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1 JOHDANTO 

Salaojitus on toimenpide, jossa peltoon asennetaan imuputket, jotka kuivattavat 

maata täten parantaen sen tuottokykyä. Lisäksi salaojitus helpottaa maanmuok-

kausta ja muuta työskentelyä alueella. Se voidaan toteuttaa joko sellaiseen pel-

toon, jossa on tarkoitus tukkia avo-ojat tai korjata vanhaa salaojitusta. /11/ 

Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus on tehdä salaojasuunnitelma 6,5 heh-

taarin avo-ojitettuun peltoon. Alueelle ei ole aiemmin piirretty tätä, koska se on 

ollut vuokramaata. Tavoitteena on tehdä tämä niin hyvin, että se olisi standardien 

mukainen ja mahdollista myös toteuttaa suunnitelma käytännössä. 

Suunnitelma on piirretty käsin ja tämän selkeyttä on paranneltu tietokoneohjel-

mistolla. Siirtäminen on tapahtunut siten, että mittakaava on säilytetty. Ammatti-

laiset käyttävät kalliita ohjelmistoja näiden tekemiseen, eikä tällaisen käyttäminen 

ollut siksi tässä työssä mahdollista. 

Salaojittamisella on myös joitain negatiivisa vaikutuksia ympäristöön ja siksi täs-

sä myös tutustutaan yleisellä tasolla erilaisiin menetelmiin, joilla voitaisiin vähen-

tää ravinnehuuhtoutumia suunnitelman yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi sää-

tösalaojitus ja mahdollisuus hakea apua lähellä olevien peltojen tehokkaampaan 

ravinteiden keräämiseen. Tämän lisäksi pohditaan, voisiko joitain näistä keinoista 

myös soveltaa tähän suunnitelmaan. 
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2 SALAOJITUKSEN HYÖDYT JA HAITAT 

Salaojitus on hyvin kaksijakoinen toimenpide, koska sillä on sekä haittoja, että 

hyötyjä. Tosin etenkin monet ympäristöhaitat voitaisiin mahdollisesti ennaltaeh-

käistä, kunhan vain löydetään oikeanlainen tekniikka. Tässä kappaleessa tullaan 

kertomaan siis lyhyesti salaojituksen hyödyistä ja haitoista. 

2.1 Salaojituksen hyödyt 

Salaojituksella on monenlaisia hyötyjä. Se esimerkiksi parantaa maan kantavuutta, 

jolloin koneet eivät uppoa maahan niin helposti sateisella säällä. Tuottavuus myös 

paranee, koska pinta-ala kasvaa sekä vähentyneen kosteuden myötä kasvien olot 

paranevat. Lisäksi avo-ojien häviäminen peltoalueelta helpottaa viljelijän töitä – 

maanmuokkaus nopeutuu. /11/ 

Ympäristön kannalta salaojitus käytännössä lisää ekotehokkuutta, koska traktorei-

den työskentely nopeutuu ojien häviämisen myötä. Ravinteiden osalta toimenpide 

taas vähentää fosforin ravinnehuuhtoutumaa, koska avo-ojien hävittyä ravinteet 

eivät lennä esimerkiksi apulantakoneesta suoraan veteen. Salaojituksen päällä 

oleva maakerros nimittäin kykenee pidättämään fosforin paremmin, jolloin se eh-

tii imeytymään kasveihin helpommin. /1/ 

2.2 Salaojituksen haitat 

Salaojituksella on myös haittapuolia ympäristölle: Vaikka se vähentää fosforin 

huuhtoutumista, typen ravinnekuorma lisääntyy hieman. Tämä johtuu siitä, että 

pellon kuivaamisen myötä typen haihtuminen ilmaan ei tapahdukaan enää samaan 

malliin. On myös olemassa happamia sulfaattimaita, joissa tämä maan ominaisuus 

muodostuu ongelmaksi tavanomaisen salaojituksen takia. Avo-ojien pientareiden 

häviämisen takia taas luonnon monimuotoisuus vähenee. /1/ 

Ympäristön näkökulmasta salaojittaminen on siis sekä huono, että hyvä asia, mut-

ta sen voi myös kääntää enemmän plussan puolelle. Tähän päästään vaikkapa si-



  9 

ten, että suunnitelma toteutetaan säätösalaojituksena tai jollain toisella tavalla 

niin, että ravinnehuuhtoutumia ei syntyisi yhtä paljoa. Tässä työssä perehdytään-

kin siihen, minkälaisilla keinoilla ravinnehuuhtoutumia voitaisiin pienentää sala-

ojasuunnittelun yhteydessä. 
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3 RAVINTEIDEN EHKÄISY SUUNNITELMASSA 

3.1 Ravinteiden ehkäisyn merkitys 

Ravinnehuuhtoutumat aiheuttavat esimerkiksi rehevöitymistä eli typen ja fosforin 

kertymistä vesistöön, mikä muuttaa sen eliöstöä. Tämän seurauksena pahimmil-

laan järveen voi muodostua myös happikato, joka tekee kalojen elämästä mahdo-

tonta. Rehevöityminen myös altistaa järven sinileväkukinnoille, mikä heikentää 

sen virkistyskäyttöä. Sen lisäksi, että vapaa-ajan käytön mahdollisuudet vähenevät 

ja luonnon monimuotoisuus pienenee, tulee myös taloudellisia tappioita, koska 

tonttien arvot heikkenevät vesistön ympärillä. /2/ 

Tästä johtuen työssäni pohditaan sitä, miten salaojasuunnitelman toteutuksen yh-

teydessä näitä ravinteita voisi vähentää. Tässä myös tuodaan esille erilaisia keino-

ja toteuttaa salaojasuunnitelman siten, että ravinteita ei huuhtoutuisi niin paljoa. 

Tarkoitus olisi myös miettiä sellaisia keinoja, että ne eivät maksaisi niin paljoa ja 

niistä voisi myös olla hyötyä pellon omistajalle.  

Ravinteiden pidättäminen salaojituksen yhteydessä on vain yksi tapa vähentää 

niiden huuhtoutumista. On olemassa esimerkiksi suojavyöhykkeitä ja pidätysal-

taita, jotka myös vähentävät ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin /2/.  

Joissain tapauksissa on myös mahdollista, että järvi on niin huonossa tilassa jo 

valmiiksi, että sen kunnostaminen on käytännössä todella kallista palauttaa luon-

nonmukaiseen tilaansa. Tässä vaiheessa on tärkeää pohtia, onko sen kunnostami-

nen tarkoituksenmukaista. Rahallisesti helpoiten pääsisi ennaltaehkäisemällä jär-

ven rehevöitymisen /12/.  

