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SALAOJITUKSEN SUUNNITTELU

Salaojitustyötä varten tehdään useim-
miten salaojitussuunnitelma. Salaojitus-
suunnitelman osuus ojituksen kokonais-
kustannuksista on noin 4-7 % sisältäen 
työpaalutuksen. Salaojitukseen saatavan 
investointituen edellytyksenä on, että 
suunnitelman on tehnyt maaseudun vesi-
talouden erikoisammattitutkinnon pelto-
salaojituksen suunnitteluosion suorittanut 
suunnittelija. 

Suunnitelman etuina ovat, että sala-
ojitus tehdään viljelijälle salaojitukses-
ta koituvat hyödyt ja kustannukset opti-
moiden ja että salaojitus vastaa parhaalla 
mahdollisella tavalla pellon ominaisuuk-
sia ja paikallisia olosuhteita. Kartan avul-
la salaojien paikantaminen kunnossapi-
toa, mahdollisia muutoksia tai esimerkiksi 
pellolla tehtäviä johtotöitä varten on help-
poa. Myös urakoinnin tarjouspyyntöjen 
tekeminen on kätevää valmiin suunnitel-
man kanssa. Suunnitelma sisältää myös 
valmiin ojituksen kustannusarvion. Mikä-
li salaojitukseen ei haeta investointitukea, 
on viljelijän harkinnassa toteutetaanko sa-
laojitus erillistä suunnittelijaa käyttäen.

MAASTOTIETOJEN KERUU

Salaojasuunnitelman tärkein lähtötieto on 
riittävän tarkka kartta kohteesta. Kartta 
on myös edellytys sille, että salaojituk-
sen toimivuutta pystytään tulevaisuudes-
sa tarkkailemaan ja mahdolliset toimin-
tahäiriöt voidaan hoitaa mahdollisimman 
vähällä vaivalla. Salaojitus ei ole luvan-
varaista toimintaa joitain erityistilanteita 
lukuunottamatta.

Suunnittelijan käyttämästä tekniikasta 
riippuu, millainen karttapohja tarvitaan. 
Viime vuosina yleisin käytäntö on ollut 
paikan päällä takymetrilaitteella mitattu 
kartta, jota on kätevä käyttää suunnitte-
luohjelmissa. 

Sijainti- ja korkeustiedoissa tavoitteena 
tulee olla valtakunnallinen koordinaatisto 
ja korkeustaso. Niiden määrittelyä on hel-
pottanut GPS-järjestelmän yleistyminen. 
Pinta-ala- ja korkeustietojen lisäksi tarvi-
taan maaperäselvitykset vähintään sala-
ojitussyvyyteen. Maalajitietoa tarvitaan 
ojavälin määrittämisen lisäksi kaivuvai-
keuden arviointiin. Maaperäselvityksis-
sä käytetyimmät työkalut ovat lapio, ras-
si ja lusikkakaira. 

SALAOJITUKSEN TOIMEENPANO

Kuva 1. Salaojasuunnittelija kartoittaa pellon ta-
kymetrillä ja tekee suunnitelman mittausten pe-
rusteella.

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Salaojasuunnitelmasta tulee ilmetä tar-
peelliset tiedot niin itse työn toteutusta ja 
tarvikkeiden hankintaa varten kuin myös 
hankkeen rahoituksen järjestelyä varten.

ENNESTÄÄN SALAOJITETUT JA MUUT KOHTEET

Täydennysojituksella tarkoitetaan vanhan 
salaojituksen täydentämistä uusilla sala-
ojilla. Tällöin suunnittelun lähtötietoja on 
jo valmiina aiemmassa suunnitelmassa ja 
vanha ojitus rajaa oleellisesti käytettäviä 
ratkaisuja. Tyypillinen täydennysojitus on 
lisätä uudet imuojat vanhojen imuojien 
väliin, jolloin voidaan hyödyntää olemas-
sa olevaa salaojaverkostoa. 

Uudelleen ojituksessa vanhaa ojitusta 
ei voida enää hyödyntää. Tällainen tilan-
ne on tyypillinen turvemailla, joilla tur-
peen painumisen vuoksi vanhojen sala-
ojien syvyys on liian matala.

