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LUKIJALLE
SALAOJITUS ON osa pellon vesitalouden optimointia. Siksi alkuvuodesta päättyneen
tutkimushankkeen nimessäkin korostettiin optimointia. Hankkeen yhteydessä
koottiin yhteenveto aiemmista salaojitustutkimuksista sekä perustettiin uusia
koekenttiä ja seurantakohteita. Projekti
oli salaojitustutkimuksen historiassa varsin mittava ja sitä hyödynnetään jatkossakin alkuvuodesta päättyneen rahoituskauden jälkeen. Tutkimuksen tavoitteena
oli selvittää myös salaojarakenteen vaikutusta salaojien toimivuuteen ja sen vaikutuksia ravinnehuuhtoumiin. Tavoitteiden
taustalla oli tarve selvittää vaihtoehtoja
perinteiselle sorastetulle salaojalle kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kustannusten
karsimisen vaikutus salaojituksen laatuun
ja sitä kautta pitkän ajan toimivuuteen.
Toinen merkittävä hanke on ollut alan
oppikirjan aikaansaaminen. Maan vesi- ja
ravinnetalous - ojitus, kastelu ja ympäristö -kirjasta löytyy perustiedot sekä vesitaloudesta että maaperästä.
Maankuivatuksen haasteita on selvitetty maa- ja metsätalousministeriön asettamissa työryhmissä. Niistä happamien
sulfaattimaiden kuivatusta käsittelevä raportti liittyy myös salaojitukseen. Säätösalaojituksella voidaan pienentää happamien huuhtoumien haitallisia vaikutuksia
vesistöissä. Yhdistys onkin esittänyt, että
valtio tukisi säätösalaojitusta ja salaojakastelua erityisesti happamilla sulfaattimailla.
Tätä kirjoitettaessa valmistellaan ensi
vuoden investointituen ehtoja. Salaojayhdistys on informoinut valmistelijoita yhdistyksen tavoitteista. Niistä keskeisimpiä
edellä mainitun happamien sulfaattimai-
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den tuen lisäksi ovat tuettavien kustannusten enimmäismäärä ja sen edellyttämät salaojitusten laatuvaatimukset sekä
lohkokoon parantamiseksi tehtävien putkiojien tukeminen.
Viime vuosien merkittävin projekti salaojitusten suunnittelijoiden ja viljelijöiden
kannalta on ollut salaojakarttojen siirtäminen tietokantaan mukaan lukien suunnitelmien paikantaminen valtakunnalliseen
koordinaatistoon. Työ on viimeistelyvaiheessa. Kun Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kartat on saatu mukaan järjestelmään,
niin yhdistyksen 1,3 miljoonan hehtaarin
salaojakartat ovat tietokannassa.
Edellä esitetystä ilmenee joitakin keskeisiä hankkeita, joissa yhdistys on viime
vuosina ollut mukana. Salaojittavan viljelijän kannalta tärkein asia on luonnollisesti valtion tuen ehdot. Niiden taustalla
tarvitaan niin tutkimusta kuin koulutusta.
Yhdistys on resurssiensa puitteissa ollut
mukana niin käytännön järjestelyissä kuin
lausuntojen antajana. Käytännössä ensisijaisesti toimintaan on pyritty vaikuttamaan
verkostoitumalla alan toimijoiden kanssa.
Omalta osaltani tätä työtä on kestänyt yli kolmekymmentä vuotta. Ajanjaksoon sisältyy monenlaista muutosta salaojituksen suunnittelussa, toteutuksessa ja
yhdistyksen resursseissa. Haasteita on ollut riittävästi. Salaojitus on kuitenkin niin
keskeinen tekijä käytännön viljelyssä, että
missään vaiheessa ei ole tarvinnut epäillä
asian puolesta toimimista. Tämä jäsenjulkaisu on viimeinen, jonka tekemisessä olen
mukana. Kiitokset kuluneista vuosista ja
hyvää jatkoa itse kullekin toivottaen.
Lokakuussa 2010
Rauno Peltomaa

LEDAREN
TÄCKDIKNING ÄR en del av optimeringen av en åkers vattenhushållning. Därför betonades ordet optimering i namnet
på vårt forskningsprojekt, som tog slut i
början av året. Under projektet gjordes
en sammanställning av tidigare täckdikningsundersökningar och grundades nya
försöksfält och uppföljningsobjekt. Projektet är rätt omfattande i täckdikningsforskningens historia och man har nytta
av det också i framtiden trots att ﬁnansieringsperioden upphörde i början av året.
Undersökningens mål var även att utreda hur täckdikenas konstruktion inverkar
på deras funktion och på utsköljningen
av näringsämnen. Bakom målet låg behovet att ﬁnna olika alternativ till det traditionella täckdiket med grus som kringfyllnadsmaterial för att man ska kunna
uppnå kostnadsbesparingar. Därtill var
ett syfte att utreda vilken effekt kostnadsnedskärningar har på täckdikningens kvalitet och därmed också funktion
i det långa loppet.
Ett annat viktigt projekt var utarbetandet av en lärobok. I boken ”Maan vesi- ja
ravinnetalous – ojitus, kastelu ja ympäristö” hittar man grundläggande information om markens vattenhushållning och
jordmånen.
Frågor i anslutning till dränering har
utretts av några arbetsgrupper som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet. En av arbetsgruppernas rapporter
behandlar dränering av sura sulfatjordar
och berör också täckdikning. Med reglerad dränering kan man minska de skadliga verkningarna av sura utsläpp som
sköljs ut i vattendrag. Föreningen har av
denna orsak förslagit att staten skulle stö-

da reglerad dränering och underbevattning i synnerhet på sura sulfatjordar.
När jag skriver detta bereds villkoren
för investeringsstöden för nästa år. Täckdikningsföreningen har upplyst dem som
bereder ärendet om föreningens målsättningar. De viktigaste målen utöver det
ovan nämnda stödet för sura sulfatjordar
är att ﬁnna ett lämpligt maximibelopp för
de stödberättigade kostnaderna och likaså lämpliga kvalitetskrav på täckdikning
som förutsätts för stödet samt att främja stödet för rördiken som byggs för att
förstora teg.
Det viktigaste projektet med tanke på
jordbrukarna och dem som planerar täckdikningar är att täckdikningskartorna nu
överförs till en databas och planerna lokaliseras i ett riksomfattande koordinatsystem. Detta arbete är i sitt sista skede
som bäst. När kartorna över Nyland och
Egentliga Finland har förts in i systemet,
ingår föreningens täckdikningskartor på
1,3 miljoner hektar i databasen.
Jag har här ovan presenterat några av
de viktigaste projekt som föreningen
deltagit i under de senaste åren. För de
jordbrukare som täckdikar är naturligtvis
villkoren för statens stöd den viktigaste
frågan. Som grund för dem behövs både
forskning och utbildning. Inom ramen
för sina resurser har föreningen både deltagit i praktiska arrangemang och gett utlåtanden. Genom att bilda nätverk med
aktörer inom branschen har vi försökt inverka på verksamheten i praktiken.
Jag har jobbat med dessa frågor i över
trettio år. Under den här tiden har det
skett mångahanda förändringar när det
gäller planering och genomförande av
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SALAOJITUSTILASTOJA 2008 & 2009
täckdikning men också i föreningens resurser. Vi har haft utmaningar så det förslår. Täckdikning är dock av så stor betydelse för odlingen att jag inte för en stund
ifrågasatt verksamhetens meningsfullhet.
Det här är den sista medlemspublikatio-

nen som jag har varit med om att göra.
Tack för de gångna åren och god fortsättning till er alla!

Maaseutukeskus

ha

Uusimaa
Nylands Svenska

I oktober 2010
Rauno Peltomaa

Farma
Finska Hush./Åland
Satakunta

tiedottamaan ajankohtaisista salaojitusasioista viljelijöille sekä ylläpitämään ja
kehittämään vuodesta 1918 lähtien arkistoituja salaojituskarttoja.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä henkilöjäsenet että yhteisöt. Henkilöjäsenten jäsenmaksu on 12 euroa vuodessa. Jäseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen
toimistoon tai lähimmälle salaojateknikolle.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa sen hallitus, johon vuonna 2010 kuuluivat seuraavat henkilöt:

Timo Kauppi
puheenjohtaja
Vesa Alikirri
Eliisa Peltomäki
Antti Siljamäki

Tyrnävä
Lieto
Janakkala
Seinäjoki

Mikael Jern
varapuheenjohtaja
Seppo Hihnala
Risto Salminen
Lassi Uotila

Espoo
Kalajoki
Pertunmaa
Tampere

137 996

106 693

77

75 254

114

54 912

73

50

250 508

344

206 321

82

416

38 432

22

26 244

68

0

200

128 159

70

40

50 738

52

0

69

154 435

71

0

Kymenlaakso

84 396

102

56 296

67

0

Etelä-Karjala

55 492

115

25 723

46

45

74 297

10

20 077

27

0

140 856

538

63 128

45

138

Pohjois-Karjala

84 830

137

25 088

30

45

Keski-Suomi

85 493

116

33 973

40

49

Etelä-Pohjanmaa

269 656

667

176 143

65

66

Österbottens Sv.

110 639

130

60 176

54

22

Keski-Pohjanmaa

78 365

810

46 859

60

320

Etelä-Savo
Pohjois-Savo

178 020

370

65 215

37

141

Kainuu

29 653

9

3 935

13

3

Lappi

42 427

0

4 391

10

0

2 235 703

3 993

1 308 506

59

1 351

Oulu

Yhteensä

Maaseutukeskus

Nylands Svenska

na i dränering samt att informera jordbrukare om aktualiteter inom dräneringssektorn. Centralen upprätthåller och utvecklar ett kartarkiv, som omfattar
dräneringskartor fr.o.m. 1918.
Till föreningen kan både personmedlemmar och samfund ansluta sig. Medlemsavgiften för personmedlemmar är 12 euro per år. Man kan ansluta sig som medlem
genom att kontakta föreningens kontor eller närmaste dräneringstekniker. För föreningens verksamhet svarar styrelsen, som år 2010 bestod av följande personer:

Timo Kauppi
ordförande
Vesa Alikirri
Eliisa Peltomäki
Antti Siljamäki

Tyrnävä
Lundo
Janakkala
Seinäjoki

Mikael Jern
vice ordförande
Seppo Hihnala
Risto Salminen
Lassi Uotila

Esbo
Kalajoki
Pertunmaa
Tammerfors

Farma

Peltoa yht. 2009*
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Uudet
salaojat
2009
ha

Uusinta- ja
täydennyssalaojitus 2009**
% peltoalasta
ha

Salaojissa 2009
ha

137 996

165

106 858

77

75 254

70

54 982

73

9
7

250 508

270

206 591

82

250

38 432

47

26 291

68

13

Satakunta

183 077

432

128 591

70

21

Pirkanmaa

98 455

90

50 828

52

15

217 857

118

154 553

71

9

Kymenlaakso

84 396

131

56 427

67

17

Etelä-Karjala

55 492

100

25 823

47

10

Etelä-Savo

74 297

163

20 240

27

17

140 856

486

63 614

45

40

Pohjois-Karjala

84 830

199

25 287

30

10

Keski-Suomi

85 493

299

34 272

40

15

Etelä-Pohjanmaa

269 656

1 502

177 645

66

195

Österbottens Sv.

110 639

618

60 793

55

122

Keski-Pohjanmaa

78 365

920

47 780

61

127

178 020

1 327

66 542

37

359

Kainuu

29 653

71

4 005

14

0

Lappi

42 427

30

4 421

10

0

2 235 703

7 036

1 315 542

59

1 237

Finska Hush./Åland

Häme

Pohjois-Savo

Oulu

Yhteensä
6

16

183 077

ha

Täckdikningsföreningen rf strävar till att upprätthålla och utveckla kunskaper-

ha

137

102

Uusimaa

TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN IDAG

Uusinta- ja
täydennyssalaojitus 2008**
ha
% peltoalasta

Salaojissa 2008

98 455

Häme

Salaojayhdistys ry pyrkii ylläpitämään salaojitukseen liittyvää tietotaitoa sekä

Uudet
salaojat
2008
ha

217 857

Pirkanmaa

SALAOJAYHDISTYS TÄNÄÄN

Peltoa yht. 2008*

* (c) TIKE/Maatilarekisteri 2002 / Käytössä oleva maatalousmaa
** Uusinta- ja täydennyssalaojitus ja vanhoihin tehdyt säätösalaojitukset 2008/2009
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HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KUIVATUS
Salaojayhdistys kutsui ympäristöministeriön edustajia tutustumaan
happamien sulfaattimaiden kuivatusta käsittelevään tilaisuuteen
Vaasan eteläpuolella sijaitsevaan Söderfjärdenin seurantakohteeseen.

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT sijaitsevat geologisen syntyhistoriansa vuoksi pääosin alle 60 metrin korkeuskäyrän alapuolella.
Suomessa tällä alueella on arvioitu olevan viljelyksessä enimmillään 336 000
hehtaaria happamia sulfaattimaita. Koko
maan peltoalasta määrä on noin 15 %. Nämä pellot on kuivatuksen ja kalkituksen
myötä saatu hyvään kasvukuntoon ja suurin osa niistä on myös salaojitettu. Viime
vuosina happamien sulfaattimaiden kuivatusten haittavaikutusten kurissapitämistä on alettu uudelleen selvittää.