3.2 Ravinnehuuhtoutumien vähentämiskeinot suunnitelmassa 

Yksi toimiva ja tehokas keino vähentää ravinnehuuhtoutumia salaojituksen yhtey-

dessä on tehdä säätösalaojitus. Eli siis veden huuhtoutumista ojiin pystytään hal-

litsemaan, jolloin se ei ole liian suurta eikä liian pientä. Tällä tavalla saavutetaan 
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optimaalinen kosteus ja sen lisäksi ravinnehuuhtoutumat pienenevät, koska ne eh-

tivät imeytymään kasveihin paremmin. Huuhtoutumisen vähentyminen johtuu ty-

pen osalta myös siitä, että kosteassa maassa se siirtyy ilmaan paljon 

tehokkaammin kuin kuivassa maaperässä. /8/ 

Vaikka säätösalaojituksella on omat hyvät puolensa sadon kasvatuksessa ja ravin-

nehuuhtoutumien pienentämisessä, se ei aina ole toimiva ratkaisu kaikissa tilan-

teissa. Esimerkiksi hyvin tasainen pelto vaatii monta eri kaivoa pitkin peltoa, jotta 

säätöominaisuus toimisi kunnolla. Tämä nostaa kustannuksia ja sen lisäksi nämä 

kaivot saattavat olla tiellä tehtäessä töitä. Säätösalaojituksen hyödyt sadon nosta-

misessa riippuvat myös paljon siitä, millaista kasvia halutaan viljellä. Esimerkiksi 

peruna saa kasvustolle paljon paremman hyödyn kuin esimerkiksi vilja. /8/ 

Toinen hyvä keino ravinnehuuhtoutumien estämiseen on tehdä säätökasteluun pe-

rustuva järjestelmä. Ravinteiden vähentyminen perustuu osaksi samaan ideaan 

kuin edellisenkin menetelmän tapauksessa eli typen siirtyminen vähenee maan 

ollessa optimikosteudessa. Tämän lisäksi ravinteilla on toinen mahdollisuus ehtiä 

imeytymään kasveihin, kun ne pääsevät ojasta takaisin peltoon. Systeemin huono-

na puolena on se, että se vaatii toimiakseen pumpun, josta seuraa yleensä kohtuul-

lisen suuri sähkölasku. /9/ 

Myös paremmalla ojavälin valinnalla pystytään vaikuttamaan merkittävästi siihen, 

miten paljon ravinteita pääsee laskemaan vesien mukana. Hyvin usein ojaväliksi 

valitaan varmuuden vuoksi liian pieni väli, koska sen määrittäminen tarkemmin 

on työlästä ja kallista. Tästä seuraa se, että pelto on usein liiankin kuiva, jonka ta-

kia typpi ei pääse siirtymään ilmaan ja pääseekin huuhtoutumaan vesistöihin. Rat-

kaisuksi tähän tulisi kehitellä sellaisia menetelmiä, joilla ojavälin saisi tarkasti 

selvitettyä nopeasti ja halvasti. /9/ Tässä työssä käsitellään myöhemmin irlantilai-

nen keino, josta voisi olla apua tässä. 

Yhdysvalloissa on myös kehitetty sellainen tyyli, jossa kokoojaoja ei laskekaan 

suoraan laskuojaan, vaan tätä ennen on puuhakkeesta tehty bioreaktori. Tässä siis 
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hake imee kosteutta sen verran, että typen on mahdollista siirtyä ilmaan järjestel-

mää varten tehdyistä tuuletuskaivoista. Systeemillä on mahdollista vähentää typen 

huuhtoutumia noin 40 %, mikä tosin vaihtelee paikallisesti paljon. /10/ 

Alapuolella on vielä kuva 1 tarkemmin menetelmän toimintaperiaatteesta. 

Kuvio 1. Typen ehkäisy puuhakebioreaktorilla. /10/ 

Joissain tilanteissa, mikä tahansa näistä keinoista saattaa olla pellon omistajan 

näkökulmasta taloudellisesti kannattamaton hanke, voi se silti olla hyvinkin mie-

lekäs sijoitus, jos lähistöllä on esimerkiksi järvi, joka haluttaisiin pitää puhtaana 

tai kunnostaa. Mikäli pellon lähellä on juurikin vaikkapa suosittu yleinen uima-

ranta ja paljon mökkejä, esimerkiksi säätösalaojitukseen sijoittaminen olisi var-

masti sellainen investointi, joka maksaisi itsensä moninkertaisesti takaisin, koska 

kiinteistöjen arvo ei pääse laskemaan, mikäli vaikkapa rehevöityminen pääseekin 

järvessä pahasti vauhtiin. Säätösalaojitus ei välttämättä yksinään pidättäisi tar-

peeksi ravinteita, mutta muiden keinojen ohella se varmasti toimisi tehokkaasti. 

Koska tämän tekeminen maksaisi enemmän kuin normaali salaojitus, pitäisi ottaa 

selville, voisiko rahoitukseen saada apua vaikkapa niiltä, jotka omistavat kyseisen 

järven rannan tontit. Suunnittelijat eivät tällä hetkellä vielä ota näitä asioita 

huomioon normaalisti, mutta tällaisen ulottuvuuden lisääminen työhön voisi olla 
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pohdinnan arvoinen. 

Joskus suunnitelmaa tehtäessä ei olla vielä ymmärretty peltolohkon vaikutuksia 

viereiseen järveen. Vasta jälkikäteen siis huomataankin, että peltojen ravinteita 

tulisi vähentää enemmän vaikkapa rehevöitymisen estämiseksi. Tilanne ei ole 

ihanteellinen, mutta joitain tämän kappaleen menetelmiä voidaan silti soveltaa. 

Esimerkiksi puuhakesuodatin on mahdollista asentaa myöhemminkin, kunhan 

kokoojaojien sijainti on tarkkaan selvillä. 
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4 PERUSTIEDOT ALUEESTA JA KANNATTAVUUS 

4.1 Salaojitettavan pellon perustiedot 

Tarkoituksena siis on tehdä salaojitus 6,5 hehtaarin peltoalueelle, joka on tällä 

hetkellä avo-ojitettuna. Tähän on jo pitkään haluttu tehdä suunnitelma, mutta se ei 

ole onnistunut, koska se on ollut vuokrattuna. Salaojitukselle todellakin on tarvet-

ta, koska yksi alueen pelloista on ollut usein niin märkä, että se on täytynyt jättää 

viljelemättä. Käytännössä tällä toimenpiteellä siis saavutettaisiin salaojituksen 

muiden hyötyjen lisäksi periaatteessa aivan uusi pelto. Alue on ollut myös omista-

jan muiden peltojen välissä, joten ojituksen jälkeen siihen muodostuisi enää vain 

kolme aluetta monen pirstoutuneen sijaan. Tästä olisi hyötyä muillakin pelloilla, 

koska töiden tekeminen nopeutuisi niillä kaikilla, minkä ansiosta myös kustan-

nukset pienenisivät. 

Kuvio 2. Salaojitettavan alueen kartta. 
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Kuvassa 2 on salaojitettavat sekä yhdistettävät pellot. Ojitettavat alueet on 

merkattu kuvaan keltaisella. Aivan keskellä kulkee myös valtaoja, joka vielä 

urakan jälkeenkin jakaisi alueen kahteen osaan, mutta muuten ojia ei enää olisi 

työn loputtua. Näiden lisäksi karttaan on merkattu maanalainen sähköjohtoverkos-

to, joka täytyy myös ottaa huomioon. 

Alue voitaisiin jakaa kuvan mukaan kahtia, mutta sen voisi yhdistää samaksi 

osaksi, jos vasemman salaojitettavan pellon yläpuolinen oja myös täytettäisiin. Se 

voisi lisätä myös pinta-alaa, mutta näin ei välttämättä kannata tehdä, koska tämän 

ojan kautta kulkee sen verran paljon vesiä, että siihen pitäisi laittaa iso ja kallis 

putki. Tämän lisäksi siihen laskee kahdelta tontilta ekolaattorin vedet, joten tämä 

vaikeuttaisi työtä entisestään. 

