo ja nopea irrottaa ja vaihtaa tarpeen 
vaatiessa. Jos terien väliin kiilautuu jotain liian kovaa, jumitus voidaan purkaa 
peruuttamalla. Jumituksia tapahtuu käytännössä kuitenkin hyvin harvoin.

 � KEVYTRAKEN-
TEINEN JA KES-
TÄVÄ. Alkuperäis-
kielellä käytetty 
termi niittokori 
kertoo laitteen 
kokonaisuudesta 
paljon. Rakenne 
on kuitenkin 
vuosien varrella 
kestäväksi todet-
tu, vaikka sillä ei 
kaivaa toki voi.

Ero syntyykin siinä, että pitkäpuomisel-
la ei tarvitse ylävaunua kääntää, vaan 
työ etenee jatkuvasti kylkimyyryä. ”Täl-
lä tavoin päivävauhti on kaksi kilometriä 
perattua ojaa päivässä”, kertoo Markus 
Strömberg. Toki nopeusasiaan vaikuttaa 
moni seikka, mutta tulos kuulostaa hyväl-
tä niin tekijän kuin maksajankin korvaan. 
Hinnoittelussa nopea ja kevyt menetelmä 
on myös otettu huomioon. ”Jos kaivamal-
la tehty perkaus maksaa sen 80 senttiä 
tai euronkin metriltä, tämän hinta on 35 
senttiä metri”, Ilkka Strömberg sanoo.

Ja työ etenee Tervajoellakin. Ajatus 
ojan parturoimisesta ei ole mitenkään 
kaukaa haettu, sillä niittokauhan terä 
säksättää ja kauha kaapii koriin kasvustoa 
kuin parturin leikkuukone konsanaan. Ja 
jälkikin on siistiä. Ojasta tulee veto ve-
dolta sliipattu ja heinätön, pintakerroksen 
poistuessa ohuelti mukana. Toinen luiska 
alas, pohjan kautta toista luiskaa ylös. 
Ylävaunun kääntö ja kauhan tyhjennys. 
Kone siirtyy eteenpäin ja aloittaa taas 
vastarannalta alusta. 

Ojan penkalle nousee lähinnä heinästä 
ja vitsaksista koostuvaa massaa, jonka 
mukana on hieman mutaa. Mitäs tälle 
sitten tehdään? ”No se kyllä painuu no-
peasti, sillä siinä ei maata ole oikeastaan 
ollenkaan mukana, mutta joskus asiak-
kaan toiveesta riippuen olemme ajaneet 
esimerkiksi kelamurskaimella sen vielä 
tasaiseksi”, Ilkka Strömberg kertoo. Liet-
teen kanssa sotkemista ei tällä työme-
netelmällä synny ja työtä voidaan tehdä 
haluttaessa jopa satokauden aikana, sillä 
pellolle syntyy ainoastaan kaivinkoneen 
telojen jäljet, ei maakasoja. 

KOKEMUKSESTA KERTYNEITÄ HUOMI-
OITA. Mutta minkälainen se kauha sitten 
on? Tällä kertaa kyseessä on 2,562 metriä 
leveä kauha, mutta muitakin malleja on 
olemassa runsaasti aina 1,047 metristä 
5,59 metriin ja näin ollen eri konekokoihin 
soveltuen. Huulena kauhassa on teräyk-
sikkö joka koostuu alapuolisista sormista 
ja yläpuolisista paloista. Teräpalat ovat 
yksi kerrallaan vaihdettavissa helposti ja 
nopeasti, mikäli tarvetta on. Teräyksikkö 
liikkuu keskipakonivelen avulla eli mo-
nimutkaista tekniikkaa ei laitteessa ole. 

Entä käytännössä? Sormen paksuinenkin 
pajukko katkeaa, miltei hieman paksum-
pikin, huolettoman näköisesti. Toki risujen 
käsittelyn takia pusikot kannattaa leikata 
muutamassa osassa ylhäältä alaspäin eikä 
tästä kauhasta esimerkiksi energiapuukou-
ran korvaajaksi ole. Mutta jos ojaan on 
päässyt kasvamaan jo heinää vankempaa 
luontoa, se hoituu näppärän oloisesti.