SÄÄTÖSALAOJITUKSELLA
HAITTOJEN TORJUMISEEN

Yhtenä varteenotettavana menetelmänä
happamuushaittojen minimoinnissa on ollut esillä säätösalaojitus ja sen käyttö kastelussa. Säätösalaojituksella voidaan vaikuttaa salaojista purkautuvien valumien
määrään ja niiden ajankohtaan sekä maaperän kosteusolosuhteisiin. Merkittävimmät happamien sulfaattimaiden valunnan
haittavaikutukset vesistöissä on raportoitu kuivien kesien jälkeen. Ilmiön selittäjä-

Salaojayhdistyksen puheenjohtaja Timo Kauppi Tyrnävältä, (vas.) selosti osanottajille omia kokemuksiaan säätösalaojituksesta.
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nä on happamuutta aiheuttavien haitallisten yhdisteiden muodostuminen kuivina
kausina maaperään. Pohjaveden pinnan
laskiessa maaperään syntyy happamuutta
aiheuttavia yhdisteitä, jotka huuhtoutuvat
helposti veden mukana. Jos kuivatusjärjestelmä ei tällöin rajoita valuntaa, se ajoittuu
vastaanottavan vesistön kannalta epäedulliseen ajankohtaan. Säätösalaojituksella
happamia valumavesiä voidaan pidättää
maaperään vesistön kannalta edulliseen
ajankohtaan. Käytettäessä säätösalaojitusta myös kasteluun, voidaan vaikuttaa happamuutta aiheuttavien yhdisteiden muodostumiseen maaperässä.
Säätösalaojitusta voidaan säätää peltolohkokohtaisesti, joten viljelijä voi hyödyntää sitä itsenäisesti. Säätösalaojitus on
tällä hetkellä yksi tehokkaimmista vaihtoehdoista, jolla viljelijä voi vaikuttaa happamien sulfaattimaiden kuivatusvesien

Seurantakohteen erikoisuutena on koealueiden eristäminen muovikalvolla niin, että eri tasoilla olevien koealueiden pohjavedet eivät pääsisi virtaamaan koealueiden välillä.

laatuun ja ajankohtaan tilakohtaisesti.
SÖDERJÄRDENIN SEURANTAKOHDE

Uusin happamien sulfaattimaiden salaojituksen vaikutuksia selvittävä seurantakohde on Vaasan eteläpuolella oleva

ProAgrian salaojateknikko Rainer Rosendahl esittelemässä yhteensä 24 ha:n hehtaarin koealuetta.
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Söderfjärdenin koekenttä. Säätösalaojitus on ollut jo vuosia käytössä peltoalueella. Viime vuonna perustetulle kohteelle
on saatu CATERMASS -hankkeen myötä
veden laadun ja määrän seurantajärjestelmä. Kohteen erikoisuutena on koealueiden eristäminen muovikalvolla 1,8 metrin
syvyyteen. Eristeellä pyritään estämään
pohjaveden siirtyminen eri kuivatussyvyydellä olevien ojastojen välillä.
Taustatietoja happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta löytyy maa- ja metsätalousministeriön työryhmäraportissa
2009:8 / www.mmm.ﬁ ja Söderfjärdenin
hankkeesta www.ymparisto.ﬁ/syke/catermass.

Salaojitus

UUSI OPPIKIRJA

pohjaveden pinta
kuivatuksessa

Säätösalaojitus

pohjaveden pinta
säätösalaojituksessa

Salaojakastelu

pohjaveden pinta
salaojakastelussa

veden pinta valtaojassa

säätökaivo

veden pinta valtaojassa

säätökaivo

kasteluvesi

veden pinta valtaojassa

Salaojituksen, säätösalaojituksen ja salaojakastelun
periaatteet

SAMMANDRAG

DRÄNERING AV SURA SULFATJORDAR
SURA SULFATJORDAR ligger på grund av sin
uppkomsthistoria huvudsakligen nedanför
höjdkurvan +60 meter. Inom detta område beräknas ﬁnnas högst 336 000 hektar
odlade sura sulfatjordar, mängden varierar
något beroende på vilka kriterier man använder för att deﬁniera sur sulfatjord. Av
åkerarealen i hela landet utgör de sura sulfatjordarna ca 15 %. Genom dränering och
kalkning har man uppnått en god bördighet
i dessa jordar, och av den orsaken är största
delen av dem också täckdikade. Under de
senaste åren har man på nytt börjat undersöka hur man kunde få bukt på skadeverkningarna av dränering av dessa jordar.
En beaktansvärd metod för minimering
av problem med surhet är reglerad dränering och underbevattning. Genom reglerad
dränering kan man inverka på ﬂödesmängden ur täckdikena och på när ﬂöden uppstår
samt på jordmånens fuktförhållanden.
Söderfjärdens försöksfält söder om
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MAAN VESI- JA RAVINNETALOUS

Vasa är det nyaste uppföljningsområde där
man undersöker verkningarna av täckdikning av sura sulfatjordar. Reglerad dränering har varit i bruk på åkerområdet redan
i ﬂera år. Tack vare projektet CATERMASS har man nu på området ett system
för uppföljning av vattenkvaliteten och
vatten mängden. Ett intressant försök är
att försöksområderna är isolerade med en
plasthinna till ett djup på 1,8 meter. Syftet med isoleringen är att grundvatten inte
rör sig mellan försöksområdena. Täckdikningsföreningen inbjöd representanter för
miljöministeriet, kanslichef Hannele Pokka och konsultativa tjänstemannen Hannele Nyroos att bekanta sig med Söderfjärdens uppföljningsområde.
Bakgrundsfakta om dränering av sura
sulfatjordar ﬁnns i jord- och skogsbruksministeriets rapport 2009:8/www.mmm.ﬁ och
info om Söderfjärden-projektet på adressen www.ymparisto.ﬁ/syke/catermass.

Salaojayhdistys on marraskuussa julkaissut maan vesi- ja ravinnetaloutta käsittelevän
oppikirjan: Maan vesi- ja ravinnetalous – Ojitus, kastelu ja ympäristö. Kirja käsittelee
ojitusta ja kastelua ja niiden ympäristövaikutuksia. Kirja koostuu kahdesta osasta.
Ensimmäisessä osassa kuvataan maaperän ominaisuuksia, hydrologian perusteita
sekä maaperässä tapahtuvia reaktioita ja aineiden kulkeutumista.Toisessa osassa esitetään maan vesitalouden järjestelyn menetelmät, ojitushankkeiden kustannus-hyötyanalyysin perusteet ja maan vesi- ja ravinnetalouden säädön nykyaikaiset apuvälineet, matemaattiset mallit. Pääpaino on peltojen kuivatuksessa ja kastelussa. Lisäksi
käsitellään lyhyesti metsä- ja turvetuotantoalueiden ojitusta ja vesiensuojelua.
Kirjan kirjoittamiseen on osallistunut 21 eri alojen asiantuntijaa: Jyrki Aakkula, Laura
Alakukku, Ilona Bärlund,Thomas Franti, Kaisu Haataja, Helinä Hartikainen, Juha Järvelä,
Tuomo Karvonen, Björn Klöve, Pirkko Laitinen, Harry Linnér, Raimo Nissinen, Maija
Paasonen-Kivekäs, Jukka Peltola, Rauno Peltomaa,Tommi Peltovuori, Juhani Päivänen,
Timo Seppälä, Katri Siimes, Pertti Vakkilainen ja Markku Yli-Halla.
Kirjan on toimittanut Maija Paasonen-Kivekäs, Rauno Peltomaa, Pertti Vakkilainen
ja Helena Äijö. Kirjassa on 452 sivua ja neliväripainatus. Kirja on saatavilla Akateemisesta kirjakaupasta sekä Salaojayhdistyksestä hintaan 50 euroa+pk, Salaojayhdistyksen jäsenille hinta on 40 euroa+pk. Tilaukset: salaojayhdistys@salaojayhdistys.ﬁ
Muista mainita tilatessa jäsenyydestäsi.
Maan vesi- ja ravinnetalous
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SALAOJITUKSEN
VEROTUSKYSYMYKSIÄ
1. SALAOJITUS
VUOKRASUORITUKSENA
– VUOKRANANTAJAN VEROTUS

Jos vuokra on vuokrasopimukseen perustuen maksettu peltojen vuokramiehen
kustannuksella tehtynä salaojituksena,
ojitustyön arvo on korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksen 1974/2654
mukaan vuokranantajan sen vuoden pellon vuokratuloa, jona vuokramies on työn
suorittanut. Tuloon voidaan verovelvollisen ennen verotuksen päättymistä esittämästä vaatimuksesta soveltaa tuloverolain
(TVL) 128–129 §:n mukaista tulontasausta, jos säännöksen soveltamisedellytykset muuten täyttyvät. Vuokranantaja saa
toisaalta lukea salaojituksen arvon menoksi, josta on oikeus tehdä 20 %:n jäännösarvopoisto ojituksen tekemisvuodesta lähtien.
Keskusverolautakunnan (KVL) tapauksessa 2000/93, jossa vuokramies teki vuokraamiensa peltojen salaojituksen
vuokrasopimukseen perustumattomasti (siis vapaaehtoisesti) ja ojitus jäi vuokra-ajan päättyessä korvauksetta vuokranantajalle, ei vuokranantajalle katsottu
muodostuvan vuokramiehen suorittaman
salaojituksen vuoksi veronalaista tuloa salaojituksen tekemisvuonna.
Jos taas vuokranantaja maksaa salaojituksesta korvauksen vuokramiehelle, korvaus on käteisperiaatteen mukaan vuok-
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vapaaehtoinen), vuokramies saa vähentää
aiheutuneet salaojitusmenot maatilatalouden tuloverolain (MVL) 10 §:n mukaisin menojäännöksestä tehtävin enintään
20 %:n suuruisin vuotuisin poistoin, ei
siis esimerkiksi tasapoistoin jäljellä olevana vuokra-aikana (KVL 2000/93). Vuokramies saa käyttää myös tasausvarausta
salaojien hankintamenojen kattamiseen.
Verovuoden päättyessä poistamatta oleva osa salaojien hankintamenosta luetaan
em. KVL:n päätöksen mukaan maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa vuokramiehen harjoittaman maatalouden varoihin.
3. ASIAA KOSKEVAT
OIKEUSTAPAUKSET
KHO 1974/2654

Varatuomari
Esko Kiviranta

ramiehen veronalaista tuloa ja vastaavasti
vuokranantajan salaojituksen hankintameno, jonka vuokranantaja on oikeutettu
vähentämään normaalein enintään 20 %:n
jäännösarvopoistoin.
2. SALAOJITUS
VUOKRASUORITUKSENA
– VUOKRAMIEHEN VEROTUS

Jos vuokra on vuokrasopimukseen perustuen maksettu vuokramiehen kustannuksella tehtynä peltojen salaojituksena,
vuokramies saa vähentää verotuksessaan
salaojitusmenot sitä mukaa kuin hän maksaa niitä, siis käteisperiaatteen mukaan
kuten maanvuokran yleensäkin. Oman
työn arvoa ei saa vähentää.
Jos vuokramiehen tekemä salaojitus on
vuokrasopimukseen perustumaton (siis

Vuokramies oli vuokrasopimuksen mukaisesti suorittanut rahana maksetun
vuokran lisäksi vuokraamiensa peltojen
salaojitustöitä, mitkä työt olivat kohottaneet tilan arvoa. Sen vuoksi ja kun lisäksi
otettiin huomioon vuokra-ajan pituus (10
vuotta), rahana suoritetun vuokran määrä
(7 500 mk/v) ja se seikka, että vuokranantaja oli vuokrasopimuksessa sitoutunut,
mikäli vuokrasuhde ennenaikaisesti lakkaisi, korvaamaan vuokramiehelle töistä
aiheutuneista kustannuksista jäljellä olevaa vuokra-aikaa vastaavan osan, katsoi
KHO suoritettujen salaojitustöiden arvon
vuokramiehen suorittamana lisävuokrana vuokranantajan veronalaiseksi tuloksi. Ään. 3–1.
KVL 2000/93

Maanviljelijä A harjoitti maataloutta
omistamallaan tilalla, jossa oli peltoa 62
ha. A vuokrasi 16 ha peltoa toiselta maanviljelijältä, joka oli lopettanut aktiivisen
maatalouden harjoittamisen. Vuokra-aika

oli lähes 12 vuotta. A aikoi vuokrakauden
aikana salaojittaa vuokraamansa pellot
omalla kustannuksellaan. Vuokrasopimuksessa salaojituksesta ei ollut sovittu
mitään. Vuokrakauden päätyttyä salaojitettu pelto siirtyisi vuokranantajan hallintaan korvauksetta. A viljeli vuokrapeltoa
omistamillaan koneilla yhteisviljelyksessä omistamiensa peltojen kanssa. Vuokramies sai vähentää suorittamansa salaojituskustannukset vuosittain MVL 10 §:n
mukaisesti menojäännöksestä tehtävin
poistoin. Vuokramies sai käyttää tasausvarausta salaojien hankintamenojen kattamiseen. Vuokranantajalle ei verovuonna
muodostunut vuokramiehen suorittaman
salaojituksen vuoksi veronalaista tuloa.
Verovuoden päättyessä tuloverotuksessa
poistamatta oleva osa salaojien hankintamenosta luettiin nettovarallisuutta laskettaessa vuokramiehen harjoittaman maatalouden varoihin. Verovuodet 1999–2001.
4. SALAOJITUKSEN TÄYDENNYS

Salaojien vuosimenoina vähennettävistä korjausmenoista on kyse silloin, kun
korjataan tietty tukkeutunut tai rikkoutunut kohta. Laajemmista korjaustöistä ja
täydennysojituksesta aiheutuneet menot
katsotaan yleensä MVL 10 §:n mukaisella poistomenettelyllä vähennettäviksi perusparannusmenoiksi.
Lähinnä ruostetukkeumien vuoksi laajojenkin alueiden uusintasalaojituksia on
jouduttu tekemään jo alle 20 vuoden kuluttua salaojien valmistumisen jälkeen.
KHO:n julkaisupäätöksiä näiden uusintasalaojitusten vähentämisestä sen paremmin
vuosimenona kuin MVL 10 §:n mukaisin
poistoin ei ole. Verotuskäytäntö lienee jossakin määrin joustava. Salaojayhdistys ry
antaa pyydettäessä lausuntoja veroilmoitukseen liitettäviksi selvityksiksi.
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OM BESKATTNINGEN AV TÄCKDIKNING
1. TÄCKDIKNING SOM
ARRENDEBETALNING –
ARRENDEGIVARENS BESKATTNING