4.2 Pohdintoja suunnitelman kannattavuudesta 

Ennen varsinaista salaojasuunnitelmaa on hyvä arvioida ja pohtia, kuinka kannat-

tava sijoitus investointi on. Tästä on mahdollista tehdä laskelmiakin, mutta ne si-

sältävät paljon erilaisia epävarmoja muuttujia sekä asioita, joiden rahallista arvoa 

on vaikea mitata. Kustannusten pohtiminen ja erityisesti urakan tarkoituksen jär-

jellisyyden miettiminen on hyvä tehdä, koska myös suunnitelman tekeminen mak-

saa 100 €/ha eli tällä pellolla kokonaishinta tarkoittaisi noin 650 € /3/. Kannat-

tavuus on erityisesti omistajan vastuulla, mutta suunnittelijankin tulisi myös arvi-

oida, tietää sekä mahdollisesti opastaa näistä asioista, koska työn tilaaja ei välttä-

mättä aina esimerkiksi tiedä kaikista salaojituksen kustannuksista kovin tarkkaan. 

Kuitenkin useimmissa tapauksissa, jos rahaa vain sattuu olemaan, ojitus kannattaa 

tehdä /2, 3/. 

4.2.1 Erilaiset näkökulmat kannattavuuteen 

Taloudellisesta näkökulmasta yksi tapa ajatella kannattavuutta on sen takaisin-

maksuaika vuosissa. Sen voi laskea esimerkiksi seuraavalla kaavalla. 
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 (1) 

 

Kuten aiemmin todettiin, tämän arviointi vaatii paljon laskemista ja vaikeasti ar-

vioitavia asioita. Kaavan käyttämisen sijaan kannattaa tukeutua käytännön tietoon, 

jolla on myös mahdollista laskea takaisinmaksuaika. 

Taloudellinen näkökulma ei ole suinkaan ainut asia, jolla ryhdytään tekemään sa-

laojituksia. Pellon kantavuuden paraneminen on myös yksi tärkeä kriteeri salaoji-

tukseen ryhdyttäessä. Joillain yrityksillä on niin suuria koneita, että juuri ostetun 

kapean sarkaojan työstäminen ei välttämättä olisi edes mahdollista ilman uusia 

investointeja. 

Kuivatuksen nopeutuminen on myös yksi tärkeä näkökulma sijoituksen tarkoituk-

senmukaisuuteen. Erityisesti jos keväällä on ongelmia sen kanssa, ehtiikö kylvä-

mään kaiken ajoissa, on pellon kosteuden ripeästä poistamisesta silloin hyötyä. 

Tämän lisäksi myös tuottavuus lisääntyy pidemmästä kasvukaudesta. Myös sadon 

määrä tulee kasvamaan pellolla. /11/ 

Mikäli pinta-alasta on pulaa, eikä sitä löydy lähimaastosta, on salaojitus hyvä tapa 

lisätä sitä. Tämä ei tosin ole välttämättä yhtä kustannustehokasta kuin uuden pel-

lon ostaminen.  

Näiden lisäksi pellon vaikutukset sitä ympäröiviin järviin ja muihin vesistöihin 

vaikuttaa sen kannattavuuteen. Esimerkiksi jos lähistöllä on suosittu mökkijärvi, 

jossa on paljon tontteja, voi esimerkiksi lisääntyneet typpipäästöt olla merkittävä 

haitta myös taloudellisesti /2/. Tilanne voi aivan hyvin olla se, että esimerkiksi 

säätösalaojituksella pystyttäisiin lähes kokonaan estämään haitallinen määrä ra-

vinteita. Tämän takia tässä työssä aiemmin esillä ollut yhteistyö rahoituksen jär-

jestämisessä yhdessä mökkiläisten ja pellon omistajan kanssa voisi olla harkinnan 
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arvoista. 

Nämä kaikki tekijät yhdessä määräävät sen, kannattaako suunnitelma toteuttaa vai 

ei. Joissain tilanteissa jokin piirre painottuu paljon voimakkaammin kuin toisissa. 

Kuitenkin pääsääntöisesti suurin osa varsinkin kaikista avo-ojitetuista pelloista 

yleensä salaojitetaan /2, 3/. 

4.2.2 Päätös työn toteuttamisen kannattavuudesta 

Työn toteuttaminen on aika monella eri tapaa kannattavaa tälle pellolle ja eri syyt 

painottuvat aika tasapainoisesti. Tällä pellolla työstä tekee erityisen merkittävän 

se, että alueella sijaitsee niin märkä pelto, että se on useina vuosina käyttämättö-

mänä kesannolla. Tehokkaampi kuivatus salaojituksen myötä poistaisi tämän on-

gelman ja tavallaan tästä syntyisi aivan uusi pelto alueelle.  

Ilman tämän märän pellon kuivauksen hyötyäkin tämä kannattaisi silti tehdä, kos-

ka peltojen tuotto, kantavuus ja lohkojen yhdistäminen ovat sen verran suuria etu-

ja. Ainut este voi olla taloudellinen puoli, jos ei satu olemaan juuri kyseisellä het-

kellä rahaa tai on epävarma tulevaisuudesta. Nimittäin näissä investoinneissa ta-

kaisinmaksuaika on noin 20 vuotta yleensä /3/. 
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5 SALAOJITUSSUUNNITELMAN TEKEMINEN 

Kun päätös salaojituksen tarpeellisuudesta on tehty, voidaan aloittaa itse työt. 

Kaikki lähtee liikkeelle mitoitustöistä, jossa siis laaditaan maastossa saadun tiedon 

pohjalta alueesta pohjakartta sekä kerätään muuta tarpeellista informaatiota. Tä-

män jälkeen on mahdollista määrittää pellolle ojaväli, ojasyvyys ja kaikki muut 

tärkeät asiat. Kun edelliset arvot on tehty, voidaan piirtää imuojien ja kokoo-

jaojien paikat kartalle. Aivan lopuksi lasketaan ja päätetään kokoojaputkien hal-

kaisijat. 

Salaojitukseen kuuluu vielä paljon muitakin osa-alueita. Esimerkiksi paalutus teh-

täisiin vähän ennen urakkaa, jossa siis määritetään imuojien kaltevuudet. Tämän 

jälkeen olisi mahdollista tehdä myös kustannuslaskelma koko työstä. Lopuksi tie-

tenkin aloitetaan itse urakointi ja putket laitetaan maahan. Näitä asioita ei käsitellä 

tässä työssä. 

5.1 Mitoitustyöt 

Salaojitussuunnitelman piirtämiseen tarvitaan pohjaksi tarkka korkeuskäyräkartta, 

minkä takia mittaaminen täytyy tehdä maastossa. Karttapalveluista, kuten paikka-

tietoikkuna.fi:stä voi saada suuntaa antavia tietoja korkeuksista, mutta ne ovat lii-

an suurpiirteisiä. Tämä karttapohja on välttämätön, koska muuten imuputkia ei 

pystyttäisi piirtämään oikeassa kulmassa korkeuskäyriin nähden /1/. Korkeus-

käyräkartan lisäksi tässä mittauksessa saadaan selville samalla myös pellon tarkka 

pinta-ala. Alueella voi myös tehdä erilaisia merkintöjä esimerkiksi siitä, mihin 

kohtaan haluaa sijoittaa kokoojaojan laskuaukon, etenkin, jos käytössä on GPS-

paikantimeen perustuva mittalaite. Tällä tavoin suunnitelman tekeminen lähtee 

liikkeelle jo periaatteessa maastossa. Kun kaikki tiedot on kerätty, ne siirretään 

tietokoneelle, joka tekee datan perusteella automaattisesti suunnitelman pohjaksi 

kartan. /3/ 

 



  19 

 

Kuvio 3. Mitoitustöissä käytetty GPS-laite. 

