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Kuivatuksen tarkoitus

Liiallisen veden poisjohtaminen pellolta
käyttämällä paikalliskuivatusta ja peruskuivatusta

- Kuivatuksella
Luodaan hyvät kasvuolosuhteet
• Sopiva kosteustila kasveille (pohjaveden pinta)
• Huippusatojen tavoittelu!
• Mikäli kuivatus ei kunnossa 

muulla panostuksella ei saada satoa kasvatettua

Turvataan riittävä kantavuus maatalouskoneille
•Ajallisesti joustava viljely – päästään pellolle aikaisin ja myöhään

Pidetään maan rakenne kunnossa ja vältetään 
ravinnehuuhtoumat



Toimiva salaojitus

 Toimiva salaojitus tarkoittaa hyvin suunniteltua ja 
toteutettua salaojitusta sekä peruskuivatusta

 Tilanne jossa salaojitus ei toimi:
 Peruskuivatustilanne heikentynyt, jolloin salaojitus ei toimi

 Vanha salaojitus, joka on ”tiensä päässä” pellolla tehtävien toimien 
muutoksesta 

 koneistus, viljelymuoto

 ojaväli ei ole riittävä

 maan painuminen

 tukkeutumat (ruoste ja maa-aines)

 Maan rakenne heikentynyt



Märkyyden vaikutus 



Salaojituksen tilanne

 Salaojituksen toiminnan 
palauttamiseksi
 Peruskuivatustilanteen ollessa huono

piiri- ja valtaojat perataan

 Jos maan rakenne huono tai vanhat salaojat
toimivat huonosti 
 Täydennysojitus tai uusintaojitus

 Salaojitukseen ryhdyttäessä suunnittelu tärkeää

 Varmistetaan salaojien pitkäikäinen toiminta

 Varmistetaan seikkaperäisesti voidaanko vanha
salaojitus hyödyntää

 Saadaan kuivatustehokkuudeltaan sopiva salaojitus



Salaojituksen suunnittelu

Tekijät:
 Kuivavara, a (m)

 viljeltävä kasvi
 kantavuus

 Hydraulinen 
johtavuus, K 
(m/vrk)
 maalaji
 maan rakenne

Mitoitetaan:

 Ojasyvyys, H (m)

 Ojaväli, L (m)

 putkikoot

Mitoitusvaluma, q (l/s/ha)



Salaojituksen suunnittelu (1)
• Pellon pinnan korkeustiedot (pistetiheys)

• Kohteen maaperätiedot 
vähintään salaojasyvyyteen

• Paikalliskuivatusmuoto ja tilanne
(avo-ojat tai vanhat salaojat)

• Peruskuivatuksen kunto 
ja laskuaukon mahdollinen paikka

• Ympäröivä maasto 
esim. varjostava metsä

• salaojien toimivuuden riskitekijät 
(esim. ruostetukkeuman riski)



Salaojituksen suunnittelu (2)

• vesiensuojelulliset erityiskysymykset 
(esim. happamat sulfaattimaat, pohjavesialueet)

• lohkon ulkopuoliset vedet ja paineellinen pohjavesi

• muut tiedot kohteesta, kuten kaapelit, vesijohdot 
ja muut maanalaiset rakenteet 

• viljeltävät kasvit

• Pellon viljelyn ajosuunnat

 Näiden lähtötietojen perusteella imuojien ja kokoojaojan paikat 
määräytyvät



Salaojituksen suunnittelu (3)

 Ojasyvyyden suositukset (tasauksen jälkeen)

 Kivennäismaat  1,0 m

 Turvemaat 1,2 m

 Ojavälisuositukset

 Turvemaat 8 – 14 m

 Savi-, hiesu- ja hiuemaat 10 – 14 m

 Hietamaat 14 – 18 m

 Urpaantuneet liejut ja liejusavet 16 – 24m

 Ojaväliin vaikuttaa maan tiiviys sekä viljeltävä kasvi

 Aina lohkokohtaisesti ratkaistava tekijä



Ojavälin vaikutus pohjavedenpintaan
Pohjavesi laskee nopeammin pienellä ojavälillä -> kasvukausi pitenee

32 m

16 m

16 m

11 m

TOSKA-hanke, Nummelan koekentän tuloksia



Ympärysaineet

 Sora

 Hake, sahanpuru

 Esipäällysteet
 Kookoskuitu

 Geotekstiilit

 Muut

 Ympärysaineen tehtävät
 Hydraulinen tehtävä (veden johtaminen)

 Suodatin tehtävä (suodatus)

 Mekaaninen suojaus

 Asennuksen varmistaminen



 Vanhat avo-ojan paikat, märät kohdat, painanteet

Sorasilmäkkeet



Salaojakaivanto
 Salaojakaivanto on tärkeä hitaasti vettä

läpäisevillä mailla
 Tiivistyneet maat

Rakenteeton maa (ei aiemmin kuivattu)

Savimaat, kun niissä ei ole veden virtausreittejä

 Vesi pyritään johtamaan kaivannon kautta

Ruokamultatäyttö

Runsas soran käyttö

Hake

 Kaivannon rakenteeseen vaikuttaa
 Maalaji, olosuhteet ojittaessa, 

salaojakone, täyttömateriaali



Tutkimuksia salaojituksesta

 PVO (2006-2010), PVO2 (2011-2013) sekä TOSKA (2014-2017) 

 Salaojien ojavälitutkimus (Nummelan koekenttä Jokioisissa)
 Satovaikutus

 Maan rakenteen muutokset

 Pellon hydrologia

 Ravinnehuuhtoumat

 Kaivava ja aurasalaojakonetutkimus (Sievin koekenttä)

 Ympärysainetutkimus

 Söderfjärdenin säätösalaojakenttä

 happamat sulfaattimaat



Lopuksi

Toimiva salaojitus

 Mahdollistaa tehokkaan viljelyn

Korkeat sadot

Ajallisesti paremmat mahdollisuudet

 Vaikutetaan vesistökuormitukseen ennen kaikkea 
hyvän sadon kautta

Salaojakartat, salaojatietoa ja yhteystietoja

www.salaojayhdistys.fi

 Salaojasuunnittelijat ja urakoitsijat löytyvät 

 Oppaat ja kirjallisuus

Kuva: Rainer Rosendahl
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