Om ett arrende på basis av ett arrendeavtal har betalats i form av täckdikning
av åkrar som gjorts på arrendatorns bekostnad, är värdet på täckdikningsarbetet enligt högsta förvaltningsdomstolens
(HFD) beslut 1974/2654 arrendegivarens
arrendeinkomst av åkern det år arrendatorn utfört arbetet. På inkomsten kan, enligt begäran som den skattskyldige anför
innan beskattningen har slutförts, tillämpas sådan inkomstutjämning som avses i
128-129 § i inkomstskattelagen (IskL),
om villkoren för tillämpandet av bestämmelserna annars uppfylls. Arrendegivaren får å andra sidan räkna täckdikningen som anskaffningsutgift, på vilken han
har rätt att göra en 20 %-ig restvärdesavskrivning från och med det år täckdikningen gjorts.
I det fall som behandlades av centralskattenämnden 2000/93, där en arrendator
täckdikade åkrar han arrenderade, utan att
dikningen grundade sig på ett arrendeavtal (alltså frivilligt) och dikningen efter att
arrendetiden löpt ut tillföll arrendegivaren
utan vederlag, ansågs det att arrendegivaren det år täckdikningen gjordes inte haft
någon beskattningsbar inkomst av den
täckdikning som arrendatorn utfört.
Om åter arrendegivaren betalar arrendetagaren en ersättning för täckdikningen betraktas ersättningen enligt kontantprincipen som arrendetagarens beskattningsbara
inkomst, och vice versa som arrendegiva-
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2000/93). Arrendatorn får också använda utjämningsreservering för att täcka anskaffningsutgifterna för täckdiken. Den
del av anskaffningsutgifterna för täckdiken som inte avskrivits vid skatteårets
slut räknas enligt det ovannämnda beslutet av centralskattenämnden vid uträkningen av gårdsbrukets nettoförmögenhet som
egendom som tillhör det gårdsbruksföretag som arrendatorn bedriver.
3. RÄTTSFALL
HFD 1974/2654

Vicehäradshövding
Esko Kiviranta

rens anskaffningsutgift för täckdikningen,
som arrendegivaren har rätt att avdra på
normalt sätt genom restvärdesavskrivning
om högst 20 %.
2. TÄCKDIKNING SOM
ARRENDEBETALNING –
ARRENDETAGARENS BESKATTNING

Om arrendet enligt villkoren i arrendeavtalet har betalats i form av täckdikning
av åkrarna som gjorts på arrendatorns bekostnad, får arrendatorn (arrendetagaren)
i sin beskattning avdra täckdikningskostnaderna an efter som han betalar dem, alltså enligt kontantprincipen, på samma sätt
som i fråga om jordarrende i allmänhet.
Värdet på eget arbete får inte avdras.
Om den täckdikning arrendetagaren utför inte grundar sig på arrendeavtalet (utan alltså görs frivilligt) får arrendetagaren
enligt 10 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk avdra täckdikningsutgifterna genom
högst 20 %:s årliga avskrivningar av utgiftsresten, och inte exempelvis genom
jämna avskrivningar under den återstående arrendetiden (centralskattenämnden

En arrendator hade i enlighet med arrendeavtalet, utöver det arrende som betalades i pengar, utfört täckdikningsarbete
på de åkrar han arrenderat. Arbetena hade
ökat lägenhetens värde. Därför, samt även
med beaktande av arrendetidens längd (10
år), samt med beaktande av det arrende
som betalades i pengar (7500 mk/år) samt
av det faktum att arrendegivaren i arrendeavtalet hade förbundit sig att, ifall arrendeförhållandet upphör i förtid, till arrendetagaren ersätta den del av de kostnader
som åsamkats arrendetagaren som motsvarar den återstående arrendetiden, ansåg HFD att det återstående värdet av de
täckdikningskostnader arrendetagaren
haft skulle räknas som tilläggsarrende och
beskattas som arrendegivarens skattepliktiga inkomst. Röster 3-1.
CENTRALSKATTENÄMNDEN 2000/93

Jordbrukare A bedrev jordbruk på sin
ägandes gårdsbruksenhet som hade 62
hektar åker. A arrenderade 16 hektar åker
av en annan jordbrukare, som själv hade
slutat bedriva jordbruk aktivt. Arrendetiden var nästan 12 år. A hade för avsikt
att under arrendetiden täckdika de åkrar
han arrenderade, på egen bekostnad. I arrendeavtalet hade ingenting överenskommits om täckdikning. När arrendeperio-

den upphört skulle den täckdikade åkern
övergå i arrendegivarens besittning utan
ersättning. A odlade arrendeåkern med
maskiner han själv ägde, i samodling
med de åkrar han själv ägde. Arrendatorn får avdra de täckdikningskostnader
han haft, årligen genom avskrivning av
utgiftsresten enligt bestämmelserna i 10
§ i inkomstskattelagen för gårdsbruk. Arrendatorn ﬁck använda utjämningsreservering för att täcka anskaffningsutgifterna
för täckdikena. För arrendegivaren bildades under skatteåret ingen beskattningsbar inkomst på grund av den täckdikning
arrendetagaren utförde. Den del av anskaffningsutgiften för täckdikena som inte
avskrivits i inkomstbeskattningen i slutet av skatteåret räknades vid uträkningen
av nettoförmögenheten som förmögenhet
tillhörande arrendatorns gårdsbruksföretag. Skatteåren 1999-2001.
4. KOMPLETTERING AV TÄCKDIKNING

Reparation av igensatta eller söndriga delar
av ett täckdikningssystem räknas som utgifter för reparation av täckdiken, som kan
avdras som årliga utgifter. Kostnader för
större reparationsarbeten och kompletteringstäckdikning räknas i regel som grundförbättringsutgifter, som enligt 10 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk kan avdras
genom avskrivningar på utgiftsresten.
I vissa fall har man tvingats utföra omfattande kompletteringstäckdikning på grund
av främst rostfällning till och med på täckdikningar som är yngre än 20 år. HFD har
inte avgett några beslut om sådana förnyade täckdikningar ska dras av i form av årlig
utgifter eller genom avskrivningar enligt
10 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk.
Beskattningspraxisen torde vara i viss mån
ﬂexibel. Täckdikningsföreningen rf ger på
begäran utlåtanden att bifoga som utredning till skattedeklarationen.
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MAATALOUDEN VESISTÖKUORMITUS
Suomen maataloustuotannon aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen on tiedotusvälineissä monesti esitetty keskeiseksi toimeksi, jolla Suomenlahden ja koko Itämeren
tilaa voidaan parantaa. Lisäksi ympäristötukitoimenpiteiden ei ole katsottu vähentäneen
kuormitusta eikä kohentaneen pintavesien tilaa. Seuraavassa tarkastellaan näitä näkökohtia viimeaikaisten tutkimusten, seuranta-aineistojen ja Aalto-yliopiston teknillisessä
korkeakoulussa tehtyjen opinnäytetöiden perusteella.

2,1 % 7,6 %
31,0 %

Erinomainen
Erinomainen
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Välttävä
Välttävä
Huono
Huono
Ei tietoa
tietoa

35,1 %

Joet

24,2 %
1,0 % 0,03 %

Hyvää huonompi
kemiallinen tila
Hyvää
huonompi

25,6 %

Tiedot:
Alueelliset ympäristökeskukset ja
Suomen ympäristökeskus

40,1 %

Meri

33,2 %

VESISTÖJEN VEDEN LAATU

Vesistöihin kohdistuva ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus on Suomessa koettu ongelmaksi jo vuosikymmeniä.
Viime vuosina julkisuutta on saanut erityisesti Itämeren kuormitus ja sen tilan
parantaminen. Jätevesien ja maa-alueilta
purkautuvien valumavesien mukana kulkeutuneet ravinteet, ihmisille ja eläimille
vaaralliset aineet ja mikrobit ovat aiheuttaneet vesistöjen rehevöitymistä, muuttaneet vesistöjen ekologista tilaa ja rajoittaneet vesien käyttöä.
Ongelmaan on puututtu valtakunnallisilla vesiensuojeluohjelmilla. Vuonna
2009 eduskunnassa hyväksyttiin EU:n
edellyttämät vesienhoidon toimenpideohjelmat, joiden tavoitteena on saattaa pintaja pohjavedet hyvään tilaan vuoteen 2015
mennessä. Valtioneuvosto teki vuonna
2006 periaatepäätöksen ”Vesiensuojelun
suuntaviivat vuoteen 2015”, jonka keskeisenä tavoitteena on vähentää maatalouden kuormitusta kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä verrattuna vuosien
2001–2005 keskimääräiseen kuormitukseen. Vuonna 2005 hyväksyttiin Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma, johon sisältyy myös maatalouden
ravinnekuormituksen vähentäminen. Ny-
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kyinen maatalouden ympäristötuki kuuluu yhtenä toimenpidekokonaisuutena
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (2007–2013). Lisäksi on olemassa monia alueellisia ja paikallisia vesiensuojeluhankkeita.
Suomessa jokien, järvien ja merialueiden veden laatua on seurattu systeemaattisesti 1960-luvulta lähtien, jolloin
laajat seurantaohjelmat ja pistekuormittajien velvoitetarkkailut käynnistettiin. Kuvassa 1 on esitetty vesiemme keskimääräinen veden laatu ympäristöhallinnon
käyttämän käyttökelpoisuusluokituksen
mukaan. Luokitus kuvaa pintavesien soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun
ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Luokittelussa on käytetty
muun muassa happi-, ravinne- ja bakteeripitoisuuksia.
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä
vesien hyvä ekologinen tila on keskeinen
vesien luokittelukriteeri veden kemiallisen
tilan ohella. Hyvän ekologisen tilan kriteereinä ovat esimerkiksi biologinen monimuotoisuus, vesistön morfologinen eli
rakenteellinen monimuotoisuus ja hydro-
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Kuva 1. Järvien, jokien ja merialueen veden laatu vuosina 2000-2003 käyttökelpoisuusluokituksen mukaan
(Suomen ympäristökeskus 2010).

Kuva 2. Pintavesien ekologinen tila (Suomen ympäristökeskus 2010).

logisen kierron luonnonmukaisuus. Kuvassa 2 on esitetty pintavesien ekologinen
tila pääasiassa vuosien 2000–2007 seurantatietojen perusteella. Kemiallisen tilan arvioinnissa vesissä olevien vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia
verrataan lainsäädännössä asetettuihin
ympäristönlaatunormeihin.
Ympäristöhallinnon vuosien 2000–
2003 vedenlaatutietojen perusteella 80
prosenttia luokitellusta järvialasta ja 73 %
merialueesta oli laadultaan erinomaista tai
hyvää. Veden laatu oli yli puolella luokitelluista jokialueista huonompi kuin käyttökelpoisuusluokituksen mukainen hyvä
tila edellyttää. Huonoksi tai välttäväksi
luokiteltujen järvien ja jokien osuus on
pysynyt 1990-luvun puolivälin ja 2000luvun alkupuolen välisenä aikana lähes
ennallaan. Suomenlahdella tyydyttäväksi luokiteltu alue kasvoi 1990-luvun puolivälin tilanteeseen verrattuna, vaikka sa-

manaikaisesti Suomenlahden ulkoinen
kuormitus vähentyi.
Tehokkaiden puhdistusmenetelmien ja
teollisuuden tuotantoprosessien sekä vähitellen kiristyneiden lupaehtojen ansiosta
veden laatu on parantunut selvimmin pistekuormittajien lähivesissä. Sen sijaan monien likaantuneiden vesialueiden tila ei ole
kohentunut johtuen liiallisesta hajakuormituksesta. Maatalouden kuormittamilla vesistöalueilla on havaittu kiintoaineja kokonaisfosforipitoisuuksien laskua,
mutta typpipitoisuudet ovat monissa joissa kasvaneet (Ekholm ym. 2007). Vesiensuojelutarpeita lisää se, että huomattava
osa väestöstä asuu alueilla, joissa pintavesien huono laatu haittaa ajoittain uintia ja
muuta vesien käyttöä. Kuvista näkyy hyvin, että vesistöjen laatu ja tila ovat keskimäärin huonompi Etelä- ja Länsi-Suomessa ja Suomenlahden rannikolla kuin
Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa.
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Valuma-alue, km2

RAVINNEKUORMITUS SUOMEN
PINTAVESIIN

Suurimpana vedenlaatuongelmana Suomessa pidetään pintavesien rehevöitymistä, joka johtuu vesistöihin kulkeutuvista
liiallisista ravinteista, erityisesti fosforista
ja typestä. Rehevöityminen ilmenee muun
muassa siten, että meren ja järvien lahdet
kasvavat umpeen, rannat kaislottuvat, vesi sameutuu, arvokalojen määrä vähenee
ja levät lisääntyvät. Rehevöitymistä tapahtuu myös luonnostaan, mutta ihmistoiminta nopeuttaa sitä monella alueella
huomattavasti.
Suomen pintavesiin vuosittain kulkeutuvan fosforimäärän on arvioitu olevan
5 700 tonnia, josta ihmisen toiminnasta aiheutuva piste- ja hajakuormitus muodostaa 68 %, laskeuma 4 % ja maa-alueilta
luonnostaan tuleva huuhtouma 28 %. Typen osalta kokonaisainevirta on 115 400
tonnia, josta piste- ja hajakuormituksen osuus on 53 %, laskeuman 11 % ja
luonnonhuuhtouman 36 %. Maatalouden
osuus ihmisen toiminnan aiheuttamasta
kuormituksesta on selvästi suurin, 67 %
fosforikuormituksesta ja 53 % typpikuormituksesta. Taulukossa 1 on eritelty pisteja hajakuormittajat.
Taulukossa esitetyt yhdyskuntien ja
teollisuuden kuormitusarvot perustuvat
velvoitetarkkailujen virtaama- ja pitoisuusmittauksiin. Kaiken hajakuormituksen mittaaminen on käytännössä mahdotonta, joten se joudutaan arvioimaan
esimerkiksi eri maankäyttömuotojen ja
niiden ominaiskuormitusarvojen perusteella ja/tai valuma-aluemalleja käyttäen.
Ominaiskuormitusarvot perustuvat pääosin Suomen ympäristökeskuksen pienten
valuma-alueiden pitkäaikaisiin seurantoihin ja eri tutkimuslaitosten koekenttätutkimuksiin (taulukko 2).
Eroosion irrottamaa maa-ainesta kul-
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Taulukko 1. Fosfori- ja typpikuormitus ja niiden suhteelliset osuudet kokonaiskuormituksesta sekä arvio
laskeumasta ja luonnon huuhtoumasta Suomen pintavesiin vuonna 2008 (Suomen ympäristökeskus 2010).
Fosfori Typpi Fosfori Typpi
t/v
t/v
%
%

Päästölähteet
Pistemäinen kuormitus
Massa- ja paperiteollisuus
Muu teollisuus

161

2 347

3,9

3,2

30

857

0,7

1,2

196 11 118

4,8

15,0

Kalankasvatus

84

688

2,0

0,9

Turkistarhaus

45

430

1,1

0,6

Turvetuotanto

28

724

0,7

1,0

544 16 164

13,3

21,9

2 750 39 500

Yhdyskunnat

Pistemäinen
kuormitus yhteensä
Hajakuormitus

67,0

53,4

Haja-asutus

355

2 500

8,6

3,4

Metsätalous

231

3 253

5,6

4,4

3 336 45 253

81,3

61,2

225 12 500

Maatalous

Hajakuormitus yhteensä

5,5

16,9

Kuormitus yhteensä

4 105 73 917 100,0

100,0

Luonnonhuuhtouma

1 600 41 500

Laskeuma

Teollisuus ja kalankasvatus v. 2008, yhdyskunnat v. 2006.
Tiedot perustuvat VAHTI-tietojärjestelmän tietoihin 23.9.2009.
Muut päästölähteet ja luonnon huuhtouma SYKEn laskema
arvio.