Työn tekemisessä käytettiin apuna ylhäällä olevan kuvan mukaista mittalaitetta, 

joka perustuu GPS-paikannukseen. Sen käyttäminen on hyvin yksinkertaista alku-

asetusten laittamisen jälkeen. Sen käyttämisessä tarvitsee vain valita oikea piirto-

merkki valikosta ja painaa tietyin väliajoin näppäintä, mikä ottaa 3-uloitteisen si-

jainnin muistiin. Helppoudesta huolimatta joihinkin tiettyihin asioihin täytyi kiin-

nittää enemmän huomiota. Esimerkiksi pellon mutkakohdissa kartasta tulee epä-

tarkka, mikäli näitä mittauksia tehdään yhtä harvoin kuin muuallakin, joten siinä 

karttapisteitä täytyy kerätä tiheämmin. Mäkisessä maastossa pätee samat ohjeet. 

Kartta voi vääristyä myös, jos kasvillisuuden seassa sattuu vahingossa laittamaan 

laitteiston pieneen kuoppaan, koska mittauksen pitäisi vastata kyseisen kohdan 

keskiarvoa. Näiden lisäksi GPS-paikannin ei välttämättä saa yhteyttä esimerkiksi 

metsän reunoissa. Tässä tapauksessa korkeutena täytyy lainata viereisen pisteen 
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omaa, jossa kyseinen arvo on suunnilleen yhtä suuri. Tiettyä varovaisuutta laitetta 

käytettäessä kannattaa myös noudattaa etenkin vaikeakulkuisemmassa maastossa, 

koska uudenveroisena mittalaite maksaa noin 30 000 € ja käytettynäkin 15 000 €. 

/3/ 

Kuvio 4. Mittalaitteen ohjain. 

Korkeuskäyrien lisäksi ojien pohjien syvyydet mitataan, jotta laskuaukko olisi 

helpompaa sijoittaa järkevästi. Kun ojanpohjien syvyydet sekä maan korkeudet 

tiedetään, siitä voi laskea erotuksena sen, kuinka syvälle salaojaputki on mahdol-

lista laittaa. Laskuaukkoja on mahdollista tehdä useita tai vain pelkästään yhteen 

kohtaan. Mikäli pellossa ei ole missään kohdassa tarpeeksi syvää, on mahdollista 

tehdä laskuojan viereen myös erillinen kaivo, jolloin putket on mahdollista laittaa 

jopa veden pinnan alapuolelle. Jälkimmäinen vaihtoehto on tosin kalliimpaa eikä 

kuivatukseltaan niin tehokasta, joten ensisijaisesti pyritään tekemään ilman kai-

voa. /3/ 
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Kuvio 5. Mitoituksesta aikaansaatu korkeuskäyräkartta. (Liitteessä 4 suurempana) 

Mittauksen jälkeen tehdään korkeuskäyräkartta, joka näkyy ylhäällä olevassa ku-

vassa. Tähän kuvaan on myös merkattu ojien pohjien korkeudet sekä muutama 

kiintopiste. Seuraavissa kappaleissa tullaan käsittelemään se, kuinka lopullinen 

salaojasuunnitelma piirretään tämän päälle.  

5.2 Ravinnehuuhtoutumien ja niiden estämisen tarpeellisuuden arviointi 

Koska tarkoitus tässä työssä on vähentää ravinnehuuhtoutumia salaojitussuunni-

telman yhteydessä, myös tämä vaihe sisältyy tähän kirjoitelmaan. Ennen ojavälei-

hin tai muuhunkaan kriittiseen liittyvää päätöksentekoa, voitaisiin ottaa selvää, 

laskeeko pellon vedet alueen vieressä olevaan järveen, joka on vaarassa rehe-

vöityä tai lähistöllä on muuten vesistö, jossa on paljon mökkejä. Tätä varten voi-

taisiin vaikkapa käyttää jotain karttapalvelua, jossa kriittiset järvet olisivat merkat-

tuna. Mikäli pellon vedet siis laskevat paljon kiinteistöjä sijaitsevaan vesistöön, 

voitaisiin se huomioida suunnittelussa. 

Ravinnehuuhtoutumien estämiseen siis voitaisiin puuttua tässä työssä mainituilla 

tavoilla. Eli esimerkiksi suunnittelija voisi tehdä yhteistyötä mökkiläisten ja pel-

lon omistajan kanssa ja sopia rahoituksen järjestämisestä vaikkapa säätösalaoji-

tuksessa tai jonkin toisen keinon käyttämisessä. Tämän lisäksi tällä olisi vaikutus-

ta ojavälin määrityksessä. Edellinen tulisi siis määrittää mahdollisimman tarkasti 
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vaikkapa vähän kalliimmilla ja työläämmillä menetelmillä, koska liian tiheä väli 

estää typen siirtymisen ilmaan ja liian suuri taas johtaa pintavalunnan lisääntymi-

seen /9/. 

Tämän pellon lähellä ei ollut rehevöitymisvaarassa olevaa järveä. Tietenkin lopul-

ta kaikki ravinteet valuvat Itämereen, joten sen takia olisi hyvä edes harkita keino-

ja, joilla ravinteita voitaisiin vähentää, koska joskus tilanne saattaa olla sekin, että 

pystytään samalla vähentämään huuhtoutumia ja tekemään tästä investoinnista 

taloudellisesti kannattavan. 

Säätösalaojituksen toteuttaminen peltoon jää kiinni siitä, että maalaji ei ole sille 

oikein suotuisa. Tämän lisäksi pelto on turhankin tasainen, jolloin säätökaivoja 

täytyy tehdä enemmän toimivuuden takaamiseksi. Myöskään muut vaihtoehdot 

eivät ole taloudellisesti niin hyviä investointeja, joten tähän päätettiin tehdä se 

kaikkein yleisin salaojitus.  

5.3 Ojavälin määrittäminen laskennallisesti 

Salaojituksessa yksi kustannuksiin merkittävästi vaikuttava tekijä on se, kuinka 

tiheästi putket sijoitetaan pellolle. Mitä enemmän putkea pellolle laitetaan, sitä 

enemmän töitä pitää tehdä niiden asentamiseksi. Toisaalta tiheä putkiverkosto 

kuivaa maata paremmin. Näiden syiden takia ojitusväliin tulisi löytää jonkinlainen 

optimi. Tämän pystyy kaikkein tarkimmin määrittämään Hooghoudtin kaavan 

avulla. Kuitenkin nykyään ojitusväli päätetään maalajin perusteella ja käytännön 

kokemuksen avulla, koska kaikkien arvojen mittaaminen laskukaavaan olisi liian 

kallista. /1/ 

Vaikka siis asiantuntijat määrittävät ojavälin suureksi osaksi käytännön kokemuk-

sella, on Hooghoudtin kaavalla tärkeä roolinsa tutkimuksissa. Sen lisäksi se auttaa 

ymmärtämään veden käyttäytymistä pelloissa paremmin. Ojavälin määrittäminen 

voi olla laskennallisesti mahdollista joskus tulevaisuudessa, jos maalajin ja 

muiden arvojen määrittämisestä tulee halvempaa ja nopeampaa. /1/ 
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Tässä kappaleessa tullaan lyhyesti kertomaan kaikista niistä muuttujista, jotka 

vaikuttavat ojavälin sekä laskuperiaatteen, jolla se selviää. Se lasketaan 

Hooghoudtin kaavan avulla, joka näkyy tässä alapuolella. Tässä siis K on maan 

hydraulinen johtavuus, d on ekvivalenttisyvyys, h on ojasyvyys ja q on virtaama. 

