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Täckdikningsföreningen rf strävar till att upprätthålla och utveckla kunskaper-
na i dränering samt att informera jordbrukare om aktualiteter inom dränerings-
sektorn. Centralen upprätthåller och utvecklar ett kartarkiv, som omfattar 
dräneringskartor fr.o.m. 1918.

Till föreningen kan både personmedlemmar och samfund ansluta sig. Medlemsav-
giften för personmedlemmar är 15 euro per år. Man kan ansluta sig som medlem 
genom att kontakta föreningens kontor eller närmaste dräneringstekniker. För fö-
reningens verksamhet svarar styrelsen, som år 2012 bestod av följande personer:

Mikael Jern Esbo
ordförande

Vesa Alikirri Lundo
Mika MIkkola Karleby
Lassi Uotila Tammerfors

TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN IDAG

Antti Siljamäki Seinäjoki
vice ordförande

Seppo Hihnala Kalajoki
Eila Turtola Jockis

Salaojayhdistys ry pyrkii ylläpitämään salaojitukseen liittyvää tietotaitoa sekä 
tiedottamaan ajankohtaisista salaojitusasioista viljelijöille sekä ylläpitämään ja 
kehittämään vuodesta 1918 lähtien arkistoituja salaojituskarttoja.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä henkilöjäsenet että yhteisöt. Henkilöjä-
senten jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Jäseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen 
toimistoon tai lähimmälle salaojasuunnittelijalle.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa sen hallitus, johon vuonna 2012 kuuluivat seu-
raavat henkilöt:

Mikael Jern Espoo
puheenjohtaja

Vesa Alikirri Lieto
Mika Mikkola Kokkola
Lassi Uotila Tampere

SALAOJAYHDISTYS TÄNÄÄN

Antti Siljamäki  Seinäjoki
varapuheenjohtaja

Seppo Hihnala Kalajoki
Eila Turtola Jokioinen 

PELTOJEN SALAOJITTAMINEN

Maan kuivatus on maatalouden perusedellytys ja viljely edellyttää maan 
vesitaloudesta huolehtimista. Maan kuivatuksella varmistetaan kasvien ja 
maan kantavuuden edellyttämä kuivavara. Kastelulla turvataan kasvien 

vedensaanti kuivien kausien aikana.
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Avo-ojitettuun peltoon verrattuna pel-
totyöt helpottuvat huomattavasti ja myös 
pellon hyötypinta-ala kasvaa. Peltopin-
ta-alan kasvun myötä myös sadon mää-
rä kasvaa. 

Salaojitus suunnitellaan niin, että sa-
teisina ajanjaksoina sekä lumen ja roudan 
sulaessa kuivatus on riittävän nopea, jol-
loin voidaan turvata peltojen riittävä kui-
vavara koneille sekä estää kasvien vetty-
mishaitat. Sadon laatu paranee maaperän 
kosteustasapainon pysyessä kasveille 
mahdollisimman toimivana.

Myös peltojen viljelyvarmuus kasvaa 
kuivatuksen toimiessa oikein. Peltojen ve-
sitalouden ollessa kunnossa, peltotöiden 
ajoittaminen helpottuu kun pelloilla voi-
daan liikkua koneilla pidempään. Myös 
maan rakenne paranee joka taas puoles-
taan takaa vakaamman sadonmuodostuk-

PERUSKUIVATUKSELLA, JOSSA kuivatusvedet 
johdetaan valtaojien tai perattujen luon-
nonuomien kautta jokiin ja järviin se-
kä edelleen mereen, luodaan edellytyk-
set paikalliskuivatukselle. Ilman toimivaa 
peruskuivatusta paikalliskuivatuskaan ei 
toimi. Suomen peltopinta-ala on ainakin 
kertaalleen peruskuivatettu. Suurin osa on 
kuivatettu ennen 1970-lukua ja uomien 
peruskorjaustarve on suuri.