Taulukko 2. Eri maankäyttömuodoilta keskimäärin
huuhtoutuvia ravinnemääriä pinta-alayksikköä kohti eli
ominaiskuormituslukuja.
Fosfori
kg/ha vuodessa

Typpi
kg/ha vuodessa

Luonnonhuutouma

0,02...0,15

0,3...2,3

Metsätalous

0,02...0,5

0,5...3,5

0,5...2

12...20

Maatalous
Turvetuotanto
Taajamat

0,27

10

0,2...0,6

5...9

keutuu valumavesien mukana peltoalueilta keskimäärin 100–700 kg/ha vuodessa.
Savipellolta poikkeuksellisen sateisena
vuonna pintavesiin kulkeutuva kiintoainemäärä saattaa olla jopa 6 000 kg/ha vuodessa. Metsäalueilla mitatut vuosittaiset
kiintoainemäärät ovat olleet 20–200 kg/
ha . Välittömästi metsänuudistamisen ja
kunnostusojituksen jälkeen huuhtoumat
ovat suurempia, jopa 600–1 200 kg/ha
vuodessa.

Peltoalueilta suoraan tulevia ravinneja kiintoainehuuhtoumia pinta- ja salojavalunnan mukana on mitattu koekentillä
ja tutkimusalueilla, joista valtaosa sijaitsee Etelä- ja Lounais-Suomen savimailla
(esim. Turtola ym. 2007, Paasonen-Kivekäs ym. 2008, Puustinen ym. 2010, Vakkilainen ym. 2010). Karkeammilla mailla ja turvemailla huuhtoumiskoekenttiä on
ollut varsin vähän. Mittaukset ovat osoittaneet, että vuotuiset huuhtoumat vaihtelevat jopa moninkertaisesti sekä yksittäisellä peltoalueella että eri alueiden välillä.
Valumavesien määrään ja pitoisuuksiin,
jotka määräävät kuormituksen suuruuden,
vaikuttavat ennen kaikkea ilmasto- ja sääolot sekä maan lajitekoostumus ja rakenne, topograﬁa, ojitus, lannoitus, viljelykasvi ja muokkaus.
Maatalouden aiheuttamasta kuormituksesta, kuten myös muusta hajakuormituksesta, valtaosa syntyy yleensä kasvukauden (touko−elokuu) ulkopuolella.
Kuormitushuiput ajoittuvat keväällä lumen ja roudan sulamiseen sekä syksyn
sateisiin. Nykyisten ilmastonmuutosennusteiden perusteella voidaan olettaa, että
talviaikainen ravinnekuormitus vesistöihin Suomessa tulee kasvamaan (Alakukku ym. 2009).
SUOMESTA ITÄMEREEN TULEVA
RAVINNEKUORMITUS

Sjöblom (2008) tutki Suomesta Itämereen kulkeutuneita fosfori- ja typpikuormia ajanjaksolla 1961–2006. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli arvioida
maatalouden kuormituksessa tapahtuneita muutoksia.
Suomen osuus koko Itämeren valumaalueen pinta-alasta on 6 % ja Suomenlahden valuma-alueesta 26 %. Kuvassa 3 on
esitetty Itämeren valuma-alue.
Työssä tarkasteltiin 22 Suomen rannik-

Itämeri
Koko valuma-alue

1 720 270

Suomenlahti
Koko valuma-alue

412 900

Suomi

107 000

Venäjä

276 100

Viro
Latvia

26 400
3 400

Kuva 3. Itämeren valuma-alue (tumma varjostus).
Suomenlahden valuma-alue on erotettu paksulla vihreällä viivalla.

koalueelta Itämereen laskevaa jokea, joiden valuma-alueilla on suhteellisen paljon
maatalousmaata, mutta vertailun vuoksi
tarkasteluun otettiin mukaan myös muutama joki, joiden valuma-alueen peltoprosentti on pieni. Suurin osa valuma-alueista
on vähäjärvisiä. Kuvassa 4 on esitetty valuma-alueet ja taulukossa 3 niiden pintaala, järvisyysprosentti ja peltoala.
Jokaiselle joelle laskettiin kokonaisfosforin ja -typen kuormat neljälle kaudelle: 1.
1961–1970, 2. 1971–1982, 3. 1983–1994
ja 4. 1995–2006. Laskelmat perustuivat
ympäristöhallinnon vedenlaatu- ja virtaamahavaintoihin. Fosforin ja typen kokonaiskuormat kullekin kaudelle laskettiin
päivittäisten pitoisuusarvojen ja mitattujen
virtaamien tulona. Pitoisuudet jouduttiin
arvioimaan mitattujen pitoisuus- ja virtaama-arvojen välisiä riippuvuuksia käyttäen,
sillä vesinäytteitä pitoisuusmittauksia varten oli otettu suhteellisen harvoin.
Maatalouden ravinnekuormituksen
osuus kokonaiskuormituksesta kullakin
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Taulukko 3. Suomesta Itämereen laskevien jokien valuma-alueiden pinta-ala, järvisyysprosentti ja peltoala.
Taulukossa on vain tutkimuksessa käytetyt joet. (Sjöblom 2008)
Koodi Vesistöalue

Pinta-ala Järvisyys
km2
%

Peltoala
km2
%

Suomenlahti
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Saaristomeri
8
Joen
fosforikuorman 6
osuus
merialueen
4
kokonaiskuormasta
(%)
2

11

Virojoki

357,4

3,8

48,2

Koskenkylänjoki

895,3

4,4

271,3

30,3

18

Porvoonjoki

1 273,1

1,3

397,5

31,2

19

Mustijoki

783,2

1,5

237,5

30,3

21

Vantaa

1 685,9

2,3

401,1

23,8

23

Karjaanjoki

2 045,8

12,2

362,5

17,7

B

629,4

8,1

107,6

17,1

8
Joen
typpikuorman 6
osuus
merialueen
4
kokonaiskuormasta
(%)
2

13,5

24

Kiskonjoki

25

Uskelanjoki

566,5

0,6

238,0

42,0

27

Paimionjoki

1 088,0

1,6

465,6

42,8

28

Aurajoki

874,1

0,3

321,3

36,8

Selkämeri

jaksolla laskettiin siten, että kokonaiskuormista vähennettiin tilastoidut yhdyskuntien jätevesikuormat sekä arvioidut
haja-asutuksen jätevesien, metsätalouden
ravinnekuormat ja metsäalueilta tuleva
luonnonhuuhtouma. Jäännöskuormituksen oletettiin edustavan lähinnä maataloudesta tulevaa kuormitusta ja peltoalueilta
luonnostaan tulevaa huuhtoumaa, mutta se
sisältää todennäköisesti myös pienimuotoista haja- ja pistekuormitusta. Jätevesikuormista ja metsätalouden kuormituksesta ei ollut tietoa saatavilla 1960-luvulta,
joten maatalouden kuormitusta voitiin tarkastella vuodesta 1971 alkaen.
Tutkittujen jokien ravinnekuormat olivat suurimpia Pohjanmaan isoissa joissa pitkälti suurista virtaamista johtuen.
Valuma-alueen pinta-alaan suhteutettuna
kuormitus oli kuitenkin erityisesti fosforin kohdalla selvästi suurinta VarsinaisSuomen joissa (Uskelanjoki, Paimionjoki
ja Aurajoki), joiden valuma-alueiden peltoprosentit ovat suurimmat. Järvisyyden
mereen päätyvää kuormitusta vähentävä
vaikutus, erityisesti fosforin kohdalla, tuli
esille Sjöblomin (2008) tutkimuksessa.
Jokien osuudet eri merialueiden ul-

10

16

Saaristomeri

Kuva 4. Tutkittujen jokien valuma-alueet (Sjöblom 2008).

A

34

Eurajoki

1 335,9

12,9

313,7

23,5

37

Lapväärtinjoki

1 098,1

0,2

148,1

13,5

39

Närpiönjoki

991,9

0,4

214,3

21,6

Perämeri

0

Kyrönjoki

4 923,0

1,2

1 208,7

24,6

44

Lapuanjoki

4 122,1

2,9

870,6

21,1

47

Ähtävänjoki

2 053,7

9,8

280,9

13,7

49

Perhonjoki

2 523,8

3,4

255,2

10,1

51

Lestijoki

1 372,8

6,2

143,6

10,5

53

Kalajoki

3 657,8

1,9

566,8

15,5

54

Pyhäjoki

3 711,9

5,2

334,3

9,01

57

Siikajoki

4 318,0

0,5

343,1

7,95

60

Kiiminginjoki

3 813,6

3,0

50,3

1,32

koisesta kuormituksesta ovat suurimmat
Saaristomereen laskevilla joilla. Esimerkiksi Paimionjoesta purkautuva fosforimäärä muodostaa 8 % ja Aurajoesta yli 7
% Saaristomeren ulkoisesta kuormituksesta (kuva 5).
SUOMENLAHDEN
RAVINNEKUORMITUS

Suomenlahti on pinta-alaansa suhteutettuna Itämeren kuormitetuimpia osia. Seuraavassa on tarkasteltu Suomesta Suomenlahteen tulevaa kuormitusta. Paatela
(2009) täydensi Sjöblomin tutkimusta Kymijoen havaintoja käyttämällä. Tutkittu-

Suomenlahti
11

16

18

19

21

Selkämeri
23

24

25

27 28 34 37 39 42
Joki (koodit taulukossa 3)

44

47

49

51

53

54

57

60

54

57

60

10
Saaristomeri

0

42

Perämeri

Perämeri

Suomenlahti
11

16

18

19

21

Selkämeri
23

24

25

27 28 34 37 39 42
Joki (koodit taulukossa 3)

44

47

49

51

53

Kuva 5. Jokien keskimääräisten vuotuisten (1995-2006) kokonaisfosforin (kuva a) ja kokonaistypen (kuva b) kuormien osuus merialueiden kuormituksesta. Osuudet on laskettu Itämeren suojelukomission (HELCOM) arvioimasta
merialueiden ulkoisesta kokonaiskuormituksista. Kuormituksessa ei ole mukana ilmalaskeumaa. (Sjöblom 2008)

jen Suomenlahteen laskevien jokien valuma-alueiden pinta-ala on yhteensä 44 148
km2 , josta Kymijoen valuma-alueen pinta-ala on 37 103 km2. Joet kattavat lähes
97 % siitä Suomenlahden Suomen alueella olevasta valuma-alueesta, jossa ei
ole mukana Vuoksen vesistöä. Suomessa
Vuoksen valuma-alueesta on noin 61 000
km2 ja Suomenlahden valuma-alueesta
kaikkiaan 107 000 km2 eli noin neljännes
sen koko valuma-alueesta (ks. kuva 3).
Sjöblomin ja Paatelan mukaan Suomen jokien vuotuinen fosforikuorma Suomenlahteen oli noin 440 tonnia ja typpikuormitus 11 768 tonnia. Näiden lisäksi
rannikkokaupunkien jätevedenpuhdistamoilta tuli 55 tonnia fosforia ja 2 350
tonnia typpeä. Saatu kuormitus oli jonkin verran pienempi kuin esimerkiksi Itämeren suojelukomission (HELCOM) ja

ympäristöhallinnon esittämät arvot vuosille 2001–2003. Erot johtuvat todennäköisesti kuormituksen erilaisista laskentatavoista, mutta myös tarkastelujaksot
poikkesivat toisistaan. Suomenlahden ulkoinen kokonaisforin kuormitus (rannikon joet ja suorat päästöt rannikolta) oli
kaikkiaan 6 700 tonnia vuodessa ja kokonaistypen ulkoinen kuormitus (rannikon
joet+suorat päästöt+laskeuma) 137 000
tonnia vuodessa.
Suomenlahden veden laatuun vaikuttavat ulkoisen kuormituksen lisäksi sisäinen
kuormitus ja merivirtojen kuljettamat ainemäärät ja ekologiset prosessit. Sisäistä
kuormitusta syntyy, kun pohjasedimenttiin varastoituneita ravinteita vapautuu takaisin veteen.
Merivirtojen mukana kulkeutuu ravinteita läntiseltä Itämereltä Suomenlahdel-
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Taulukko 4. Suomen jokien ja maatalouden osuus Suomenlahden fosforikuormituksesta (Vakkilainen 2010).

Suomenlahden ravinnekuormitus 1980-luvun lopusta vuoteen 2003
10000

Fosfori (tonnia/vuosi)

200000

8000

160000

6000

120000

4000

80000

2000

40000

0

1980-l.
loppu

1992
-94

1995

1997
-98

2000

Kuva 6. Suomenlahden ulkoinen ravin- Venäjä
nekuormitus (Pitkänen ja Tallberg 2007).