 

  (2) 

 

5.3.1 Ojasyvyyden ja pohjaveden korkeus (h) 

Tämä muuttuja riippuu siis kahden muuttujan erotuksesta. Eli se selviää, kun 

ojasyvyydestä vähennetään pohjaveden korkeus. /1/ 

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden korkeus täytyy vain päättää viljeltävän kasvin perusteella.  Erilaiset 

kasvit hyötyvät pohjavedestä eri korkeudessa. /1/ 

Ojasyvyys 

Myöskään ojasyvyyteen ei löydy mitään absoluuttista mitattavista olevaa arvoa ja 

se kannattaa arvioida monen eri tekijän perusteella. Siihen vaikuttaa etenkin käy-

tännön esteet, kuten esimerkiksi se, miten korkealla laskuojan vedenpinta on. Tä-

män lisäksi myös kallio voi tulla vastaan, sekä esimerkiksi sähköjohdot tai ve-

siputket. Näiden esteiden lisäksi ojasyvyyden valinnassa olisi hyvä ottaa huomi-

oon viljeltävä kasvi ja maalaji. Edellä mainittuun on olemassa taulukoita, joiden 

avulla sen voi arvioida parhaan tuoton perusteella. /1/ 

5.3.2 Maan hydraulinen johtavuus (K) 

Tämä arvo selviää, kun pellon eri kohdista otetaan maanäytteitä, joista määrite-

tään vedenjohtavuus kaikkien näytteiden keskiarvon perusteella. Näytteet voivat 
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erota toisistaan niinkin paljo, että ojaväli kannattaa ehkä määrittää joihinkin koh-

tiin suuremmaksi. /1/ 

5.3.3 Mitoitusvaluma (q) 

Tämän määrittämiseen vaikuttaa useat eri tekijät. Näistä merkittävin on vuotuisen 

sadannan sekä kevään sulamisvesien vaikutus. Tämä on koko Suomessa melkein-

pä sama, mutta esimerkiksi sulamisvedet voi vaihdella merkittävästi vaikkapa jo-

kien varsilla. /1/ 

Taulukko 1. Mitoitusvaluman selvittämisessä käytettävä taulukko. /1/ 

 

Sadannan lisäksi mitoitusvaluntaan vaikuttaa ojasyvyys ja maan kyky varastoida 

vettä eli kuivatettavissa oleva huokoistilavuus. Nämä kaksi viimeistä muuttujaa 

määritetään suhdeluvuiksi taulukon avulla, jotka kerrotaan sadannan mitoitusva-

luman kanssa niin kuin esimerkiksi alapuolisessa kuvassa ollaan tehty. /1/ 

 

5.3.4Ekvivalenttisyvyys (d) ja ojavälin selvittäminen 

Ekvivalenttisyvyys ja ojaväli ovat molemmat tuntemattomia muuttujia, joten ne 

selviävät yhtä aikaa yrityksen ja erehdyksen kautta iteroimalla. Ekvivalentti-

syvyyden laskemiseen tarvitaan lisäksi paria muuta arvoa. /1/ 
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Ojasyvyyden ja vettä läpäisemättömän kerroksen erotus (D) 

Vettä läpäisemättömällä kerroksella siis voidaan tarkoittaa esimerkiksi kalliota. 

Ojasyvyys on sama kuin aikaisemmassa kappaleessa kerrottu. /1/ 

Salaojaputken säde (r) 

Salaojituksessa yleensä käytetään halkaisijaltaan 50 mm tai 65 mm imuputkea. 

Putkien täytyy olla niin suuria, että vesi saadaan tarpeeksi tehokkaasti poistettua, 

mutta ei liian suuria, jotta kustannukset eivät kasvaisi tarpeettomasti. /1/ 

Ojavälin määrittäminen (L) 

Ojaväliähän ei tiedetä, joten tämän takia siihen valitaan vain satunnainen arvo. 

Seuraavassa kappaleessa kerrotaan tästä enemmän. /1/ 

Ekvivalenttisyvyyden (d) ja Ojavälin määrittäminen 

Kun kaikki muut tähän laskuun tarvittavat muuttujat on selvitetty, seuraa kaikkein 

hankalin vaihe. Se on haastava, koska ekvivalenttisyvyyteen tulisi tietää ojaväli ja 

toisinpäin. Tämän takia lasku täytyy ratkaista iteroimalla eli selvittää kokeilemalla 

erilaisia ojavälin arvoja yrityksen ja erehdyksen kautta. /1/ 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Ekvivalenttisyvyyden laskuperiaate. /1/ 
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Eli ensin valitaan satunnaisesti jokin ojaväli, joka sijoitetaan ekvivalenttisyvyyden 

kaavaan, joka näkyy tässä yläpuolella. Vaihtoehtoisesti muuttujan voi selvittää 

myös erilaisten taulukoiden avulla. Tämän jälkeen saatu ekvivalenttisyvyys ja sa-

tunnaisesti valittu ojaväli sijoitetaan muiden arvojen kanssa seuraavaan kaavaan: 

 

 

(3) 

 

Mikäli yhtälön molemmat puolet antavat suunnilleen yhtä suuren tuloksen, sekä 

ojaväli, että ekvivalenttisyvyys on ratkaistu. Yleensä tämä ei kuitenkaan tapahdu 

ensi yrittämällä, vaan erilaisia arvoja täytyy kokeilla useampia. 

Tässä siis näyttöä siitä, millä tavoin ojaväli on määritetty taulukoihin, joita käyte-

tään toisinaan apuna, kun ojaväliä määritetään.  

5.4 Ojavälin määrittäminen käytäntöön perustuen 

Niin kuin aikaisemmin todettiin, ojaväliä ei juuri koskaan määritetä suunnitel-

maan näiden monimutkaisten kaavojen avulla, vaan pikemmin käytännön koke-

mukseen perustuen. Tässä työssä tämä arvo on määritetty juuri tällä helpommalla 

menetelmällä. 

