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Niittokauha 

OJAT KUNNOSSA 
Valtaojien ruohottu
minen tuntuu olevan 
nykyään aiempaa voi
makkaampaa. Apua ti
lanteeseen löytyy niit
tokauhasta, jolla siivo
taan pohja ja parturoi
daan ojan kyljet samal
la kertaa. 

■ Jussi Knaapi

Niittokauhalla saadaan pohjalie
ju siivottua kuin normikauhal
la ikään, ja myös niitettyä ojan 
kylkien heinäkasvusto. Kiinteän 
maa-aineksen irtoaminen on mi-

nimaalista. Niittokauhan salaisuus 
piilee kulutusta kestävässä leik
kuuterässä, riittävässä työlevey-

dessä ja veden lävitseen päästäväs
sä kauhan rakenteessa. 

Edistyneen ojanhoitokulttuurin 

Hollannissa syntynyt idea on siellä 
vakiintunut arkikäyttöön jo kauan 
aikaa sitten. Rannikon tasaisella 
polderialueella ojien kaadot ovat 
minimaalisia, ja lakisääteinen ojien 
siivous on tiukimmillaan tehtävä 
kahdesti vuodessa. Käytännössä tä
mä tarkoittaa hellävaraista liejun 
poistoa ja heinittyneiden kylkien 
puhdistusta. Oikein toimien ojien 
kyljet säilyvät ruohopeitteisinä, joi-

+ Siivous yläjuoksulta alkaen
näyttää veden virtaaman ja auttaa
pitämään terän puhtaana. Doosan
140 riittää hyvin työhön. Puomin
ulottama ja näkyvyys hytistä (kor
keus) ovat ratkaisevia tekijöitä.
aluskasvillisuus "tilkitsee" kauhan,
jolloin lieju pysyy matkassa



loin liikkeelle lähtee 
minimaalisen vähän 
sedimenttiä. Varsi
naista pohjaruoppa
usta ei tällä taktiikal
la tarvita lainkaan, tai 
sen uusimisväliä voi
daan pidentää huo
mattavasti. 

Sopii myös meille 
Ojien ja vesiväylien 
ruohottuminen on py
syvä ongelma, jota pa
hentaa hallitsematon 
ruoppaus. Vaara on tar
jolla, jos kauharuoppauk-
sessa mennään syventämään alku
peräistä suunnitelmaa, ja kaadoista 
ei pidetä tarkoin kiinni. Syntyy hi
taasti virtaavia jaksoja, jossa ruo
hottuminen on erityisen herkässä. 
Varsinkin tasaisilla rannikko-Suo
men pelloilla ilmiö on tuttu. Niit
tokauhan työnäytös Isossakyrössä 
"Renkoolan Ojat" -yhtymän ojas
toalueella oli varsin tyypillinen ta
saisen rannikkoalueen kohde. Yh
tymän toimitsijamiehenä operoi
va Juhani Minni kertoi, että kak
si vuotta sitten ruopattu ojasta on 
jo hyvää vauhtia ruohottumassa, 
ja niittokauhalle olisi jo tarvetta. 
Niittokauhan hankinta kiinnos
taa monia, mukaan lukien ojastol
la urakoinutta Juhan Paja Oy:ta. 

Kokemusta Porista 
Porin seudulla Ilkka Strömberg 
lienee Suomen ensimmäinen niit
tokauhaa hyödyntävä yrittäjä. Yri
tyksellä on lähes 40 ojakilometriä 
huollettavana, ja kokemusta it
se maahan tuodusta (saksalaises
ta) niittokauhasta on kertynyt jo 5 
vuoden ajalta. "Käyttökokemuk
set ovat positiivisia", kertaa Ilkka 
Strömberg. Leveällä (4-5 metriä) 
kauhalla työ joutuu. Metrikohtai
nen kustannus jää kohtuulliseksi, 
koska työsaavutus on 3-kertainen 
perinteiseen kauharuoppaukseen 
verrattuna. Ilkka jatkaa: "Koke
mus on opettanut. Hyvä näkyvyys 
hytistä ja puomin oikea liikegeo
metria nopeuttavat työtä". Har
kinnassa onkin saada kalustoon 
kehitystä eli kaivukone, jossa hyt
ti olisi mahdollisimman korkeal
la. Kauha kiinnitetään kääntäjään 
standardisovitteella. Tärkeää on 
tarkistaa, että kauhan kulmakään
tö (purettaessa) on riittävä, sillä 
näin pystytään ojaa etenemään il
man, että puomia tarvitsee kään
tää takaviistoon purkua varten. 