2001
-03

Viro

0

Suomi

Typpi (tonnia/vuosi)

Osuus Suomenlahden
kuormituksesta, %
Kuormituslähde

Fosfori, t/ Ulkoisesta Kokonaisvuosi
kuormasta kuormasta

Suomenlahden kuorma
joista ja rannikon
päästöistä1)
1992
-94

1995

1997
-98

2000

2001
-03

Laskeuma
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(Pitkänen ja Tallberg 2007).
Suomen alueelta tulevan kokonaiskuorman (joet + rannikkokaupunkien jätevedet) ja maatalouden osuus Suomenlahden
ravinnekuormituksesta on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Kuormituksen osuus on laskettu Suomenlahden ulkoisesta kuormituksesta ja kokonaiskuormituksesta, jossa
on mukana myös sisäinen kuormitus ja
merivirtojen kuljettamat ainemäärät. Laskelmat perustuvat Sjöblomin ja Paatelan
tutkimuksiin sekä ympäristöhallinnon
tietokantoihin ja tutkimuksiin. Kymijoen
maataloudesta johtuva kuormitus on arvioitu kahdella tavalla pellon pinta-alaa
ja ominaiskuormituslukuja (fosfori 1,17
kg/ha ja typpi 16,2 kg/ha vuodessa) käyttäen. Ominaiskuormitusarvot sisältävät
peltoalueiden luonnon huutouman kuten
Sjöblominkin laskelmissa. Vaihtoehdossa
A oletettiin, ettei ravinteiden pidättymistä tapahdu vesistöalueella. Vaihtoehdossa B fosforikuormasta oletettiin pidättyvän 70 % ja typpikuormasta 40 %, sillä
Kymijoen valuma-alueella on paljon järviä ( järvisyys 20 %) ja maataloustuotanto (peltopinta-alan osuus 9 %) on pääosin
sen latvaosissa.
Suomen maatalouden osuus Suomenlahden ravinnekuormituksesta on verrattain vähäinen. Maatalouden osuus ulkoisesta fosforikuormituksesta on vajaat
kolme prosenttia ja typpikuormitukses-

Osuus Suomenlahden
kuormituksesta, %
Kuormituslähde

Typpi,
t/vuosi

Suomenlahden
kuormajoista ja rannikon
päästöistä1)
Laskeuma1)

Merivirtojen kuljettama
nettokuorma2)
Ulkoinen
kuorma yhteensä

960

17 000

Merivirtojen
kuljettama nettokuorma2)

7 460

Ulkoinen
kuorma yhteensä

5 200
142 200

Sisäinen kuorma

11 000

Sisäinen kuorma

18 460

Kokonaiskuorma
yhteensä

163 200

Suomen jokien
kokonaiskuorma4)

11 763

Suomen jokien
kokonaiskuorma4)
Jätevesikuorma
suoraan rannikolle5)

439

3)

5,9

2,4

55

Ulkoisesta Kokonaiskuormasta kuormasta

120 000

Kokonaiskuorma
yhteensä

3)

le ja ne vaikuttavat ravinnevirtoihin myös
Suomenlahden eri osissa. Suomenlahden
eteläosassa keskimääräinen virtaus suuntautuu itään ja pohjoisosassa länteen. Helsingin edustalla valitsee keskimäärin noin
1 cm/s eli noin 1 km/vrk idästä länteen
kulkeva virtaus. Lännestä työntyy makeahkoa pintavettä Suomenlahdelle. Sen
pinta kaltevoituu ja etelärannikolla tapahtuva hydrostaattisen paineen kasvu tasapainottuu pohjalla olevan veden virratessa
pohjoiselle, ts. Suomen rannikolle. Tämä
usein hapeton ja ravinnepitoinen pohjavirtaus työntyy pohjan kohoumia vastaan ja
nousee kohti pintaa. Tätä ilmiötä kutsutaan kumpuamiseksi ja sillä on merkittävä
vaikutus rannikkovesien laatuun, koska se
liittyy syvänteiden veden vaihtumiseen.
Karkean arvion mukaan koko Suomenlahden sisäinen fosforikuorma vaihtelee
välillä 4 000–18 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa ulkoista kuormaa 0,7–3 -kertaisesti (Lehtoranta 2003; Pitkänen ja Kiirikki, 2005). Fosforia vapautuu erityisesti
silloin, kun meren pohjassa on vähän happea. Typen sisäisen kuormituksen osuus
on noin 15–20 % ulkoisesta kokonaiskuormituksesta eli 18 000–24 000 tonnia
vuodessa. Mallilaskelmien mukaan merivirtojen kuljettama vuotuinen nettokuormitus Suomenlahteen on 960 tonnia biologisesti käyttökelpoista fosforia ja 5 200
tonnia biologisesti käyttökelpoista typpeä

6 500

Laskeuma
1980-l.
loppu

Taulukko 5. Suomen jokien ja maatalouden osuus
Suomenlahden typpikuormituksesta (Vakkilainen 2010).

Jätevesikuorma
suoraan rannikolle5)

8,3

7,2

14 112

9,9

8,6

2 349

Suomen
kuormitus yhteensä

494

6,6

2,7

Maatalouden kuorma A6)

201

2,7

1,1

Maatalouden kuorma A6)

6 835

4,8

4,2

Maatalouden kuorma B7)

143

1,9

0,8

Maatalouden kuorma B7)

5 232

3,7

3,2

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Keskiarvo 1995-2003 (Pitkänen ja Tallberg 2007).
Biologisesti käyttökelpoinen fosfori, EIA-SYKE 3D mallilla laskettu
keskimääräinen arvo (Pitkänen ja Tallberg 2007)
Mittauksiin perustuva keskimääräinen arvo (Lehtoranta 2003, Pitkänen ja
Kiirikki 2005)
Keskimääräinen kuorma vuosina 1995-2006 (Sjöblom 2008, Paatela
2009)
Suurimpien kaupunkien jätevedenpuhdistamojen keskimääräinen kuorma
1995-2006 (SYKE; Vahti-tietokanta)
Maatalouden kuorma A: Kymijoen kuormassa ei ole otettu huomioon
ravinteiden pidättymistä sisävesiin
Maatalouden kuorma B: oletettu, että Kymijoen alueella fosforista
pidättyy sisävesiin 70 % (Pitkänen ja Tallberg 2007)

ta noin viisi prosenttia. Vesimassan kokonaiskuormituksesta maatalouden kuormitusosuudet ovat fosforin osalta noin
prosentti ja typen osalta noin neljä prosenttia.
Suomenlahden kuormituksesta ylivoimaisesti suurin osa tulee Venäjältä (ks.
kuva 6). Yhdessä Pietari ja Neva tuottavat
noin 60 % biologisesti käyttökelpoisesta
fosforin ja noin 40 % käyttökelpoisen typen kuormasta. Biologisesti helppokäyttöistä typpeä tulee merkittävästi myös laskeuman (noin 20 % kuormituksesta) ja
rannikkojokien mukana (noin 30 % kuormituksesta). (Pitkänen ja Kiirikki 2005)

Suomen
kuormitus yhteensä

21 000

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Keskiarvo 1995-2003 (Pitkänen ja Tallberg 2007).
Biologisesti käyttökelpoinen typpi, EIA-SYKE 3D mallilla laskettu
keskimääräinen arvo (Pitkänen ja Tallberg 2007)
Mittauksiin perustuva keskimääräinen arvo (Lehtoranta 2003, Pitkänen ja
Kiirikki 2005)
Keskimääräinen kuorma vuosina 1995-2006 (Sjöblom 2008, Paatela
2009)
Suurimpien kaupunkien jätevedenpuhdistamojen keskimääräinen kuorma
1995-2006 (SYKE; Vahti-tietokanta)
Maatalouden kuorma A: Kymijoen kuormassa ei ole otettu huomioon
ravinteiden pidättymistä sisävesiin
Maatalouden kuorma B: oletettu, että Kymijoen alueella typestä pidättyy
sisävesiin 40 % (Pitkänen ja Tallberg 2007).

MAATALOUDEN KUORMITUKSEN
MUUTOS

Sjöblom (2008) arvio maatalouden kuormituksen keskimääräisestä muutosta kaudelta 1983-1994 kaudelle 1995-2006 on
esitetty kuvassa 7. Jälkimmäisellä kaudella maatalouden kuormitusta pyrittiin
voimaperäisesti vähentämään ympäristötukiohjelmilla.
Kuormituksen muutos on arvioitu absoluuttisia kuormitusmääriä käyttäen, eikä niissä ole otettu huomioon virtaaman
vaihteluista johtuvaa kuormituksen vaihtelua. Kuormitusarvoissa on mukana myös
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peittävät helposti alleen toimenpiteiden
mahdolliset vaikutukset. Jos peltopintaalan osuus valuma-alueesta on pieni, niin
kuormituksen väheneminen ei näy joen
alajuoksun pitoisuuksissa vaikka peltolohkoilta tuleva kuormitus vähenee.
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS
3) väliraportissa (Aakkula ym. 2010) on
tarkemmin pyritty selvittämään mistä
maatalouden kuormituksen muutos edellä esitetyissä joissa johtuu (Rankinen ym.
2010).
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Kuva 7. Arvio maatalouden fosforikuormituksen (kuva a) ja typpikuormituksien (kuva b) muutokselle kaudelta
1983-1994 kaudelle 1995-2006 (Sjöblom 2008).

peltoalueilta luonnostaan tuleva huuhtouma. Laskentatavasta johtuen kuormitusarvoihin voi sisältyä myös muuta hajakuormitusta ja pienistä pistemäisistä lähteistä
tulevia päästöjä.
Fosforikuormien todettiin pienentyneen
kaudelta 1983-1994 kaudelle 1995-2006
kaikilla joilla Uskelanjokea ja Närpiönjokea lukuun ottamatta. Typpikuormitus
kuitenkin kasvoi monilla joilla erityisesti
Pohjanmaalla.
Ympäristötukitoimenpiteet ovat kohdistuneet ennen kaikkea vähemmän kuormittaviin viljelymenetelmiin, kuten lannoituksen tarkentamiseen, kevennettyyn
muokkaukseen ja talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen. Osalle peltoalueita on perustettu suojakaistoja ja -vyöhykkeitä,
laskeutusaltaita, kosteikkoja ja säätösalaojituksia. Lisäksi on otettu käyttöön
lannan varastointia ja levitystä koskevia
säädöksiä. Yksi selvimmistä muutoksista edellä tarkastelluilla ajanjaksoilla on
ollut typpi- ja fosforilannoituksen vähe-
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neminen. Peltojen fosforitase on ajanjaksolla 1985-2006 keskimäärin pienentynyt
28 kg:sta/ha 7 kg:aan/ha ja typpitase 90
kg:sta/ha 45 kg:aan/ha.
Näyttäisi siltä, että ympäristötukitoimet ovat purreet fosforikuormitukseen.
Typpikuormituksen kasvu on yllättävää.
Sen syynä varsinkin Pohjanmaalla on todennäköisesti ollut karjatalouden keskittyminen ja peltopinta-alan kasvu, mutta
myös sääolot (Rankinen ym. 2010). Poikkeuksellisen leudot talvet ovat saattaneet
lisätä huuhtoumisalttiin typen vapautumista (mineralisaatiota) maaperästä.
Eri ympäristötukitoimenpiteiden vaikutuksia on hankala erottaa muista
kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä
valuma-aluetasolla. Samanaikaisesti maataloustuotannossa on tapahtunut monia
rakenteellisia muutoksia, kuten tilakoon
kasvu ja tuotantosuuntien alueellinen
keskittyminen, jotka ovat myös muuttaneet maatalousalueilta vesistöihin päätyvää kuormitusta. Lisäksi säätilan vaihtelut

LOPPUPÄÄTELMÄT

Suomen maatalouden osuus Suomenlahden kokonaiskuormituksesta on varsin pieni, arvioiden mukaan 1–5 prosenttia laskentatavasta ja ravinteesta riippuen.
Sama pätee koko Itämeren kuormitukseen. Maataloudemme kuormituksen vähentäminen ei siten todennäköisesti näy
Itämeren tilassa. Tästä huolimatta kuormituksen vähentämistoimet ovat perusteltuja, sillä maatalouden osuus Suomen
sisä- ja rannikkovesien kuormituksesta on
paikoitellen huomattava. Vaikka pahoin
rehevöityneissä vesistöissä sisäinen kuormitus saattaa olla merkittävä ravinteiden
lähde, niin pitkällä tähtäyksellä ulkoisen
kuormituksen leikkaaminen on ainut kestävä keino vesialueen tilan parantamiseksi tai säilyttämiseksi hyvänä.
Maatalouden kuormitus näyttää sekä
pienentyneen että kasvaneen ympäristötukikausien aikana, kun virtaaman aiheuttamia muutoksia kuormitukseeen ei oteta
huomioon. Vuosina 1995–2006 maatalouden keskimääräinen fosforikuorma väheni lähes kaikissa tarkastelluissa Itämereen
laskevissa joissa verrattuna edeltävään
kymmenvuotisjaksoon (1985–1994). Sitä vastoin typpikuormat kasvoivat varsinkin Pohjanmaalla.