Monien ojitettavien peltojen vieressä on usein jo salaojitettu pelto, jossa maala-

jikin on täsmälleen sama. Silloin pellossa kannattaa käyttää ojavälinä samaa etäi-

syyttä, mikäli salaojitettavalla alueella ei ole jotain radikaalisti poikkeavaa, sekä 

viereisen paikan kuivatus on onnistunut. Omistajilta kannattaa kysellä historiatie-

toja ja ongelmia naapuripelloista. Näiden lisäksi viereisen alueen salaojitusvuosi 

kannattaa ottaa selville, koska pääsääntöisesti koneet ovat hieman suurentuneet, 

minkä takia tarvitaan hieman tehokkaampi kuivatus ja siten tiheämpi ojaväli, jotta 

koneet eivät uppoaisi peltoon. Maalajin perusteella tehtyjä ojavälitaulukoita kan-
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nattaa myös arvioida, mutta suurempi painoarvo kannattaa antaa silloin kokemus-

peräiseen tietoon. Taulukoihin kannattaa taas luottaa paljon enemmän siinä ta-

pauksessa, jos vieressä tai lähialueella ei ole montaa peltoa, joihin voisi verrata. 

Silloin ojavälin valinnassa täytyy myös olla mukana enemmän harkintaa. /1, 3/ 

Ojaväliksi päädyttiin valitsemaan 14 metriä. Viereisessä pellossa ojaväli on ollut 

16 metriä ja maalaji on sama. Tätä väliä tihennettiin, koska koneet ovat suurentu-

neet vuosien mittaan, jonka takia tehokkaammasta kuivatuksesta on hyötyä. Kaik-

kien märimpään peltoon ojaväliksi taas laitettiin 12 metriä, koska kuivatuksen tar-

ve on paljon suurempi. 

5.5 Ojavälin määrittäminen irlantilaisella tavalla 

Ojavälin valinta ei aina ole niin tarkkaa pelkästään käytännön kokemuksella ja 

silmämääräisesti arvioiden. Joskus on hyvä tietää tämä arvo paljon tarkemmin 

niin kuin esimerkiksi Irlannissa tehdään, koska siellä sadanta on paljon runsaam-

paa, jolloin myös kuivatuksen täytyy oikeasti toimia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Maaston koostumuksen selvittäminen kuoppatestillä ojavälin määrittä-

miseen. 

Irlantilaisessa menetelmässä ojaväli määritetään kaivamalla peltoon muutama ku-



  28 

van mukainen kuoppa ja pellon koostumusta tarkkailtiin sekä silmämääräisesti, 

että käytännön testeillä. Kaivetun pellon maasta voi erottaa esimerkiksi raudan 

pieninä pilkkuina. Tämän lisäksi saven ja hietamaan suhde voitiin arvioida teke-

mällä sellainen testi, jossa kättä puristamalla muodostettiin maapötkälettä niin 

kauan, kunnes se hajoaa. Mitä pidempi tästä pystytään tekemään, sitä enemmän 

savea maa sisältää. /4/ 

Tämä kuoppatesti on suhteellisen nopea ja halpa menetelmä määrittää maalajien 

koostumusta pellolla. Jos tätä vertaa vaikkapa siihen, että maan arvoja määriteltäi-

siin laboratoriotesteillä, siinä kuluisi paljon enemmän aikaa ja se maksaisi myös 

paljon. Vaikka menetelmä on selkeästi parempi tapa määritellä maalajeja, ei sillä 

ole Suomessa välttämättä yhtä suurta tarvetta kuin Irlannissa, koska tässä merises-

sä valtiossa sataa runsaammin vettä, jolloin se vaatii tiheämmän ojitusvälin ja tä-

ten sen määrittämisen onnistuminen on paljon tärkeämpää. /4/ Siitä huolimatta on 

joitain tapauksia täällä kotimaassakin, joissa menetelmälle voisi mahdollisesti olla 

kysyntää. Erityisesti tapauksissa, jossa naapuripelloille ei ole aiemmin tehty sala-

ojitusta tai jos alue sijaitsee keskellä metsää, minkä seurauksena on vaikeahkoa 

määrittää ojaväliä heti kovin tarkasti. Sen lisäksi, jos viereisissä pelloissa ojavälin 

valinta on epäonnistunut, voisi tätä menetelmää myös harkita.  

Tällä salaojitettavalla pellollakin menetelmälle voisi olla pieni sovelluksen kohde. 

Nimittäin tiedetään, että oikeanpuoleinen märkä pelto sisältää rautaa, mutta ei ko-

vin tarkkaan sitä, paljonko sitä siellä on. Rauta lisää putkien tukkeutumisriskiä ja 

siksi se pakottaa käyttämään varmuuden vuoksi imuojina 50 mm putkien sijasta 

65 mm, jotka maksavat hieman enemmän /3/. Jos tiedettäisiin varmuudella, että 

rautapitoisuus ei ole korkea, voitaisiin säästää jonkin verran rahaa ottamalla 50 

mm putket käyttöön.  

Tämän lisäksi tarkemmalla ojavälin määrittämisellä ei tarvitsisi varmuuden vuoksi 

kuivatuksen takaamiseksi ottaa liian lyhyttä väliä, mikä taas lisää valuntaa ja täten 

ravinnehuuhtoutumia. Niin kuin edellisessä tekstissä todettiinkin, tällä hetkellä 

ojaväli mieluusti määritetään liian lyhyeksi, koska optimin selvittäminen olisi lii-
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an kallista. /9/ 

5.6 Imu- ja kokoojaojien piirtäminen suunnitelmaan 

Ojavälin tietäminen mahdollistaa putkiverkostojen piirtämisen karttaan. Suunnit-

telu lähtee hyvin pitkälti kokoojaojien sijoittelusta. Näiden paikan päättämisessä 

täytyy pyrkiä siihen, että imuojat voisivat laskeutua siihen rinteen yläpäästä, kos-

ka muuten nämä putket nousevat helposti liian lähelle maanpintaa, jolloin ne oli-

sivat rikkoutumisvaarassa. Kokoojaojien sijoittelussa tulee myös ottaa huomioon 

laskuaukkojen paikat. Nämä mieluusti tulisi johtaa kaikkein syvimpään mahdolli-

seen laskuojan kohtaan, jotta putket voisi sijoittaa niin syvälle kuin vain on tarvet-

ta. /1, 3/ 

Tällä pellolla kokoojat saadaan aika hyvin laitettua niin, että imuojat pääsevät las-

keutumaan korkeammasta maastosta. Tosin sitten oikealla olevan alueen kokoojan 

laskuaukon viereinen oja on turhankin matala, mutta ongelma on mahdollista rat-

kaista erikoiskaivon avulla.  

Imuojien sijoittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kuivatus on-

nistuisi niiden avulla mahdollisimman hyvin. Ojat tulisikin sijoittaan sen takia vi-

nottain korkeuskäyriin nähden, koska silloin vesi imeytyy maahan kaikkein te-

hokkaimmin. Koska imuojat sijoitetaan samansuuntaisesti toisiinsa verrattuna, ei 

se ole tietenkään aivan kaikille mahdollista, mutta siinä täytyisi löytää sellainen 

suunta putkille, jossa mahdollisimman moni leikkaisi korkeuskäyrän noin 45 as-

teen kulmassa. /1, 3/ 

Pellolle hyvin ominaista on se, että neliön muotoisia peltoja kierretään maatalous-

koneilla pitkittäissuunnassa, koska se on kaikkein tehokkainta. Veden imeytymis-

tä peltoon myös voi helpottaa siten, että salaojaputki on vinoittain työkoneen 

uraan nähden ja siksi myös nämä sijoitellaan suunnitelmaan siten, että pellon reu-

