
Kuvio 1.  Aiemmin ojitettua metsämaata, jossa ojat eivät enää toimi 
suunnitellusti. Onko mahdollista perata tämä oja kaatamatta puita ja 
vahingoittaen luontoa niin vähän kuin mahdollista?
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Ojien perkaus: 
Ojien perkauksella on tärkeä rooli aiemmin 
ojitettujen metsämaiden korkean tuottavuuden 
ylläpitämisessä ja metsämiljöön säilyttämisessä 
Sekä Suomessa että Ruotsissa esiintyy suuria, ojitettuja 
metsäalueita. Hyvin toimivat ojat ovat välttämättömiä märillä 
kivennäismailla  ja turvemailla. Muutoin vaarannetaan sekä 
perinteisen teollisuuspuun että biopolttoaineen tulevaa 
tuotantopotentiaalia. Valitettavasti ojien elinikä ei usein ole riittävän 
pitkä (kuvio 1). Optimitilanteessa ojat pysyisivät kunnossa koko
metsikön elinajan (90-110 v Interreg-alueella). Silloin olisi mahdollista 
suhteellisen edullisesti (n. 6-7 kr/ojajuoksumetri) uudistaa ojasto
ennen istutusta suurella ja tehokkaalla kaivinkoneella. Jos ojille pitää 
tehdä jotain myöhemmin, seurauksena on joukko ongelmia. Jos 
käytössä on tavallisen kokoinen kaivinkone, pitää ensin kaataa 
lähimpänä ojaa olevat puut, jotta kaivinkone mahtuu kulkemaan. 
Tällainen toiminta on kallista. Toisaalta tiedetään, että sekä ojien 
elinajan että luonnon kannalta on hyväksi, jos lähellä ojia olevat puut 
saavat jäädä kaatamatta. Ne varjostavat ojaa, ja ojat kasvavat 
hitaammin umpeen. Ympäristönäkökulmasta on parasta, jos ojan 
reunoihin puututaan mahdollisimman vähän. Paljastetusta 
mineraalimaasta liukenee ravintoaineita ja aineshiukkasia. 



Kuvio 3. Hampailla varustettu kahmuri, jonka kaksoisleuat suljetaan 
voimakkaalla hydraulisylinterillä.

Kuvio 2. Vimekin perusmalli 404R (Peruskone on esitelty aiemmin 
mekaanista raivausta käsittelevässä info-lehdessä).  Paino 2,8 tonnia, pituus 
3,35 m, leveys 1,6 m, kääntösäde on 1,6 m ja maavara 0,4 m.

Lopputuloksena on se, että ojitukseen tarvitaan täysin puiden väliin 
sopiva kone, joka ei vahingoita ojien reunoja, ja jonka taloudellinen 
tuottavuus on riittävän korkea. Ojanperkuuseen suunnitellaan 
ajanseurantaa. 
Tässä tekstissä kerrotaan käytännön tuloksista käytettäessä 
ojituksessa Vimek 404R peruskoneistoa varustettuna 2046 
rinnakkaisnosturilla, jolla on 5 m ulottuvuus (Kuvio 2). Perus-
koneella on erittäin kapea kääntösäde, jotta sillä voidaan ohjata 
sekä vyötäröltä että ohjuspyörästä.

Kone on varustettu ojitusta varten kauhalla, joka on 0,43 m leveä ja 
joka avautuu maksimissaan 1,2 m (Kuvio 3). Työ aloitetaan 
korkeimmalta kohdalta ojan ylävirrasta. Siten minimoidaan lietteen 
määrä, joka kulkeutuu alavirtaan veden mukana. Tässä työtavassa 
on se heikko puoli, että näkyvyyttä sumentaa osittain ojan vesi 
(Kuviot 2 ja 4), mutta ympäristön kannalta se on hyväksi. Kauhaa
käytetään ojan suuntaisesti (Kuvio 4). Parhaassa tapauksessa 
voidaan perata jopa 1 metri ojaa jokaisella kauhan otteella. 
Käytännössä voitaneen kerralla perata noin 0,5 m, koska kauhan 
asentoa joudutaan välillä hieman korjaamaan. Jos metsikössä on 
isohko aukko, voidaan kone asettaa valinnanvaraisesti. Jos puut 
ovat tiheässä, joudutaan yleensä ajamaan koko kone on 
kohtisuoraan ojaa vasten (Kuvio 5).



Vimek 404R:lla ojitettaessa saa sen vaikutelman, että työtehtävät 
tehdään tarkoituksen mukaisesti, ja luontoa vahingoitetaan 
mahdollisimman vähän (kuvio 6 ja 7). Tuottavuutta ja taloudellisuutta 
koskevia seikkoja valaistaan jatkotutkimusten avulla. 

Kuvio 4.  Koura sijoitetaan ojaa pitkin. Se estää myös ojien reunojen 
kasvillisuutta vahingoittumista. 

Kuvio 5.  Kun kone ajetaan puiden väliseen rakoon, kohtisuoraan ojaan 
nähden, voidaan se tehdä 10 metrin välein. 
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Kuvio 6.  Sama oja kuin Kuvassa 1, kuvattuna heti ojan perkauksen 
jälkeen.

Kuvio 7.  Toinen valmiiksi perattu oja. Maanpinnan vahingoittuminen ojan 
reunassa on minimoitu, ja kaikki puut on jätetty pystyyn. 