Kuormitusmuutoksille on osoitettavissa
monia syitä maataloutta koskevien tilastotietojen perusteella. Eri ympäristötukitoimenpiteiden vaikutuksia maatalouden
vesistökuormitukseen on kuitenkin vaikea erottaa valuma-aluetasolla johtuen
toimenpiteiden yhteisvaikutuksista, maataloustuotannossa tapahtuneista muutoksista ja sääolojen vuosi- ja vuodenaikaisvaihteluista.
Sekä absoluuttisiin että suhteellisiin
kuormituslukuihin eri vesistöjen, Suomen ja Itämeren muiden rantavaltioiden
ja eri ajanjaksojen osalta sisältyy väistämättä epävarmuutta. Hajakuormitus,
sisäinen kuormitus ja merivirtojen kuljettamat ainemäärät joudutaan aina arvioimaan erilaisia kokeellisia tutkimuksia ja
laskentamenetelmiä käyttäen, joiden antamat kuormitusmäärät saattavat poiketa
hyvinkin paljon toisistaan. Käytössä olevien mittausaineistojen ja tilastojen edustavuus ja tarkkuus vaihtelevat myös paljon sekä ajallisesti että alueellisesti.
Yksittäisissä vesistöissä tai vesialueilla eri kuormituslähteiden osuudet saattavat poiketa paljonkin valtakunnallisista
arvoista. Kuormituslähteiden selvittäminen vesistöalueittain on välttämätöntä,
jotta vesiensuojelutoimenpiteet pystytään
suunnittelemaan tarkoituksenmukaisesti.
Myös vesistöjen kyvyssä sietää kuormitusta on eroja, mikä tulisi ottaa huomioon
toimenpiteitä suunniteltaessa.
Tutkimukset ja käytännön kokemukset
ovat osoittaneet ettei ole yhtä yksittäistä keinoa, jolla voidaan vähentää maatalouden aiheuttamia ravinnepäästöjä, vaan
joudutaan käyttämään useampia menetelmiä samanaikaisesti. Peltoviljelyssä tärkeintä on kehittää edelleen vähemmän
kuormittavia tuotantotapoja, sillä valumavesien puhdistaminen esimerkiksi kosteikoilla ja erilaisilla kemikaaleil-
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la on perusteltua vain erikoiskohteissa.
Suojavyöhykkeet soveltuvat pintavalunnan kuljettamien huuhtoumien vähentämiseen, mutta ne eivät estä salaojien kautta tulevaa kuormitusta.
Pellon tuottokykyyn ja vesistökuormitukseen keskeisesti vaikuttava tekijä on
sen vesitalous. Sekä salaojituksen että
peruskuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee panostaa entistä enemmän
lannoituksen tarkentamisen, vähemmän
kuormittavien muokkausmenetelmien ja
muiden ympäristötukitoimien ohella.
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SAMMANDRAG

JORDBRUKETS BELASTNING PÅ VATTENDRAG
ATT MINSKA den belastning på vattendragen som orsakas av jordbruksproduktionen i Finland framförs ofta i massmedierna som en central åtgärd genom vilken
man kunde förbättra tillståndet i Finska
viken och hela Östersjön. Därtill påstås att

26

SALAOJAYHDISTYS 2010

miljöstödsåtgärderna inte har minskat belastningen eller förbättrat ytvattnens tillstånd. I denna artikel behandlas dessa frågor utgående från färska undersökningar
och uppföljningsmaterial samt lärdomsprov gjorda vid Aalto-universitetets tek-

niska högskola.
Slutsatserna är följande. Det ﬁnländska
jordbrukets andel av totalbelastningen på
Finska viken är rätt liten, enligt beräkningarna 1–5 procent beroende på räknesätt och näringsämne. Samma gäller för
belastningen på hela Östersjön. Sannolikt
syns en minskning av belastningen från
jordbruket inte alls i Östersjöns tillstånd.
Trots detta är det motiverat att minska belastningen från jordbruket, för jordbrukets
andel av belastningen på insjö- och kustvattnen är ställvis betydande. Fastän den
inre belastningen är en betydande källa till
näringsämnen i starkt eutroﬁerade vatten,
är minskningen av den yttre belastningen
den enda hållbara metoden på lång sikt att
förbättra ett vattendrags tillstånd eller bevara tillståndet gott.
Belastningen från jordbruket har både
minskat och ökat under miljöstödsperioderna. Åren 1995–2006 minskade den genomsnittliga fosforbelastningen från jordbruket i så gott som alla undersökta åar
som mynnar ut i Östersjön jämfört med
den föregående tioårsperioden (1985–
1994). Däremot ökade kvävebelastningen i synnerhet i Österbotten.
Man kan ﬁnna många orsaker till förändringarna i belastningen genom att studera
statistikuppgifter om jordbruket. På avrinningsområdesnivå är det dock svårt att skilja på effekterna av olika miljöstödsåtgärder
på jordbrukets belastning på vattendragen
på grund av åtgärdernas samverkan, förändringar som skett inom jordbruksproduktionen och års- och årstidsvariationerna i väderleksförhållandena.
Det förekommer onekligen osäkerhet
när det gäller såväl de absoluta som relativa belastningstalen för olika vattendrag,
för Finland och andra kuststater kring
Östersjön samt för olika tidsperioder.
Man är alltid tvungen att uppskatta den

diffusa belastningen, den inre belastningen och den mängd ämnen som havsvattnet
transporterar med hjälp av experimentella
undersökningar och kalkyleringsmetoder,
vilkas resultat kan avvika markant från
varandra. Mätningsresultatens och statistikens representativitet och noggrannhet
varierar också stort beroende på både tid
och område.
I enskilda vattendrag eller vattenområden kan olika belastningskällors andelar i hög grad avvika från de riksomfattande värdena. Det är nödvändigt att
utreda belastningskällorna i avrinningsområdena för att man ska kunna planera
vattenskyddsåtgärder på rätt sätt. Det förekommer också skillnader i vattendragens förmåga att tåla belastning, vilket
borde tas i beaktande vid planeringen av
åtgärderna.
Undersökningar och praktisk erfarenhet har visat att det inte ﬁnns en enda metod genom vilken man kan minska näringsutsläppen från jordbruket utan
man bör använda ﬂera olika metoder sida
vid sida. Inom åkerbruket är det viktigt att
man vidareutvecklar produktionssätt som
belastar vattnen mindre, eftersom rening
av avrinningsvatten men hjälp av våtmarker och olika slags kemikalier är motiverat endast i specialobjekt. Skyddszonerna
lämpar sig för minskning av näringsämnen som sköljs ut genom ytavrinning men
de rår inte på den belastning som kommer från täckdikena. Markens vattenhushållning är en mycket central faktor när
det gäller åkrars avkastningsförmåga och
belastning på vattendrag. Man bör satsa inte endast på mer preciserad gödsling, bearbetningsmetoder som medför
mindre belastning och andra miljöstödsåtgärder utan också på planering och genomförande av täckdikning och grundtorrläggning.
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Markku Yli-Halla, Helsingin yliopisto

MAAPERÄRETKEILYÄ NORJASSA
Maaperän ominaisuustiedot ovat tulevaisuudessa osa Suomenkin maataloustukiehtoja määrittäviä LFA-alueiden rajauksia. Viljelymaan ominaisuuksien luonnehtiminen kansainvälisesti yhteismitallisella tavalla on tästä syystä tärkeää. Kansainvälisen tutkijaryhmän syyskuisella retkellä Norjaan tarkasteltiin EU:n käyttämän
maaperäluokituksen soveltuvuutta pohjoismaisiin oloihin.

MAATALOUDELLISESTA MAAPERÄKARTOITUKSESTA Norjassa vastaava Norwegian Forest and Landscape Institute järjesti 12.–17.9.2010 retkeilyn, jonka aikana
perehdyttiin Norjan kahden tärkeän maatalousalueen, Oslonvuonon ja Trondheiminvuonon ympäristön maaperään.
Ulkomaalaisia osanottajia oli 19 (Saksa,
Belgia, Hollanti, Latvia, Ruotsi, USA,
Etelä-Afrikka, Itävalta, Suomi), ja norjalaisia järjestäjiä oli mukana 10. Retkeilyn aikana tutkittiin 11 maaproﬁilia, jotka
olivat enimmäkseen erilaisilla märkyyden
vaivaamilla savimailla. Retkeilyn päätavoitteena oli tarkastella alamme tutkijoiden maailmanlaajuisen kattojärjestön,
Kansainvälisen Maaperätieteiden Seurojen Liiton (IUSS), laatiman ja Euroopan
Unionin käyttämän WRB-luokitusjärjes-

telmän (World Reference Base for Soil
Resources) soveltuvuutta pohjoismaisiin
oloihin ja luokittelujärjestelmän kehitystarpeita. WRB-järjestelmän käyttämät nimet ilmaisevat maan ominaisuuksia monipuolisesti. Nimet ottavat kantaa mm.
maan märkyyteen, ja niistä voi päätellä maan lajitekoostumuksen ja sen, onko
pohjamaa eri maalajia kuin muokkauskerros. EU:n tutkimuskeskuksen osana toimivan Euroopan maaperätoimiston ylläpitämä Euroopan maaperäkartta ja tietokanta
on laadittu käyttäen tätä luokittelujärjestelmää.
Kunkin retkipäivän aikana tutustuttiin
kolmeen kohteeseen, joihin oli kaivettu valmiiksi 1,5–2 metrin syvyinen proﬁilikuoppa. Kullakin kohteella viivyttiin noin kaksi tuntia. Aluksi järjestäjän

Pintamaa on karkeaa hietaa 70 cm:n syvyyteen saakka, minkä alapuolella on savea. Hiedassa oleva ruosteen kirjavuus kertoo siitä, että maa on pitkiä aikoja
veden kyllästämä, kun hietamaan alla olevan savimaan
vedenläpäisevyys on pieni.

edustaja kertoi kohteesta, sitten kukin sai
valokuvata maaproﬁilin, minkä jälkeen
osanottajat tutkivat maan ominaisuuksia
omakohtaisesti. Sitten oli yleiskeskustelu tarkasteltavan maan ominaisuuksista,
erityisesti siitä, millaisten prosessien seurauksena maa on saanut siinä nyt havaitut
ominaisuutensa. Keskustelu päättyi kyseisen maan maataloudellisen merkityksen
ja viljelyn haasteiden arviointiin.
NORJASSA JA SUOMESSA
SAMANLAISIA MAITA

Maisema Mjösa-järven rannoilta läheltä Hamaria.
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Retken osanottajia kuvauspuuhissa.

Tyypillinen norjalainen savimaa, jossa muokkauskerroksen alla on tiivis, lähes rakenteeton kyntöantura,
joka läpäisee vettä heikosti. Sen alapuolella on suuria prismamaisia kokkareita, joiden väleissä vesi liikkuu
hyvin kohti salaojia. Maankuivatus ja routa saavat aikaan savimaan kutistumista ia halkeilua.

Norjalaiset savimaat ovat hyvin suomalaisten savikoiden kaltaisia. Kaksi retkikohdetta sijaitsi Etelä-Suomenkin rannikolle tyypillisissä U-laaksoissa, joita
reunustaa molemmilta puolilta kalliomaa. Tällaiset luontaisesti varsin märät
maat on Norjassa salaojitettu kahdek-

Yläpuolelta kuvattuja hapettumisen ja pelkistymisen
merkkejä.

san metrin välein ojasyvyyden ollessa 80
cm:stä metriin. 1960-luvun märkinä kesinä, kun pellot oli hiljattain salaojitettu,
oli viljan korjuussa suuria ongelmia, kun
korjuukoneet upposivat akseleitaan myö-
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Lajitekoostumukseltaan erilaisista kerroksista koostuvassa maassa hienojakoisemman kerroksen päällä oleva maa on pitkään veden kyllästämä, mikä näkyy vaaleina laikkuina, joista rauta on kulkeutunut pois.

ten maahan. Aikaa myöden pohjamaahan
on tullut kuivumisen aiheuttamia kutistumishalkeamia, ja nykyisin pellot kantavat
kohtalaisen hyvin ja vesi poistuu maasta
ojastoon. Tämä edellyttää kuitenkin sitä,
että maahan ei pääse muodostumaan tiivistynyttä kyntöanturaa, joka estää veden
liikkumisen pintamaasta syvemmällä oleviin pystysuoriin kuivumisen seurauksena
syntyneisiin halkeamiin.
Retkellä tutustuttiin Suomessakin yleisesti esiintyvään maatyyppiin, jossa hietaisen pintamaan alla on savimaa. Näille
maille on tyypillistä se, että savi- ja hietamaan rajavyöhyke on pitkiä aikoja veden kyllästämä, kun sade- ja sulamisvedet
suotautuvat hyvin vettä johtavan hiedan
läpi mutta eivät pääse imeytymään samalla vauhdilla savimaahan. Tämä ilmiö näkyy hapettuneiden ja pelkistyneiden (veden kyllästämien) kohtien mosaiikkina,
jossa ruosteenruskeat ja vaaleammat kohdat vuorottelevat. Raskas peltoliikenne
voi heikentää tällaisen maan vedenjohtavuutta salakavalasti, kun hyvin vettä johtavan hietaisen muokkauskerroksen alla
olevaan savimaahan muodostuu lähes läpäisemätön kyntöantura.
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Maaproﬁilin selitys meneillään. Kuvassa retken pääorganisaattoreihin kuulunut tohtori Siri SvendgårdStokke.

