Karhoismajan vesistä niitettiin 100 tonnia kasvustoja
Kesän 2007 suurissa niitoissa 17.–20. heinäkuuta kerättiin Karhoismajan vesireittien
kunnostusyhdistyksen kolmelta järveltä pois sata tonnia vesikasvustoja. Niittoala oli yhteensä
yksitoista hehtaaria.
Kesän 2007 niitot olivat kunnostusyhdistyksen alueella ensimmäiset laaja-alaiset koneniitot.
Edelliskesänä koneniittoja kokeiltiin Iso-Hapualla ja Majajärvellä, ja tämän perusteella osattiin
niittourakoitsijalle asettaa järvillemme sopivat tehokkuusehdot.
Isoimmat niitot tehtiin Iso-Hapuanjärvellä, jossa niitettiin viisi hehtaaria. Majajärvellä niitettiin
neljä ja Äpätissa kaksi hehtaaria.
Niitot hoiti ylöjärviläinen Telapari Oy Truxor-kaislanniittokoneella. Koneen keulassa on neljän
metrin terä ja perässä kuuden metrin keruuharava. Näin Truxor niittovanansa ajettuaan voi takaisin
tullessaan kerätä leikkuujätteen kyytiinsä. Laite kykeni nostamaan hydraulisella haravallaan
keruumassan kuivalle maalle saakka. Keruutuloksen varmisti vielä jäljessä tullut apuvene omalla
kuuden metrin haravallaan.
Rannalla niittomassojen läjittäjänä urakoinut Erkki Sikala oli kiinnittänyt traktorinsa tukkikouriin
tynnyrinpuolikkaat, joilla niittojätteen pystyi nostamaan tehokkaasti ja tarkasti pois ranta-alueelta ja
kuormaaman poisvietäväksi. Kuljetukset hoiti Majajärvellä talkootöinä Tarmo Santikko omalla
kalustollaan ja Iso-Hapualla Jorma Rintala. Hänellä oli käytössään Kauko Juhantalon lainaama
traktorikalusto, johon Juhantalo vielä lahjoitti polttoaineen.
Kuljetus- ja läjitysoperaatio oli melkoinen urakka. Kasvismassoja oli traktorikuormien perustella
laskettuna yhteensä sata tonnia (tuorepaino). Niitot onnistuivat erittäin hyvin. Niittoaikaa Telapari
Oy:ltä meni koko urakkaan 34 tuntia.
Urakka tuli veroineen ym. maksamaan 5 373 euroa. Työ rahoitettiin kokonaisuudessaan
kunnostusyhdistyksen EU-varoilla.
Kasvustojen tyrehdyttäminen edellyttää niittoja mieluiten kolmena peräkkäisenä vuotena. Telapari
Oy on jo alustavasti varattu Karhoismajan niittoihin myös vuoden 2008 elokuun alussa.
Kunnostusyhdistyksen muilla järvillä Valkiajärvellä, Suutarinjärvellä ja Pikku-Hapuassa koneellisia
niittoja ei ole tehty. Valkiajärven rannat ovat kivikkoisia ja niittoalat suppeahkoja. Ne on hoidettu ja
hoidetaan edelleen talkoilla käsipelein. Pikku-Hapuassa on kyllä erittäin laajoja kasvustoja, mutta
ne ovat ”turpeutuneet” ja soistuneet niittolaitteille sopimattomiksi. Suutarinjärvellä isoimpana
ongelmana em. turvekasvustojen lisäksi on vesisammal, ja näitäkään kasvustoja ei kyetä niittämällä
poistamaan.
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Telapari Oy:n Truxor työssään ruorissa koneyrittäjä Antti Takala itse. Truxor liikkuu sekä
kumitelojen että siipirattaiden avulla, ja pystyy leikkaamaan vesikasvustoa matalaltakin rannalta
aina maarajaan saakka. – Nämä työkuvat ovat Majajärveltä.

Truxorin keruuharavaan mahtuu 2–3 kuutiota tavaraa ja se nostelee rannalle tonnin eriä.
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Keräilyvene varmisti, ettei leikkuujäte pääse ajelehtimaan. Kuskina Timo Kallunki.

Erkki Sikalan tukkikouran ja Truxorin yhteistyöllä syntyi rannalle melkoinen keko.
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Tätä tavaraa kertyi koko niittourakassa sata tonnia. Tavanomaisella vesikasvustoalueella on
kaskimäärin 10 tonnia tavaraa hehtaarilla.

Muutama tuhat neliötä kaislaa ja kortetta tästä maisemasta on siirtynyt kasoille rantaan odottamaan
läjityskuljetusta.
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