nat ja ojat eivät olisi samansuuntaisia. /1, 3/ 

Näiden lisäksi maan alla saattaa olla kiviä, sähköjohtoja, vesiputkia ja muita väl-
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teltäviä asioita, jotka täytyy väistää tai ainakin ottaa huomioon. Tällä pellolla on 

esimerkiksi juurikin sähköjohtoa, mutta hyväksi onneksi se on pellon reuna-

alueella, jolloin se ei tuo niin paljoa ongelmia. /1, 3/ 

Tässä suunnitelmassa huomioidaan myös sellainen vaihtoehto, jossa liitteen 3 

imuoja numero 31, voitaisiin jatkaa ojaan asti ja siten tällä voitaisiin kuljettaa ve-

det suoraan laskuojaan. Tällä hetkellä tässä on tarkoitus kääntää toisen avo-ojan 

veden kulkusuunta, mikä voi osoittautua liian työlääksi operaatioksi ja tämän ta-

kia on hyvä olla myös varavaihtoehto. Imuoja 31 on suunnitelmassa hieman vinot-

tain muihin putkiin nähden, koska sen on tarkoitus mennä suoraan matalimman 

ojan kohtaan, että ei tarvitsisi tehdä ylimääräistä maan muokkaamista. 

Näiden asioiden jälkeen piirrettiin alapuolella oleva kartta, jossa on siis nyt kor-

keuskäyrien lisäksi sijoitettuna imuojat ja kokoojaojat. 

Kuvio 8. Suunnitelma, jossa on imu- ja kokoojaojat. 

 

5.7 Ojasyvyyden määrittäminen 

Ojasyvyyteen vaikuttaa erityisesti se, millaiseen maahan on putkia laittamassa. 

Esimerkiksi turvemaissa on tavannut olla ongelmana maan painuminen noin 1 cm 

vuosivauhdilla, jolloin se siis kannattaa laittaa normaalia syvemmälle – muutoin 

työkoneet saattavat rikkoa putkiston parin vuosikymmenen kuluttua. Tällä alueel-
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la oikeanpuoleinen noin hehtaarin kokoinen nurkkaus on aika turvepitoista, joten 

sinne syvyydeksi päätettiin 130 cm. Näillä alueilla olisi suositeltavaa upottaa put-

kea vieläkin enemmän, jopa 150 cm, mutta alueen viereinen oja ei ole niin syvä, 

että se kannattaisi. Muu peltoalue onkin kivennäismaata, jolloin syvyydeksi riittää 

120 cm. /3/ 

On huomioitava, että turpeisen pellon kokoojaojan laskuaukko menee maan pin-

nan alapuolelle ja tulee siis jäämään myös veden alle. Voi tuntua järjettömältä 

laittaa tätä putkea tälle syvyydelle, mutta tähän on olemassa sellaista tekniikkaa, 

joka mahdollistaa tämänkin. Nimittäin siihen on mahdollista asentaa vedenalainen 

niskakaivo, joka siis päästää veden ulos, mutta ei sisälle. /3, 5/ 

5.8 Kokooja- ja imuojien mitoitus 

Ojien sijoittelun jälkeen, on mahdollista tehdä seuraava tärkeä välivaihe eli putki-

kokojen mitoittaminen. Tämä lähtee liikkeelle siitä, että päätetään imuojille sopi-

va koko. Tälle peltoalueelle on aikomus laittaa suurimmaksi osaksi pienintä eli 

50mm putkea, koska pelto tulee kuivamaan aika hyvin. Märempi lohko, joka si-

sältää myös rautaa, putkikooksi on valittu 65 mm. Rautapitoiseen maahan yleensä 

kannattaa laittaa juuri tämän kokoluokan imuojat, koska niillä on suuri riski men-

nä tukkoon /3/. 

Vaikka suuruusluokka on melko varmasti sopiva peltoon, se on silti aivan hyvä 

varmistaa myös laskennallisesti, jotta kuivatus aivan varmasti toimii. Nämä asiat 

myös laskettiin ja tulokset sekä välivaiheiden arvot ovat kirjattuna seuraavaan tau-

lukkoon. 

Seuraavasta taulukosta voidaan siis tarkistaa se, kykeneekö kukin imuoja kuljet-

tamaan tarpeeksi vettä, jotta se toimisi optimaalisesti. Tässä siis lasketaan ensin 

yhden imuputken virtaama, joka tapahtuu kertomalla 1 ls/ha imuojan valuma-

alueella (ojan pituus x ojaväli). Suurin mahdollinen virtaama taas selvitetään käyt-

tämällä liitteen 1 nomogrammia ja selvittämään sen minimikaltevuuden ja putki-

koon avulla. Minimikaltevuudella siis tarkoitetaan sitä imuojan kallistusta, joka 
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täytyy vähintään laittaa paalutusvaiheessa ja se siis antaa pienimmän mahdollisen 

virtaaman, jolloin putkikoon pitäisi varmasti riittää. /3/ 

Taulukko 2. Imuojaputkikoon riittävyyden arviointi. 
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Taulukon 2 tuloksista on nähtävissä, miten imuojien koko pitäisi riittää 

onnistuneeseen kuivatukseen. Yhdenkään putken virtaama ei ylitä maksimiarvoa. 

Taulukon perusteella näyttäisi siltä, että vesi poistuu pelloilta jopa niin 

tehokkaasti, että melkein sitä voisi harkita pienempiä putkikokoja, mutta imuojille 

ei yleisesti käytetä pienempää kokoa kuin 50 mm eikä myöskään rautapitoisille 

maille suositella pienempää kuin 65 mm. 

Imuojien koon määrityksen jälkeen voidaan siirtyä kokoojaputkien laskemiseen. 

Mitä enemmän imuojien vettä kokooja joutuu vastaanottamaan, sitä suurempi sen 

putken halkaisijakin on. Eli siksi alajuoksulla tämän koko kasvaa ja yläjuoksulla 

se on kaikkein pienin. Kuitenkin putkikoko on vähintään aina 80 mm, koska muu-

ten liitokset eivät onnistuisi niin hyvin /3/. Seuraavaan taulukkoon 3 on siis otettu 

edellisestä imuojien virtaamat sekä laskettu näiden kertymä.   

Kokoojaojien kaltevuudet täytyy ensin päättää. Maasto on tietyissä paikoissa eri-

tyisen jyrkkä ja tietyissä taas paljon matalampaa ja siksi esimerkiksi kokoojaoja a 

ja b on jaettu kahteen eri kaltevuuteen. Kun nämä on määritetty menemään maas-

ton kanssa samaan linjaan, pysyy putkisto muutenkin samalla syvyydellä. 

Kun sekä kaltevuus että virtaaman kertymä on saatu selville, voidaan liitteen 1 

nomogrammista, määrittää tarvittava putkikoko. Nämä taas voidaan merkata val-

miiksi salaojasuunnitelmaan.  
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Taulukko 3. Kokoojaojan putken koon mitoitus. 
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5.9 Valmis suunnitelma standardien mukaan 

Kun korkeuskäyrät, ojavälit, kokoojaputket ovat määritettyinä, ne voidaan kaikki 

yhdistää samaan karttaan. Sen lisäksi siihen täytyy lisätä suunnitelmaan vaaditut 

standardit esimerkiksi imuojien numerointi, kiintopisteet, salaojitusinfoikkuna, 

mittakaava ja kaikki muut tarvittavat merkinnät karttaan. Kaikkien karttojen pitäi-

si noudattaa samaa kaavaa, koska silloin urakoitsijoiden on helpompaa lukea niitä. 