NORJAN
MAAPERÄKARTOITUS AKTIIVISTA

Norjassa on 1960-luvulta 1980-luvulle
saakka tehty paljon peltojen pinnanmuotojen tasaamista (land levelling) peltolohkojen viljeltävyyden parantamisesi ja viljanviljelyyn käytettävissä olevan peltoalan
lisäämiseksi. Notkon pohjalla olleita puroja putkitettiin ja notkoon ajettiin maata
pellon yläosasta. Tämä tasaaminen mahdollisti viljanviljelyn monilla aikaisemmin pelkästään laidunmaina olleilla jyrkillä pelloilla. Kun näitä viettäviä peltoja
kynnettiin, seurauksena oli eroosion ja
vesistökuormituksen huomattava lisääntyminen. Tämä antoi osaltaan sysäyksen
Norjassa meneillään olevan maaperäkartoitusohjelman käynnistämiseen.
Norjassa on tehty yksityiskohtaista maataloudellista 1:15 000 -mittakaavaista maaperäkartoitusta huomattavalla panostuksella 1980-luvulta lähtien.
Keskimäärin 12 asiantuntijan (+ noin 10
sesonkityöntekijää kenttäkauden aikana)
voimin tehtävä työ on sisältänyt runsaasti kenttätutkimuksia, niin että noin puolet
Norjan 1 000 000 peltohehtaarista on nyt
kartoitettu. Tällainen digitaalinen kartta

soveltuu peltolohkokohtaiseen maaperän
tarkasteluun. Budjettileikkaukset ovat
hidastaneet hankkeen etenemistä, mistä
syystä parhaillaan on meneillään 1:50 000
-mittakaavaisen yleiskartoituksen valmistelu. Tällä ilmakuvien, korkeusmallin,
kasvillisuuskartan ja muun olemassa olevan aineiston yhdistämiseen ja vähäiseen
kenttätyöhön perustuvalla menetelmällä
saadaan loputkin maasta yleiskartoituksen piiriin muutamassa vuodessa.
Ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa peltojen eroosioalttiutta kuvaavien riskikarttojen tuottaminen ja
alueellisten ennusteiden laatiminen. Näitä
tarvitaan eroosion torjuntatoimien suunnittelun pohjaksi. Riittävän tarkka kartta
yhdistettynä korkeus- ja kaltevuustietoihin
(korkeusmalliin) onkin tähän hyvä työkalu. Vakaan rahoituspohjan omaava hanke
on mahdollistanut henkilöstön pitkäjänteisen kehittämisen ja asiantuntemuksen
syvenemisen. Myös maatalousyliopistoon
ja MTT:tä vastaavaan Bioforsk-organisaatioon on syntynyt kartoitusprojektin seurauksena vahvaa maaperätutkimusta, joka
tukee kartoitustyötä. Norjasta onkin kehittynyt Pohjoismaisittain maaperätieteen

johtava maa, jossa oman maaperän ominaisuuksia koskeva perinteinen tietämys
on säilynyt ja kehittynyt suotuisasti.
MAAPERÄTIEDOT OSANA
LFA-UUDISTUSTA

Norja on näkökulmastamme mielenkiintoinen yhteistyösuunta. Maaperän synty
Oslovuonon ympäristössä on samanlainen kuin omamme (Veiksel-jäätiköitymisen sulaessa muodostunutta merisedimenttiä), jonka savespitoisuus on korkea.
Maaperän ikä on siis samanlainen kuin
Etelä-Suomessa vastaavilla leveysasteilla. Norjan savimaat ovat tosin laskeutuneet hieman suolaisempaan veteen. Myös
ilmasto-olosuhteet ovat melko samanlaiset, joskin Norjassa vertailualueen sademäärä on jonkin verran suurempi kuin
Suomessa.
EU:n tutkimuskeskuksen osana toimiva Euroopan maaperätoimisto ylläpitää Euroopan maaperäkarttaa (mittakaava
1:1 000 000) ja tietokantaa. Tämä yleisluontoinen tietolähde on ainoa EU-tasoinen yhtenäinen esitys Euroopan maaperästä. EUssa muodostetaan käsitys
Suomenkin maaperästä ja osittain myös
maataloutemme tuotanto-olosuhteista tällä kartalla ja tietokannassa olevan tiedon perusteella.
Jäsenmaat ovat toimittaneet siihen omaa maaperäänsä koskevat tiedot.
Ehkä suurin puute Suomea koskevassa tiedossa
on, että viljelymaamme
märkyyden aiheuttamaa
viljelyrajoitetta tai matalaa juuristosyvyyttä ei
ole ilmaistu riittävästi.
Tämä voi olla kohtaloMaaperäretkeilyn osanottajat viimeisellä retkikohteella lähellä Trondheimia.
kasta määriteltäessä epä-
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edullisia maatalousalueita (LFA), sillä niiden rajauksessa käytetään tulevaisuudessa
ilmastotietojen ohella myös maaperätietoja. Maan märkyys on yksi EUn tunnustamista viljelyrajoitteista, mistä syystä se pitäisi tuoda esiin asianmukaisella tavalla.
Jotta maaperäämme koskevat tiedot
EU:n tietokannoissa saadaan todellisuutta vastaaviksi, meidän on kehitettävä asiantuntemustamme märkyyden merkkien
havaitsemisessa ja siinä, että pystymme
ilmaisemaan ne kansainvälisen maaperätieteen kielellä. Vain tällä tavalla ne tulevat kansainvälisen yhteisön ja EUn tietoisuuteen. Kysymys on pitkälti silmin
havaittavista maaperän ominaisuuksista, joita ei määritetä analyysilaitteella laboratoriossa esimerkiksi viljavuustutkimuksen yhteydessä vaan aistinvaraisesti
kentällä. Tämä aistinvarainen määritys
on subjektiivista, eikä sitä pysty opettelemaan pelkästään kirjallisuuden perus-

teella. Maan aistinvarainen luonnehdinta
kansainvälisesti yhteismitallisella tavalla edellyttää vuorovaikutusta ulkomaisten harjaantuneiden kollegojen kanssa.
Tähän tarjoutuu parhaat mahdollisuudet
nyt päättyneen maaperäretkeilyn kaltaisissa tilaisuuksissa, jossa kenttäoloissa
keskustellaan siitä, miten kukin osanottaja tarkasteltavan maan ominaisuudet
näkee ja miten niitä luonnehtii yhteisesti hyväksytyn terminologian avulla. Tällä tavalla kehittyy kansainvälinen yhteisymmärrys, jonka perusteella voi luottaa
siihen, että eri valtioissa työskentelevät
tutkijat luonnehtivat maata yhdenmukaisesti. Juuri päättyneen retkeilyn aikana
sovittiinkin alustavasti, että norjalainen
maaperäkartoittaja tulee vierailulle Suomeen kesällä 2011 ja kertoo käsityksensä näkemistään suomalaisista savimaista
ja erityisesti siitä, miten niiden märkyys
pitäisi EUn suuntaan esittää.

SAMMANDRAG

JORDMÅNSEXKURSION I NORGE
NORWEGIAN FOREST and Lanscape Institute,
som ansvarar för kartläggningen av jordmånen på jordbruksområdena i Norge,
ordnade en fältexkursion 12–17.9.2010.
Under exkursionen bekantade vi oss med
jordmånen i två av Norges viktigaste jordbruksområden, Oslofjorden och Trondheimfjorden. Det huvudsakliga syftet
med exkursionen var att utreda hur WRBklassiﬁceringssystemet (World Reference Base for Soil Resources) lämpar sig
för nordiska förhållanden och om klassiﬁceringssystemet borde vidareutveck-
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las. WRB-systemet har utarbetats av den
världsomfattande takorganisationen för
forskare inom vårt område dvs. International Union of Soil Sciences (IUSS) och
används av Europeiska unionen.
Norge är ur vår synpunkt en intressant samarbetspartner. Jordmånens uppkomst i Oslofjordens omgivning liknar
den i vårt land; halten av lera i jorden
är hög. Jordmånen är av samma ålder
som på motsvarande breddgrader i södra
Finland. Lermarkerna i Norge har dock
avlagrats i något saltare vatten än vå-

ra. Även klimatförhållandena är rätt lika, fastän nederbördsmängden i jämförelseområdet i Norge är något större än
i Finland.
De två utﬂyktsmålen låg i U-dalar, som
är typiska även för den ﬁnska kusten. De
omgavs på bägge sidorna av berggrund.
Sådana här på naturlig väg rätt så våta
marker i Norge är täckdikade med åtta
meters mellanrum och dikesdjupet är 80–
100 cm. Under exkursionen bekantade vi
oss med en också för Finland vanlig jordtyp, i vilken det under ett ytskikt av mo
ﬁnns lerjord. Typiskt för dessa jordar är
att gränszonen mellan ler- och mojorden
långa perioder är mättad med vatten, eftersom regn- och smältvattnen ﬁltreras väl
genom mon men sugs inte lika snabbt upp
av lerjorden. Detta fenomen tar sig i uttryck i en mosaik av oxiderade och reducerade (vattenmättade) ställen i marken
där rostbruna och ljusare ställen alternerar. Tunga maskiner kan på sådana ställen leda till att jordens förmåga att leda
vatten försämras, då det i lerjorden under
det vattenledande bearbetningsskiktet av
mo bildas en för vatten nästan ogenomtränglig plogsula.
På 1970- och 1980-talen idkades i Norge i stor utsträckning utjämning åkrars ytformer (land levelling) för att underlätta
odlingen av åkerteg och för att utöka åkerarealen för spannmålsodling. Bäckar i
bottnen av svackor försågs med rör, och
från högre upp belägna ställen av åkern
kördes jord till svackorna. Utjämnandet
möjliggjorde spannmålsodling på sådana
brant sluttande marker som tidigare hade
använts endast som betesmark. När sådana här sluttande åkrar plöjdes, ökade erosionen och belastningen på vattendragen betydligt. Detta ledde för sin del till
att man i Norge startade ett program för
kartläggning av jordmånen. Ett av de vikti-

gaste målen för programmet är att man
ska kunna producera riskkartor med avseende på åkrars erosionkänslighet och utarbeta regionala prognoser. I Norge har man
på allvar satsat på detaljerad jordmånskartering i skalan 1:15 000 sedan 1980-talet.
Ungefär hälften av Norges åkerareal på
1 000 000 är nu kartlagd.
Byrån European Soil Bureau, som lyder under Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter, upprätthåller en jordmånskarta (i skalan 1:1 000
000) och en databas. Den här övergripande informationskällan är den enda
enhetliga framställningen av jordmånen
i Europa på EU-nivå. I EU skapar man
en uppfattning av jordmånen i Finland
och delvis också av produktionsförhållandena för vårt jordbruk utgående från
den här kartan och uppgifterna i databasen. Medlemsländerna har skickat in data
om sin jordmån till systemet. Den kanske
största bristen i uppgifterna om Finland är
att det faktum att odlingen begränsas av
att vår odlingsjord är så blöt samt rotsystemen inte går så djupt inte betonas tillräckligt. Detta kan vara ödesdigert för oss
då mindre gynnade områden (LFA) fastställs, för vid avgränsningen av dessa områden kommer man i framtiden att använda inte enbart klimatuppgifter utan också
jordmånsuppgifter. Markens blöthet är en
begränsning för odlingen som EU tar i
beaktande och den borde därför tas upp
på ett adekvat sätt.
För att uppgifterna om vår jordmån i
EU:s databaser ska motsvara verkligheten bör vi utveckla vårt kunnande i att
upptäcka tecken på blöta. Därtill bör vi
också lära oss att ge klar språklig form åt
observationerna på ett internationellt och
vetenskapligt korrekt sätt. Endast på det
sättet når uppgifterna internationella kretsar och EU.
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MAVEPLAN OY
POHJOIS- JA Itä-Suomen alueella salaojasuunnitelua tekevä Suomen Salaojakeskus Oy on muuttanut nimensä Maveplan Oy:ksi. Yhtiön toimitusjohtaja Mika
Mikkolan mukaan perinteikkään nimen
muuttaminen tuli ajankohtaiseksi,toimin
nan suuntautuessa yhä enenevässä määrin
kuivatussuunnitelusta infraan, ympäristöön ja rakennussuunnitteluun. Toiminta

perinteikkään kuivatussuunnittelun osalta
jatkuu ennallaan ja henkilöstö sekä toimipaikat jatkavat vanhaan malliin. Mikkolan
mukaan pyrkimyksenä on tarjota nykyisille ja uusille asiakkaille entistä monipuolisempi palveluvalikoima ja laadukasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan.

Salaojayhdistyksen arkistosta löytyvät
koko sen historian aikana aina vuodesta 1918 lähtien tehdyt suunnitelmakartat. Yhteystiedot maaseutukeskuskohtaisiin salaojakartta-arkistoihin löytyvät
alta. Maassa on myös kattavasti salaojateknikoita, jotka neuvovat salaojitukseen
liittyvissä asioissa ja tekevät tarvittavat
suunnitelmat. Seuraavilla sivuilla listatut
salaojateknikot kuuluvat Salaojayhdis-
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Salaojituksen juhlavuoden 2008 kunniaksi julkaistuun 350-sivuinen juhlakirja. Kirjassa
on yli 400 kuvaa kertomassa niin salaojituksen menneestä kuin nykyisyydestäkin.

Jätevesisuunnittelua tekevät suunnittelijat
sekä lisätietoa salaojituksesta internetistä:
www.salaojayhdistys.ﬁ

Salaojateknikot ................. 36
Salaojaurakoitsijat ............ 41
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tyksen jatko- ja täydennyskoulutuksen
piiriin. Sivuilta löytyy myös Salaojayhdistyksen tiedossa olevien salaojaurakoitsijoiden yhteystiedot sekä kotimaisten salaojitustarvikkeiden valmistajien
yhteystiedot.

kartta-arkistot / kartarkiv
Uusimaa, Nylands svenska, Satakunta, Pirkanmaa, Häme
Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 020 747 2815 | Näsilinnank 48 D, 33101 Tampere | www.etela-suomensalaojakeskus.ﬁ

Farma
ProAgria Farma
puh 010 273 1500 | Artturinkatu 2, 20200 Turku | www.farma.ﬁ
Tilaukset:
Salaojituksen Tukisäätiö
Simonkatu 12 B 25, 00100 Helsinki
Puh. (09) 694 2424
www.salaojayhdistys.ﬁ -> julkaisut
tukisaatio@kolumbus.ﬁ
Hinta 25 euroa noudettuna ja
35 euroa postitse toimitettuna.

