
➔ l!E--j 
parantaa ojan virtausta 
Nopeasti umpeen heinittyvillä mailla 

ojien siivoaminen niittokauhalla on 

kauhakaivuuta edullisempi ratkaisu. 

30 

likka 

Strömbergin 

kokemuksen 

mukaan 

niittokauha on 

pätevä laite. 

Kustannukset 

jäävät noin 

kolmannekseen 

kauhakaivuun 

hinnasta. 

1 sonkyrön Renkoolan ojastos 
sa nopea heinänkasvu on ongel
ma. Juhani Minni kuvailee hei
nää pesusieneksi: vesi menee sii

tä läpi, mutta virtausta ei ole. Tasaisel
la pellolla ojan kaato on vähäistä. 

Syyskuun lopulla järjestetyssä työ
näytöksessä ojaa siivottiin Doosan 
DX140LCR:llä ja LMZ -niittokauhalla. 

Valtaoja on edellisen kerran kaivet
tu kaksi vuotta sitten auki. Nyt heinää 
kasvaa runsaasti. 

"Kesällä kokeilimme pienen matkan 
tällä samalla 2,5-metrisellä niittokau
halla. Tehokkainta työ on, kun kau
han voi tyhjentää samaan kohtaan eikä 
kääntää sivulle", Juhani Minni toteaa. 

Hollannissa niittokauhaa 
käytetään paljon 

Niittokauhaa tuo maahan MenSe Oy. 
Sen yrittäjä Marja-Leena Mentu
la kertoo, että Hollannissa niittokau
han käyttö on arkipäivää, sillä on teh
ty työtä jo yli 30 vuotta. 

SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat 

"Suomessa niittokauhoja on tie
tääksemme käytössä vain jokunen 
kappale. Yleinen käsitys lienee se, ettei 
menetelmä sovellu suomalaisiin olo
suhteisiin." 

Niittokauhalla leikataan ja kerä
tään vesikasvillisuus ojista ja ojaluis
kista. Sillä ei kaiveta tai ruopata maa
ta, vaan kasvillisuus kerätään veden 
pinnan alta maata poistamatta. Kun 
leikkuujäte kerätään pois, rummut 
ojissa ja altaissa eivät tukkeudu. 

Parhaina päivinä kaksi 
kilometriä 

Porilainen Ilkka Strömberg on vii
tisen vuotta urakoinut perkuutöissä 
vastaavalla kauhalla. 

"Vastuullani on lähes 40 kilomet
riä kuivatusyhtiön ojia. Kauhakaivuu 
ei useassa ojassa tahdo enää onnistua, 
koska ne on kaivettu tasausviivan al
le. Virtaamat on saatava muuten kun
toon. Meillä on Lattomeren alueel
la samanlaista kuin täällä: tasaista, ja 

Tasaisella
pellolla kaato 
on hyvin
vähäistä.
Vaikka oja on
perattu kaksi
vuotta sitten,
heinä haittaa
virtaamaa.



kaatoa on vähän." 
Strömbergillä on neljä metriä leveä 

kauha. Kaivinkoneessa on puomi, jo
ka ulottuu noin 13 metriin. Hän on ra
kentanut omalla moottorilla toimivan 
hydrauliikkajärjestelmän peräpuntin 
jatkeeksi. Se lisää koneen vakautta . 

"Jos ei ole kiviä tai karheikkoa, tä
mä on lyömätön laite. Korvaa täysin 
kauhakaivuun. Kun olosuhteet ovat 
suotuisat, kustannus on noin kolman
nes kauhakaivuun kustannuksesta. 
Parhaimmillaan olemme peranneet 
kaksi kilometriä päivässä." 

Sepeli ja koivun kanto 
pahasta 

Joka paikkaa niittokauha ei sovi. 
Strömbergin kokemuksen mukaan se
peli on pahinta. Tuore koivun kanto 
on myös hankalaa, niittolaitteen sor
mi uppoaa kantoon ja taittuu poikki. 
Kolmanneksi pahinta on louhos. 

Niittokauha ei ole kaivukauha. 
Maata sillä ei voi juuri kaivaa. Myös-

kään ojan ylitys niin, että kaapii ojaan 
maata ja ylityksen jälkeen avaa taas 
ojan, ei onnistu. Siksi niittokauhan 
käyttö voi tuoda haasteita ojitusyhtei
sölle. Isoissa risteävissä ojissa pitää ol
la silta tai rumpu. 

Strömberg on perannut ojia yleen
sä elokuun alkupuolelta niin pitkälle 
syksyyn, että oja on kymmenen sent
tiä jäässä. 
· "Tämä ei juuri tallaa peltoa, vaikka
siellä olisi vielä vilja pystyssä. Työ teh
dään suojavyöhykkeellä ja niitetty ta
vara jää siihen. Jollekin laitan sitä au
ravakoon, joku toinen haluaa levittää
sitä pidemmälle peltoon."

Lattomeren alueella ojat joutuu 
perkaamaan 2-3 vuoden välein. Niit
tokauha ei väliä harvenna. 

"Jos ei ojia avaa riittävän usein, vir
taama loppuu ja veden pinta nousee. 
Kun ojan sitten avaa, pinta laskee no
peasti ja tulee sortumavaara", Ilkka 
Strömberg sanoo. 

Niittämisen hyvä puoli on, ettei 
tarvitse levittää ojan pohjasta kaivet-

tua hapanta lietettä pellolle. 
Strömberg aloittaa perkaamisen 

aina ojan latvasta. Vesi jäähdyttää ja 
myös huuhtelee terää. 

Järvivesi pysyy kirkkaana 

"Ojien syventämisestä voi seurauk
sena olla liettyminen. Silloin ravin
teet lähtevät liikkeelle", Marja-Leena 
Mentula sanoo. 

Niittokauhalla voi perata ojien li
säksi esimerkiksi laskeutus- ja huleve
sialtaita ja rantoja. 

"Järven tai meren rannalla niitto 
onnistuu sotkematta vettä mudalla. 
Pohjan ekosysteemi ei työskennelles
sä vaurioidu, kun pohjaa ei ruopata ei
kä kasveja poisteta juurineen. Mökki
alueella etuna on se, ettei vesi sotkeen
nu mökkiläisten harmiksi." D 

Niittokauhan
terä ei tykkää
kivistä eikä
sormea
vahvemmista
kannoista.
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