Itse heinä puolestaan katkeaa vaivatto-
man näköisesti ja päätyy koriin. Strömber-
gien mukaan parasta terille on, jos työtä 
päästään tekemään mahdollisimman paljon 
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veden seassa. Vesi huuhtelee teriä ja jääh-
dyttää niitä, jolloin kestävyys on parempi. 
Jos terien väliin joutuu liian kovaa materi-
aalia, leikkuu pysähtyy. Useimmista materi-
aaleista, kuten esimerkiksi liian kovasta tai 
paksusta puusta selvitään peruuttamalla 
terää. Sepeli on pahin vihollinen, sillä se 
voi myös rikkoa pahimmassa tapaukses-
sa paloja. Samoin esimerkiksi pinnan alla 
vaaniva terävämuotoinen louheikko saattaa 
vaurioittaa useampaa teräpalaa kerralla. 
Kaikkein otollisin oja onkin sellainen, jonka 
pohjatyöt on jossain vaiheessa tehty kaiva-
malla kuntoon. Sen ylläpito sujuu huolet-
tomasti ja nopeasti jatkossa niittokauhalla 
ja helpottuu parin niiton jälkeen.

Työskentelysuunnasta Strömbergit oh-
jeistavat sen, että näkyvyyden suhteen on 
paras edetä alavirtaan päin ylävaunun oi-

kea kylki edellä. Näin toimittaessa perattu 
oja on paremmin näkyvissä ja uudet vedot 
voidaan aina suhteuttaa siihen. Samoin 
kauhasta valuva kiinteä niittojäte ei pääse 
karkaamaan lauttana virran mukana, vaan 
pysähtyy aina perkaamattomaan kohtaan 
odottelemaan, josta se on helppo kaapia 
seuraavalla vedolla ylös. 

MONTA KOHDETTA, PITKÄ KAUSI. Mar-
kus Strömberg kertoo vielä, että niittoa 
voidaan tehdä jopa pakkasten tultuakin, 
kunhan kovin paksua jäätä ei ole päässyt 
muodostumaan. Jäät kaavitaan pois, ja 
työ etenee lähes normaalia vauhtia. Tark-
kaa tieteellistä näyttöä parhaaksi niitto-
ajaksi ei ole, mutta arveluita on esitetty 
loppukesästä, jolloin ruoko ei ole vielä 
kerännyt talvivarastoa juurensa. Näin ol-

len sillä ei olisi kovin paljoa elinvoimaa 
nousta uudelleen, vaan parin niittoker-
ran jälkeen kasvusto saattaa hyvinkin 
olla vähenemään päin kaiken kaikkiaan.

Toistaiseksi sekä Juhan Pajan kuten 
myös porilaisten Strömbergien toiminta 
niittokauhan kanssa keskittyy käytännös-
sä pelkästään pelto-ojien perkaukseen. 
Jonkin verran työlista käsittää myös esi-
merkiksi laskeutusaltaita, mutta kauhalla 
ei ole esteitä tehdä esimerkiksi rantojen 
siivoamista kaislasta ja heinästä. Etuna 
tässäkin on pohjalietteen käsittelyn vä-
hyys, joka varmasti miellyttää esimerkiksi 
mökkiläisiä. Toinen käyttökohde kauhalle 
löytyy varmasti myös kunnallispuolelta 
eli puistojen ja viheralueiden vesistöjen 
perkauksesta, jolloin työ on nopeaa eikä 
edellytä kaivumassojen sijoittelua. 

 � NOPEASTI SIISTIÄ. Tämä matka 
ja vähän päälle on tehty noin 
vartissa. Kun työhön rutinoituu, 
vauhti luonnollisesti myös kiihtyy. 
Työsuunta kannattaa pitää alavir-
taa kohden ja perattava osuus ku-
vasta poiketen mahdollisuuksien 
mukaan koneen oikealla puolella.
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