Standardit ovat pysyneet hyvin pitkälti samanlaisina vuosien mittaan ja siksi jopa 

50 vuotta vanhaa kirjaa voi käyttää näiden laittamisessa apuna /3, 5/ 

Alapuolella on siis valmis suunnitelma, jonka avulla sitä voikin sitten lähteä työ-

maalle (Kuvio9). Tarkempia karttaselityksiä voi tarkkailla liitteestä 2 ja tämä 

sama kartta on myös suurempana versiona liitteessä 3. 

Kuvio 9. Lopullinen salaojasuunnitelma. 

 

Vaikka suunnitelman tulisi noudattaa niin hyvin kuin vain suinkin on mahdollista, 

se ei ole suositeltavaa kuitenkaan ihan kaikissa tapauksissa. Joskus nimittäin pel-

lolta saattaa löytyä sen verran iso kivi, jolloin imuoja täytyy sijoittaakin tällä alu-

eella vähän ylemmäksi. Ratkaisut ovat myös voineet muuttua suunnitelman yh-
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teydessä. Esimerkiksi pellon omistaja on voinut olla aluksi sitä mieltä, että pellon 

reunaojaa ei laiteta tukkoon, mutta urakointipäivään mennessä pidemmällä har-

kinnalla mieli onkin voinut muuttua. Tällainen työ on yleensä aika helppoa to-

teuttaakin, koska se ei vaadi mitään muuta kuin imuojien pidentämistä muutamal-

la metrillä. 

5.10 Muita suunnitelmaan sisällytettäviä asioita 

Itse suunnitelmaan ei tarvitse piirtää, mutta jossain päin olisi hyvä olla merkittynä 

niitä muita asioita, joita suunnitelman aikana tai vähän ennen olisi tarkoitus tehdä. 

Tämä on etenkin tärkeää, mikäli pellon omistaja aikoo teettää nämä työt urakoitsi-

joilla. 

Tällä pellolla esimerkiksi olisi tarkoitus ensinnäkin poistaa alhaalla merkatun ku-

van liittymä pois käytöstä ja muuttaa alue valtaojaksi. Tämä täytyy tehdä sen ta-

kia, että juuri kyseiseen kohtaan olisi tarkoitus sijoittaa kokoojaojien laskuaukot ja 

sen lisäksi kyseinen liittymä on ollut muutenkin huonossa kunnossa ja se on kor-

vattu kiertotiellä toisesta paikasta. Ne on hyvä tehdä maaston alimpaan kohtaan, 

koska silloin ojasyvyyden voi määrittää vapaammin, koska siinä on enemmän va-

raa. Toisaalta ei olisi mitenkään mahdotonta myöskään siirtää laskuaukkoa vähän 

ylemmäksi, mutta kun joka tapauksessa siitä olisi tarkoitus päästä eroon, jolloin se 

sujuu aika ripeään siinä samalla, kun paikalla on jo valmiiksi kaivinkone. 

 

Kuvio 10. Liittymän poistaminen. 
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Salaojasuunnittelijalla on myös mahdollisuus tehdä paperisen kartan lisäksi stra-

tegioita tai vaihtoehtoisesti antaa pellon omistajalle ideoita siitä, miten esimerkiksi 

ympärysaineen hankinnassa voisi säästää rahaa. Soran voisi nimittäin ostaa jo 

vaikkapa joulukuussa, jolloin sen hinta ei ole niin korkea ja viedä suoraan pellolle 

roudan ollessa maassa, mikä taas estää maalle haitallisen tiivistymisen, koska 

pehmeässä maassa ei tarvitse kuljettaa niin raskaita kuormia niin paljoa. /7/ 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Salaojasuunnitelman onnistumisen arviointi 

Salaojasuunnitelman tekeminen oli haastavaa kokemuksen puutteen vuoksi. Kui-

tenkin yrityksen ja erehdyksen kautta sitä onnistui lopulta tekemään sellaisen 

suunnitelman, jossa ei ollut mainittavia virheitä salaojasuunnittelijan ammattilai-

sen silmään. Suunnitelmasta tuli siis lopulta toteuttamiskelpoinen. 

Joitain pieniä asioita tässä on toki, joita ei ole tehty niin hyvin kuin kokeneen 

suunnittelijan versioissa. Esimerkiksi karttaa ei olla piirretty käyttämällä oikeita 

suunnitteluohjelmistoja, vaan kynää ja paperia käyttämällä. Tämän takia etäisyy-

det eivät ole kartassa yhtä tarkkoja, mutta sillä ei ole niin suurta merkitystä sala-

ojituksessa. Nimittäin pahin asia, mikä tässä voisi tämän johdosta tapahtua on 

vain se, että peltoon tulee esimerkiksi sijoitettua 21 putkea 22 sijaan, koska vii-

meinen putki ei mahdu. Pellon kuivatuskyky on hyvä vielä tämänkin jälkeen ja 

kyseisen virheen sattuminen vaatii suuren luokan epätarkkuuden, jota tuskin on 

tämän työn paperisessa suunnitelmassa. /3/ 

6.2 Ravinnehuuhtoutumien ennaltaehkäisy suunnitelman yhteydessä 

Ravinteiden vähentäminen salaojitussuunnittelussa on vain yksi keino estää niitä. 

Siitä huolimatta niiden ennaltaehkäisyn pohtiminen tämän yhteydessä voi olla to-

della kannattavaa. Ylimääräinen hinta, joka muodostuu esimerkiksi säätösalaoji-

tuksen lisäkustannuksista, voi maksaa itsensä monin verroin takaisin, kun vieressä 

olevan järven kiinteistön arvo ei laske niin paljoa. Kunhan yhteistyö saadaan toi-

mimaan mökkeilijöiden ja pellon omistajan kanssa sekä rahoitus on tasapainossa, 

kukaan ei joudu kantamaan kustannusten taakkaa epäreilusti. 

Ravinnehuuhtoutumien estäminen ei kuitenkaan tapahdu ilman määrätietoista ko-

vaa työtä. Tämän takia erilaisia vähentämisen keinoja tulisi kehittää eteenpäin ja 

mahdollisesti keksiä tähän aivan uudenlaisia tapoja. Näiden eri menetelmien toi-

mivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tulisi tutkia käytännössä enemmän. Sää-
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tösalaojitus on jo aika tunnettu tekniikka typpihuuhtoutumisien estossa, mutta on 

monia vähän tutkittuja menetelmiä ja löytämättömiä tapoja, joilla voisi saada ra-

vinteita estettyä tehokkaammin. On toisaalta myös hyvä kyseenalaistaa sitä, tarvi-

taanko parempia tekniikoita, koska nytkin on mahdollista saada jo hyvin paljon 

aikaan. Loppujen lopuksi molempia sekä tehokkaampien käytänteiden kehittämis-

tä että aktiivista toimintaa tarvitaan. Uudella tekniikalla on aina mahdollisuus hel-

pottaa töitä tuntuvasti ja jatkuvalla työllä varmistetaan se, että suunta on koko ajan 

eteenpäin. 
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LIITE 3. Lopullinen salaojasuunnitelma isompana versiona 



  44 

LIITE 4. Korkeuskäyräkartta 

 