Paikalliskuivatus tehdään yleensä sa-
laojituksen avulla. Salaoja on Suomessa 
määritelty paikalliskuivatuksessa käyte-
tyksi putkiojaksi, johon vesi pääsee si-
sään koko putken pituudelta. Salaojituk-
sen varsinaista kuivatusojaa kutsutaan 
imuojaksi, joiden kautta vedet virtaavat 
kokoojaojaan. Salaojaputket ovat nykyi-
sin korrugoituja eli aallotettuja taipuisia 
PVC-muoviputkia

Salaojituksen kuivatustehokkuut-
ta voidaan säätää käyttämällä säätös-
alaojitusta. Nykyisistä ojitusmääristä 
on merkittävä osuus täydennysojituk-
sia, salaojien kunnossapitotöitä ja ti-
lusjärjestelyjen yhteydessä tehtäviä 
ojituksia. Avo-ojissa olevien peltojen 
osuus on noin kolmasosa ojitustar-
peessa olevasta pinta-alasta.

Kuva 1.  
Periaatekuva peltoalueen kuivatuksesta.

jnurmin
Text Box



8 SALAOJAYHDISTYS 2012 9SALAOJAYHDISTYS 2012

sen ja viljelyn ennustettavuus paranee. 
Salaojitus vaikuttaa myönteisesti maan 

kasvukuntoon ja vähentää pääsääntöises-
ti pintavaluntaa, mikä vaikuttaa ravinne-
huuhtoutumien koostumukseen ja ajan-
kohtiin.

OJIEN SIJOITTELU JA SYVYYS

Salaojien ojavälin ja ojasyvyyden valin-
nalla vaikutetaan siihen, mihin tasoon 
pohjaveden korkeus pellolla asettuu sade- 
tai sulamistapahtuman jälkeen. Riittävä 
kuivavara riippuu ennen kaikkea kasvus-
ton tarpeesta ja koneiden kantavuusvaa-
timuksista. Kun kuivavaravaatimus on 
määritelty, ojasyvyyden ja ojavälin va-
linnalla voidaan vaikuttaa kokonaisoja-
määrään.

Optimaalisen ratkaisun löytämiseen on 
kehitetty erilaisia laskentamenetelmiä, 
mutta käytännön peukalosääntönä Suo-
messa käytetään peltojen kuivatuksen mi-
toitusvaatimuksena 1 l/s/ha.

Ympärysaine vaikuttaa vedenjohtavuu-
teen, jolla edelleen on merkittävä vaikutus 
ojaväliin. Eri maalajeilla käytetyt ojavälit 
ovat keskimäärin:

 Imuojien väli, m
Turvemaat  ...........................  8–14
Savi-, hiesu-  
ja hiuemaat  ..........................10–14 
Hietamaat  ............................14–18 
Urpaantuneet liejut 
ja liejusavet ..........................16–24

YMPÄRYSAINEET

Ympärysaine-termi on suhteellisen nuo-
ri, se on korvannut aiemman yleisesti 
käytetyn salaojan suodatin -termin. Ym-
pärysaineella tarkoitetaan salaojaputken 
ympärille joko työn aikana välittömästi 
asennettavaa tai etukäteen asennettua ma-
teriaalia. 

Välittömästi työn aikana asennettava 
ympärysaine on useimmiten joko luon-
nonsoraa tai mursketta ja joskus myös 
haketta tai muuta vastaavaa materiaalia. 
Putken ympärille joko tehtaalla tai työ-
maalla asennetusta ympärysaineesta käy-
tetään termiä esipäällyste. Esipäällysteet 
jaetaan materiaalin alkuperän mukaan 
orgaanisiin ja synteettisiin esipäällystei-
siin. Orgaaniset päällysteet ovat tavalli-
sesti vähintään neljä millimetriä paksuja, 
kun synteettisistä aineista voidaan valmis-
taa hyvinkin ohuita esipäällysteitä. Pelto-
salaojituksissa käytetyt esipäällysteet ovat 
viime vuosina olleet pääasiassa kookos-
kuidusta tai mattoteollisuuden ylijäämä-
kuidusta valmistettuja yli 3 mm paksuja 
esipäällysteitä. 

Ympärysaineen tarpeen yksityiskoh-
tainen selvittäminen on varsin työläs-
tä. Olosuhteissa, joissa asiasta on saatu 
pitkään käytännön kokemuksia, käytän-
tö muovautuu yleensä kokemusperäises-
ti. Pääsääntöisesti peltosalaojituksessa 
ympärysaineen käyttöä edellyttää joko 
suodatintarve, vedenjohtavuuden paran-
taminen ja/tai putken asennuksen varmis-
taminen. 

Massiivisista ympärysaineista sora on 
ainut, jota voidaan huoletta käyttää kai-
killa maalajeilla. Teollisten esipäällystei-
den osalta niiden ominaisuudet suhteessa 
maaperään muodostuvat ratkaisevaksi te-
kijäksi. Myös asennusolosuhteilla on vai-
kutusta onnistuneen lopputuloksen kan-
nalta.