Korjaussuunnitelmalla tarkoitetaan 
yhdyskuntarakentamisesta johtuvia sala-
ojien korjauksia. Tällaisia kohteita ovat 
tiet, radat ja erilaiset putkilinjat. Niiden 
suunnittelussa olemassa olevien salaoji-
en suunnitelmakartat ovat välttämättömiä. 
Suunnittelussa joudutaan myös erikoisrat-
kaisuihin, joita varten laaditaan yksityis-
kohtaiset rakennepiirrokset.

SALAOJITUKSEN TOTEUTUS

SUUNNITELMAN MAASTOON MERKINTÄ

Suunnitelman maastoon merkinnän eli 
työpaalutuksen tekee yleensä suunnitel-
man laatija. Tällöin suunnittelija voi vielä 
varmistaa, että suunnitelma on ajan tasalla 
ja antaa tarvittaessa lisäohjeita ojituksen 
tekijälle. Paalutuksen käytännön toteutus 
riippuu urakoitsijan käyttämästä ohjaus-
järjestelmästä. Nykyisin salaojakoneiden 
ohjauksessa on yleisesti käytössä laser-
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syvyydensäätö, joka ei tarvitse välttämät-
tä merkkipaaluissa syvyysmerkintää. Me-
netelmässä riittävät tiedot ojan paikasta ja 
pohjan korkeudesta sekä putken kaltevuu-
desta. GPS-tekniikan soveltaminen sala-
ojakoneen ohjaukseen on vähitellen tulos-
sa käytäntöön. 

TYÖMENETELMÄT

Salaojien asennuksessa on nykyisin käy-
tössä kaksi perusmenetelmää: teloilla tai 
kumipyörillä kulkeva kaivava salaojakone 
tai teloilla kulkeva aurasalaojakone. Mo-
lemmissa menetelmissä putki lasketaan 
putkikourun kautta jatkuvana ojan poh-
jalle ja sen pysyminen paikallaan ennen 
kaivannon täyttämistä varmistetaan laske-
malla putken päälle joko kiinteää ympä-
rysainetta tai pudottamalla ruokamultaa 
pellon pinnasta.

Kaivava kone kaivaa salaojakaivannon 
auki joko kaivuketjuun tai kaivupyörään 

kiinnitetyillä kauhoilla ja kaivannon täyt-
tö on erillinen toimenpide. Tällöin kaivu-
maan on hyvä antaa kuivua hyvin ennen 
sen palauttamista kaivantoon. Erityisesti 
savimaan kuivattaminen parantaa kaivan-
non vedenläpäisevyyttä tehokkaasti. 

Auratekniikassa salaojakoneen peräs-
sä on pystyaura, jolla tehdään maahan ti-
laa putken asentamiselle. Putki kulkee au-
ran perässä olevaa putkikourua pitkin ojan 
pohjalle ja kaivanto täyttyy saman tien 
maa-aineksella. 

Molemmissa menetelmissä voidaan 
käyttää erilaisia ympärysaineita sorasta 
ja hakkeesta esipäällystettyihin tai asenta-
misen aikana päällystettäviin putkiin. So-
raa käytettäessä sora lasketaan joko trak-
torivetoisesta soravaunusta tai erillisestä 
sorankuljetuskoneesta salaojakoneen kai-
vuyksikön tai pystyauran perässä olevan 
sorasuppilon kautta suoraan putken pääl-
le ja ympärille. 
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Kuva 3. Kaivavan (vas.) ja aurasalaojakoneen (oik.) toimintaperiaate.

Kuva 2. Salaojakoneen laserohjauksen periaate.

VASTUUKYSYMYKSET

Peltosalaojituksessa noudatetaan työnai-
kaisen vastuun periaatetta. Toimivuusta-
kuu periaatetta on vaikea määritellä kos-
ka urakoitsija ei voi esimerkiksi vaikuttaa 
enää siihen, miten peltoa viljellään ojituk-
sen jälkeen. Vastuukysymykset tulee sel-
vittää ennen töiden aloitusta ja tarvittaes-
sa laatia kirjallinen sopimus.