Terälaitteen kestävyys on ai
na huolena. Kulutusteräksinen 
normaalia tukevampi rakenne 
on osoittautunut varsin harmit
tomaksi. Normaalia kulumaa ta
pahtuu, ja terät ovat rikkoontu
misen varalta vaihdettavissa kuin 
puimurissa ikään. Pienet kivet ja 
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+ Palkki terän alla säätää "automaattisesti" 
niittokorkeutta. Hydraulinen epäkesko tuo teräl
le liikkeen, ja kuski säätää paineen sopivaksi. 
Kovametalliset terät kuluvat, mutta ovat myös 
yksitellen vaihdettavissa. 

,. Niittokauhan idea näkyy tässä. 
Leveä veden läpi päästävä kauha 
niittää ojan penkat ja nostaa pohja
liejun pois. Kiinnitysrakenteessa on 
lehtijousi antamassa sopivaa mu
kautuvuutta työhön . Kaikki kouran
pyörittäjän vakiominaisuudet ovat 
edelleen käytössä. 

Leveys Paino Max. öljyn- Sallittu LMZ, peruskonellle 
alkaen 5 tn painoluokka virtaama paine 

LMZ2,00 1 952 mm 280 kg 40 Vmin 150 bar 

LMZ5,00 5 590mm 550 kg 40 Vmin 150 bar 

Tekniset tiedot taulukko, esimerkkejä sarjan ala-ja yläpäästä. Saatavina myös Mini, 
joka soveltuu 1,5-3 tn peruskoneille, sekä Ultra Lite peruskoneille 0,8-1,5 tn. 

erityisesti sepeli ovat hieman han
kalia. Kuljettaja voi tarvittaessa py
säyttää terän käytön ja myös sää
tää syöttöpainetta, joten taiten toi
mien pärjätään hyvin. 

Mense tuo Suomeen 
Luumäen Taavetissa toimiva Men
se Oy:n päätuotteita ovat harves
terien ja sahalaitosten syöttörul
lat sekä erilaiset raivausleikkurit. 

seksi ja miellyttäväksi, koska siitä 
ei sinkoudu tavaraa, eikä isoja tur
vaetäisyyksiä tarvita. 

Syksyn työnäytöksissä mielen
kiintoa on löytynyt mukavasti, ker
too Marja-Leena Mentula. Kauhaa 
on saatavilla useina koko- ja varus
tekombinaatioina. Työleveydet 
vaihtelevat (2-5 m), samoin hinta
luokka (noin 6 000-10 000 euro.h 
alv 0 %). 

T ekniset tiedot taulukko, esi
merkkejä sarjan ala- ja yläpäästä. 
Saatavina on myös Mini, joka so
veltuu 1,5-3 tn peruskoneille, sekä 
Ultra Lite peruskoneille 0,8-1,5 tn. 

Niittokauhalle löytyy työkoh
teita myös peltojen ulkopuolelta. 
Viheralueiden ja esimerkiksi golf
kenttien kosteikkojen hoitoniitot 
ovat olleet tiedustelujen kohteena, 
päättää Marja-Leena Mentula.■

Katso myös juttu ojaston kunnosta
misesta KV 8/2013. 
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Osaamista kulutusosien kestävyy
destä löytyy, ja Hollantiin suun-
1:autuvan viennin yhteydessä yh
teistyökumppani LMZ:n kanssa 
päätettiinkin kokeilla niittokauho
jen tuontia myös Suomeen. Men
sen kokemus leikkaavista raivaus
laiteista antoi pohjaa olettaa, että 
niittokauhakin saisi positiivisen 
vastaanoton. Leikkaava terä on ni
mittäin osoittautunut työturvalli-
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