YMPÄRYSAINEEN TEHTÄVÄT

Salaojan ympärysaineen tehtävät voidaan 
jakaa neljään eri pääryhmään:

SUODATINTEHTÄVÄ

Ympärysaine estää tai rajoittaa maa-
aineksen pääsyä putken sisään. Putken 

asennuksen alkuvaiheessa hienoin 
kolloidinen maa-aines pääsee putken 
sisään, mutta ympärysaineen ja kaivannon 
täytön jälkeen putken liettymistä 
aiheuttava hiukkasten liike maaperästä 
putkeen estyy.

HYDRAULINEN TEHTÄVÄ:

Ympärysaineen hyvä vedenjohtavuus  
pienentää veden virtausvastusta 
salaojaputkeen saumojen tai reikien 
läheisyydessä. 

MEKAANINEN SUOJAUS:

Ympärysaineen tehtävänä on tukea ja 
suojata putkea maapaineelta ja estää putken 
särkyminen tai kokoonpainuminen.

ASENNUKSEN VARMISTAMINEN:

Ympärysaineella varmistetaan, että 
asennuspohja on tasainen ja että putki 
asettuu oikeaan paikkaan ja myös pysyy 
siinä kaivannon täyttöön saakka.

OJITUKSEN TOIMIVUUDEN 
VARMISTAMINEN

Työnaikaisista riskeistä suurimmat liitty-
vät olosuhteisiin, joissa salaoja asenne-
taan pohjaveden alapuolelle. Tällöin put-
ken pysyminen kaivannon pohjassa vaatii 
riittävää painotusta. Myös kaivannon ve-
denläpäisevyys voi jäädä huonoksi tai ym-
pärysaine voi tukkeutua työn yhteydessä, 
jos maalaji on märkänä liettymiselle al-
tis. Asennustekniikalla on tällöin oleelli-
nen merkitys.

Salaojaputken välittömässä läheisyy-
dessä oleva ympärysaine varmistaa, että 
vesi pääsee mahdollisimman esteettömäs-
ti putkeen ja että putkeen ei pääse liikaa 
ympäröivää maa-ainesta. Putken yläpuo-
lella olevan maakerroksen veden pääsyä 
salaojaan voidaan nopeuttaa varmista-

malla, että salaojakaivanto läpäisee mah-
dollisimman hyvin vettä. Kaivannon ve-
denläpäisevyyttä voidaan parantaa joko 
käyttämällä sopivaa täyttömaata, korvaa-
malla täyttömaa muulla helposti läpäise-
vällä materiaalilla tai niiden yhdistelmäl-
lä, niin sanotuilla silmäkkeillä. 

Kaivannon vedenläpäisevyyttä voidaan 
parantaa esimerkiksi täyttämällä kaivanto 
mahdollisimman täyteen ruokamullalla ja 
varsinkin savimailla antamalla kaivumaan 
kuivua kunnolla, ennen kuin sitä palau-
tetaan takaisin kaivantoon. Märän savi-
maan palauttaminen kaivantoon pienentää 
kaivannon vedenläpäisevyyttä tehokkaas-
ti. Kaivannon täyttöön voi käyttää myös 
esimerkiksi haketta, joka läpäisee hyvin 
vettä. Suotosilmäkkeiden käyttö on eri-
tyisen suositeltavaa, jos ojitettavalla alu-
eella on vielä avo-ojitus. Tällöin silmäk-
keet on syytä tehdä salaojan ja avo-ojan 
risteykseen, jolloin tukittavan avo-ojan 
pohjalla vielä liikkuva vesi pääsee nope-
asti salaojaan. Silmäkkeiden kautta voi-
daan varmistaa myös maanpinnan pieniin 
painanteisiin kerääntyvän pintaveden pää-
syä salaojaan. 

Ojitusolosuhteet voivat vaikuttaa mer-
kittävästi ojituksen toimivuuteen. Ojituk-
sia ei pidä tehdä olosuhteissa, joissa maan 
luontainen rakenne voi huonontua oleel-
lisesti. Työnaikainen maan kosteus ei saa 
olla liian suuri. Märissä olosuhteissa maa-
aines voi tukkia myös esipäällysteen huo-
koset tai putken rei’ityksen.

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