SUUNNITTELIJAN VASTUU

Suunnittelija on vastuussa tilaajalle aiheu-
tuneista vahingoista ja kolmannelle osa-
puolelle aiheutuneista vahingoista, jotka 
johtuvat suunnittelijan tekemistä virheis-
tä ja laiminlyönneistä. Ellei toisin olla so-
vittu, suunnittelijan vastuu on voimassa, 
kunnes työ on hyväksytty urakoitsijan ta-
kuuajan vakuuden vapauttavassa katsel-
muksessa. Ellei takuuaikaa ole määrätty, 
vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua 
suunnittelukohteen valmistumisesta. El-
lei toisin olla sovittu, suunnittelijan edel-

lä tarkoitetun vastuun ylärajana on suun-
nittelijan veloittaman kokonaispalkkion 
ja kulujen enimmäismäärä. Muutoin nou-
datetaan konsulttialan yleisiä sopimuseh-
toja.

TYÖN VALVONTA

Salaojitustyön toteuttamisen valvonta ja-
kaantuu tekniseen valvontaan ja paikal-
lisvalvontaan. Teknisenä valvojana toimii 
suunnittelija. Tekninen valvoja vastaa sii-
tä, että työ tehdään suunnitelman tai suun-
nittelijan antamien lisäohjeiden mukaan. 
Paikallisvalvojana toimii työn tilaaja. 
Mikäli tilaaja ei toimi paikallisvalvojana, 
hänen tulee sopia suunnittelijan kanssa 
paikallisvalvonnan hoitamisesta. Paikal-
lisvalvojan tehtävänä on päivittäin valvoa 
työn suoritusta ja ilmoittaa välittömästi 
suunnittelijalle, jos työn laadussa ilme-
nee huomauttamista.

Asennustarkkuus todetaan tarvittaessa 
mittaamalla satunnaisotannalla vähintään 

Kuva 4. Salaojitusta aurasalaojakoneella.
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5 % ojamäärästä. Jos työtä tarkistettaessa 
löytyy virheitä, on tarkistettavien ojien lu-
kumäärää lisättävä. Ojan pohjan tasaisuu-
den lisäksi tarkistetaan muut salaojan toi-
mivuuteen vaikuttavat tekijät kuten ojan 
sijainti, putken lasku, ympärysaineen si-
joitus, laskuaukot, kaivot ja muut laitteet. 
Tarkastuksesta laaditaan raportti, josta jä-
tetään jäljennös tilalle.

TARVIKKEIDEN TOIMITTAJIEN VASTUU

Tarvikkeiden toimittaja vastaa, että toi-
mituserä täyttää tarvikkeille asetetut laa-
tuvaatimukset ja että mahdollinen väli-
varastointi on tehty valmistajan ohjeiden 
mukaan. Tarvikkeiden toimittaja vastaa, 
että tavaran käsittely ja varastointiohjeet 
toimitetaan tilaajalle. 

URAKOITSIJAN VASTUU

Urakoitsija vastaa siitä, että työ on tehty 
suunnitelman ja suunnittelijan työn aika-
na antamien lisäohjeiden mukaan ja täyt-
tää työn laadulle asetetut vaatimukset. 
Työmaajärjestelyihin liittyvät työturvalli-
suusasioista vastaa urakoitsija. Urakoitsi-
ja vastaa siitä, että työ tehdään sellaisissa 
olosuhteissa ja sellaisilla työmenetelmil-
lä, että salaojien toimivuus ei niistä joh-
tuvista syistä vaarannu. 

TILAAJAN VASTUU

Tilaaja vastaa siitä, että suunnittelijalle 
toimitetaan tarvittavat perustiedot. Mikä-
li tutkimuksia tarvitaan tilaajan omistami-
en alueiden ulkopuolelta, tilaaja hankkii 
luvat tutkimusten suorittamisesta alueiden 
omistajilta. Tilaaja vastaa hyväksymistään 
maastotutkimuksista aiheutuvista vahin-
goista, jotka eivät johdu suunnittelijan te-
kemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Ti-
laaja on vastuussa johtojen ja kaapeleiden 
sijainnin merkitsemisestä maastoon, sekä 
tien alitukseen tarvittavan tielaitoksen lu-
van hankkimisesta. Tilaaja vastaa siitä että 
tarvikkeet on varastoitu tilalla valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ja että valmistelevat 
työt on tehty asianmukaisesti työn toteu-
tusta varten.

TAKUU

Peltosalaojituksen takuuaika on salaojien 
toimivuuden osalta kaksi vuotta. Mikäli 
takuuajan jälkeen todetaan selvät tarvik-
keiden tai työn laadusta johtuvat virheet, 
takuuaika on viisi vuotta. Virheen korjaa-
misen maksaa sen aiheuttaja. Työn osalta 
takuun voimassaolo edellyttää pääsään-
töisesti, että työmaasta on laadittu sala-
ojitustyön työmaapöytäkirja.

Artikkeli perustuu vuonna 2009 julkais-
tuun Maan vesitalous ja ympäristö - oji-
tus, kastelu ja ympäristö -kirjaan. Kirjaa 
voi tilata Salaojayhdistyksen kotisivuilta: 
www.salaojayhdistys.fi.

Vuoden 2014 alusta viljelijät ostaisivat niin 
halutessaan satovahinkovakuutukset mui-
den vakuutusten tapaan vakuutustuotteita 
tarjoavilta vakuutusyhtiöiltä tai muilta fi-
nanssitavarataloilta. Kokonaan yhteiskun-
nan tarjoama satovahinkojärjestelmä pois-
tuisi uudistuksen myötä. Julkinen sektori 
voisi kuitenkin edelleen tukea vakuutusten 
ostamista. Suurimmillaan vakuutusmak-
sutuki saisi olla 65 % vakuutustuotteiden 
hinnasta. Maailmalla käytössä olevat sato-
vahinkojen vakuuttamiseen tarkoitetut va-
kuutustuotteet jakautuvat kahteen perus-
ryhmään vakuutuksen korvausperusteen 
mukaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
näihin vakuutustyyppeihin liittyviä perus-
parannuksia uhkaavia ja toisaalta mahdol-
lisuuksia antavia vaikutuksia.

Riskienhallinta indeksipohjaisilla va-
kuutuksilla perustuu vakuutuskorvauk-
sen määrän sitomiseen satovaihtelua ai-
heuttaviin tekijöihin, kuten sademäärään 
ja lämpösummaan, tai alueen keskisa-
toon. Indeksivakuutuksissa keskeistä on, 
että vakuutuskorvaukset määräytyvät va-
hinkoja aiheuttavien luonnonilmiöiden, ei 
viljelytoimien vaikutuksen alaisen sadon 
perusteella. Indeksivakuutuksissa tilalla 

korjattu sato ei siis vaikuta vakuutuskor-
vaukseen. Tällaiset sää- ja satoindeksi-
pohjaiset vakuutusmekanismit ovat yleis-
tyneet viime vuosina nimenomaan siitä 
syystä, että ne ylläpitävät yrittäjien kan-
nusteet investoida viljelyn riskejä pie-
nentävään teknologiaan, kuten peltojen 
vesitaloutta ylläpitäviin kastelu- ja kuiva-
tusjärjestelmiin sekä kasvukuntoon. Pait-
si että indeksipohjaiset vakuutustuotteet 
säilyttävät täydet kannusteet hyvän sato-
tason tavoitteluun, sen lisäksi ne voivat 
parhaimmillaan luoda hyvän suojan sa-
tovaihtelun aiheuttamia riskejä vastaan. 
Vaikka uusilla innovatiivisilla indeksipoh-
jaisilla vakuutuksilla on vankka tutkija-
yhteisön kannatus, vakuutusyhtiöt eivät 
vielä tarjoa näitä vakuutuksia. Näin jat-
kuu niin kauan kun valtio ylläpitää tila-
kohtaisiin vahinkoihin perustuvaa sato-
vahinkojärjestelmää.

Toinen mahdollinen vakuutusvaihto-
ehto on tilakohtaiseen satotasoon tai ta-
loudelliseen tulokseen perustuvat tila-
kohtaiset vakuutusjärjestelmät. Näissä 
viljelijän saamat korvaukset riippuvat kul-
loinkin korjattavasta todellisesta sadosta 
tai tilinpäätöksen osoittamasta taloudel-

UUSIEN SATOVAKUUTUSTUOTTEIDEN 
VAIKUTUKSET  

PERUSPARANNUSINVESTOINTEIHIN

Perinteinen valtion maksama satovahinkojärjestelmä voi poistua CAP-uu-
distuksen myötä jo vuoden 2013 lopussa. Satovahinkojen varalta ehdolla 

on vakuutusmaksutuki. 
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