Etelä-Pohjanmaa
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
puh (06) 416 3111 | Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki | www.proagria.ﬁ/ep

Österbottens svenska
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap | Rainer Rosendahl
tel (06) 224 2430 | Östanåkersv. 1, 64230 Närpes st | osl.agrolink.net

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo,
Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Oulu, Kainuu, Lappi
Maveplan Oy
Kuopio:
puh (017) 288 8130 | Minna Canthin katu 25, 70111 Kuopio |
www.maveplan.ﬁ
|
Oulu:
puh (08) 534 9400 | Kiilakiventie 1, 90250 Oulu
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SALAOJATEKNIKOT
Yhteystiedot seuraavalta sivulta
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Lauri Knuutinen
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14 Virrat
Tero Korhonen
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HYVINKÄÄ
Knuutinen Lauri | Uudenmaan salaojasuunnittelu
puh (019) 467 665 | puh 050 536 7665 | lauri.knuutinen@pp.inet.ﬁ
IITTI

LOHJA
Jaakko Hyypiä | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 044 056 7775 | jaakko.hyypia@proagria.ﬁ
MYRSKYLÄ
Hämäläinen Toimi | Tmi salaojateknikko T. Hämäläinen
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NYLANDS SVENSKA
HYVINGE
Knuutinen Lauri | Uudenmaan salaojasuunnittelu
puh (019) 467 665 | puh 050 536 7665 | lauri.knuutinen@pp.inet.ﬁ

FARMA
LAITILA
Mustonen Antti
puh 0400 527 286 | antti.mustonen@lailanet.ﬁ
MARTTILA
Laine Kimmo | ProAgria Farma
puh 010 273 1500 | puh 050 512 1400 | fax 010 273 1570 | kimmo.laine@farma.ﬁ
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Kyrölä Tapani | ProAgria Farma
puh 050 593 5877 | tapani.kyrola@farma.ﬁ
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EURA
Markku Luoma | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 044 331 1809 | markku.luoma@proagria.ﬁ
KOKEMÄKI
Karvonen Juhani
puh (02) 546 1342 | puh 0400 594 776 | juhani.karvonen@pp.inet.ﬁ
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Virta Jussi | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 040 750 8303 | jussi.virta@proagria.ﬁ

PARKANO
Kuivanen Timo | ProAgria Satakunta
puh (03) 442 6149 | puh 0500 232 953 | timo.kuivanen@proagria.ﬁ

PIRKANMAA
MOUHIJÄRVI
Suoja Sami | Maatalouspalvelu Suoja
puh (03) 518 7164 | puh 0400 724 965 | fax (03) 518 7164 | suojasa@saunalahti.ﬁ
TAMPERE
Paavo Hiltunen | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 044 577 7852 | paavo.hiltunen@proagria.ﬁ
TAMPERE
Paitula Jukka | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh (03) 250 3344 | puh 040 732 8205 | jukka.paitula@proagria.ﬁ

36

SALAOJATEKNIKOT 2010

SALAOJATEKNIKOT 2010

37

TAMPERE
Pulkka Janne | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh (03) 250 3344 | puh 050 553 9554 | fax (03) 250 3500 | janne.pulkka@proagria.ﬁ
VIRRAT
Tero Korhonen | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 050 536 6322 | tero.korhonen@proagria.ﬁ

HÄME
HÄMEENLINNA
Yli-Kivistö Antti | Etelä-Suomen Salaojakeskus
puh 0500 666 152 | antti.yli-kivisto@proagria.ﬁ
JÄMSÄ
Pantsar Heikki | Maveplan Oy
puh (014) 713 542 | puh 0400 342 539 | heikki.pantsar@maveplan.ﬁ
MYRSKYLÄ
Hämäläinen Toimi | Tmi salaojateknikko T. Hämäläinen
puh 040 554 6873 | puh (019) 677 0254 | toimi.hamalainen@pp.inet.ﬁ
RIIHIMÄKI
Puumalainen Heikki | Pekka Puumalainen Oy
puh 0400 816 727 | puh (019) 782 901 | heikki.puumalainen@sci.ﬁ

KYMENLAAKSO
VALKEALA
Pete Kinnunen | Mittakolmio Ky
puh (05) 389 552 | puh 0400 657 963 | fax (05) 389 600 | pete.kinnunen@mittakolmio.ﬁ

ETELÄ-KARJALA
RUOKOLAHTI
Heiskanen Jouko | Maveplan Oy
puh (05) 474 2260 | puh 0400 153 195 | jouko.heiskanen@maveplan.ﬁ

LIPERI
Kurki Petri | Maveplan Oy
puh 050 354 8753 | petri.kurki@maveplan.ﬁ

KESKI-SUOMI
JÄMSÄ
Pantsar Heikki | Maveplan Oy
puh (014) 713 542 | puh 0400 342 539 | heikki.pantsar@maveplan.ﬁ
PIHTIPUDAS
Uusitalo Jari | Maveplan Oy
puh (014) 564 282 | puh 0400 244 339 | fax (014) 564 282 | jari.uusitalo@maveplan.f

ETELÄ-POHJANMAA
ISOJOKI
Ojanperä Juha
puh (06) 263 9130 | puh 0400 160 617 | ojanpera.juha@ssvnet.ﬁ
KAUHAJOKI
Keski-Rauska Kari | Keski-Rauskan puutarha ja mittaus Ky
puh (06) 232 4424 | puh 0400 362 817 | kari.keski-rauska@co.inet.ﬁ
KAUHAVA
Orrenmaa Erkki | ProAgria Etelä-Pohjanmaa
puh (06) 434 1075 | puh 0400 367 127 | erkki.orrenmaa@proagria.ﬁ
LAPUA
Pelanteri Kalevi | Mittapalvelu Pelanteri
puh (06) 437 7581 | puh 0400 165 342 | kalevi.pelanteri@netikka.ﬁ
SEINÄJOKI
Harri Niemelä | ProAgria Etelä-Pohjanmaa
puh 040 544 4510 | harri.niemela@proagria.ﬁ

ETELÄ-SAVO

SEINÄJOKI
Laakso Juha | ProAgria Etelä-Pohjanmaa
puh (06) 416 3381 | puh (06) 412 0916 | fax (06) 416 3448 | juha.laakso@proagria.ﬁ

RANTASALMI
Turtiainen Aimo | Maveplan Oy
puh (015) 440 624 | puh 0400 923 375 | aimo.turtiainen@maveplan.ﬁ

YLISTARO
Keltto Markku | ProAgria Etelä-Pohjanmaa
puh (06) 437 7736 | puh 040 730 9820 | markku.keltto@proagria.ﬁ

SAVONLINNA
Pelkonen Ossi | Suunnittelu- ja mittauspalvelu Ossi Pelkonen Ky
puh (015) 277 681 | puh 0500 257 733 | fax (015) 277 681 | ossi.pelkonen@sumipa.ﬁ

ÄHTÄRI
Pirttimäki Heimo | ProAgria Etelä-Pohjanmaa
puh (06) 533 3375 | puh 0400 367 212 | fax (06) 533 3375 | heimo.pirttimaki@proagria.ﬁ

POHJOIS-SAVO

ÖSTERBOTTENS SVENSKA

IISALMI
Korsulainen Kaarlo | Maveplan Oy
puh (017) 825 196 | puh 0400 379 296 | kaarlo.korsulainen@maveplan.ﬁ

KRONOBY
Bäck Fredrik | Dränering och Miljö F.Bäck
puh (06) 834 5589 | puh 0500 561 549 | fredrik.back@anvianet.ﬁ

JUANKOSKI
Jokinen Esko | Tmi Suunnittelupalvelu Jokinen E.
puh (017) 627 131 | puh 0400 188 355 | ejokinen@dnainternet.net

NÄRPES
Rosendahl Rainer | Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
puh (06) 224 2430 | puh 0400 561 550 | rainer.rosendahl@agrolink.ﬁ

KUOPIO
Hallikainen Veikko | Maveplan Oy
puh (017) 364 2290 | puh 0400 379 290 | veikko hallikainen@maveplan.ﬁ

KESKI-POHJANMAA

KUOPIO
Räsänen Risto | Maveplan Oy
puh (017) 362 7223 | puh 0400 379 291 | risto.rasanen@maveplan.f
PIELAVESI
Lukkarinen Väinö | Maplan Maastomittauspalvelu Ky
puh (017) 873 226 | puh 0400 277 342 | vaino.lukkarinen@pielavesi.iwn.ﬁ
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KALAJOKI
Hihnala Seppo | Maveplan Oy
puh (08) 465 980 | puh 0400 283 570 | seppo.hihnala@maveplan.ﬁ
KANNUS
Peltoniemi Eero | Maveplan Oy
puh (06) 873 102 | puh 040 506 8263 | eero.peltoniemi@maveplan.ﬁ
PERHO
Mäkelä Leo | Maveplan Oy
puh (06) 863 2283 | puh 0400 262 429 | leo.makela@maveplan.ﬁ
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salaojaurakoitsijat

OULU
HAAPAJÄRVI
Lähetkangas Paavo | Suunnittelupalvelut Paavo Lähetkangas
puh (08) 778 015 | puh 0400 287 520 | fax (08) 778 015 | paavo.lahetkangas@pp.inet.ﬁ
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KALAJOKI
Hihnala Seppo | Maveplan Oy
puh (08) 465 980 | puh 0400 283 570 | seppo.hihnala@maveplan.ﬁ
LIMINKA
Haataja Ari | Maveplan Oy
puh (08) 381 814 | puh 0400 289 850 | ari.haataja@maveplan.ﬁ
NIVALA
Jari Törmänen | Suunnittelu Laukka Oy
puh (08) 443 455 | puh 0400 408 687 | jari.tormanen@rakenne.ﬁ
NIVALA
Laukka Jouni | Suunnittelu Laukka Oy
puh (08) 443 455 | puh 050 354 5270 | puh (08) 443 322 | jouni.laukka@rakenne.ﬁ
TYRNÄVÄ
Karioja Veikko | Maveplan Oy
puh 0400 790 066 | veikko.karioja@maveplan.ﬁ
VIHANTI
Marko Ojamaa | Maveplan Oy
puh 040 524 4692 | marko.ojamaa@maveplan.ﬁ

SALAOJAURAKOITSIJAT RY
Vanhankirkonmäentie 23, 61600 Jalasjärvi
puh (06) 456 0732 | puh 0400 666 152
www.salaojaurakoitsijat.ﬁ

UUSIMAA
KARKKILA
Asko Leino
puh (09) 225 8100 | puh 0400 478 302 | fax (09) 225 8100
LOHJA
Leo Nieminen & Kumpp. Ky
puh (019) 322 314 | puh 0400 470 918

KAINUU

MYRSKYLÄ
K. Tuuli Ky
puh (019) 6770 223 | puh 0500 455 764

KAJAANI
Kananen Eero | Ympäristösuunnittelu Eero Kananen
puh 0500 283 568 | ymparistosuunnittelukananen@gmail.com | www.ymparistosuunnittelukananen.ﬁ

MÄNTSÄLÄ
Eino Pietala
puh (019) 6851 158 | puh 0400 314 611
NUMMI-PUSULA
Ruokolainen Kari
puh (019) 373 447
ORIMATTILA
Salmi Jari
puh (03) 777 5685 | puh 040 513 5241 | jarisalmi@surfeu.ﬁ
PUKKILA
Rantalainen Ilmo
puh (019) 625 130
PUKKILA
Veljekset Kaunonen
puh (019) 626 298
RUOTSINPYHTÄÄ
Tamminen Heimo
puh (019) 619 568 | puh 0400 205 631
TUUSULA
Nyman Ari
puh (09) 284 430 | puh 0400 945 944
VIHTI
Ilari Hyytiäinen
puh (09) 224 6065 | puh 0400 204 961 | fax (09) 222 7701

NYLANDS SVENSKA
EKENÄS
Stefan Björkqvist
puh (019) 245 0065 | puh 0400 482 526
INGÅ
Johan Karell Ab Udda
puh (09) 221 3035 | puh 0400 418 064
LAPPTRÄSK
Kaivinkoneyhtymä Lindholm Ky
puh (019) 610 705 | puh 0400 314 625 | fax (019) 610 705
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FARMA
ALASTARO
Ahti Jokinen Oy
puh (02) 764 1238 | puh 0400 781 120
AURA
Koneyhtymä Sirkiä & Isotalo
puh (02) 486 9614 | puh 0400 521 264
HALIKKO
Halikon Salaojitus Oy
puh 0400 561 342 | puh 050 362 0982
KIIKALA
Erkki Valtanen
puh (02) 738 7224
LIETO
Salaojitusyhtiö Alikirri Ky
puh (02) 487 6076 | puh 050 528 8075 | vesa.alikirri@reppu.net
LOIMAA
Aapo Vainio
puh 050 325 7848
LOIMAA
Metsämaan metalli Oy Jarmo Koivula
puh (02) 762 2662 | puh 0400 823 757
LOIMAA
T:mi Erkki Rantanen
puh (02) 768 9195 | puh 0400 233 659 | fax (02) 768 9195 | erkki@matkaer.pp.ﬁ
LOIMAA
Vuorinen & Palonen
puh (02) 768 5212 | puh (02) 767 6146
MYNÄMÄKI
Juha Sillanpää
puh (02) 430 5215 | puh 040 505 1980
ORIPÄÄ
Mäkinen & Hakanen
puh (02) 766 198 | puh (02) 256 7132
PARAINEN
Paraisten Salaojitus Ky Ralf Cederlöf
puh (02) 458 8143 | puh 040 515 7370
PERTTELI
Perttelin Salaojitus Koivunen Ky Jaakko Koivunen
puh (02) 734 9700 | puh 050 320 4156
PÖYTYÄ
Veljekset Jokinen
puh (02) 486 2370 | puh (02) 486 2223

KIUKAINEN
Salaojitusyhtiö Päiviö & Kumpp.
puh (02) 864 7123 | puh 0400 320 678 | puh (02) 864 7123 | info@salaojitus.net | www.salaojitus.net
KOKEMÄKI
K. Hemmilä Oy
puh (02) 546 0733 | puh 0400 784 444 | fax (02) 546 0734 | hemmila@hemmila.ﬁ | www.hemmila.ﬁ
KOKEMÄKI
Ojapojat Paavo Mattila
puh (02) 546 3502 | puh 0400 729 160
PARKANO
Pekka Koivisto
puh (03) 448 2537 | puh 0500 235 537
PUNKALAIDUN
Jukka Suoranta
puh (02) 767 5593 | puh 0400 630 292
PUNKALAIDUN
Tapio Kaunisto
puh (02) 767 5662 | puh 0400 552 264
ÄETSÄ
Velj. Rantanen & Kumpp.
puh (03) 513 5569 | puh 050 552 4218 | fax (03) 513 5569

PIRKANMAA
HÄMEENKYRÖ
Veikko Viljanen
puh (03) 371 8634 | puh 0400 236 723
MOUHIJÄRVI
T.T. Saukko Ky
puh (03) 518 9131 | puh 0400 830 823
NOKIA
Timo Sassi
puh (03) 340 1186
VAMMALA
Leo Nieminen & Kumpp., Reijo Nieminen
puh 0400 730 369
VESILAHTI
Maatalouspaja
puh (03) 373 8090

HÄME

TURKU
Koneyhtymä T. Ylitalo
puh (02) 257 0032 | puh 0500 527 527

FORSSA
Salaojatyö Grönholm
puh 050 599 1555

SATAKUNTA

FORSSA
T:mi Kaivuu Lehtonen
puh (03) 433 0017

HONKAJOKI
Hannu Kiviluoma
puh (02) 545 1009
HONKAJOKI
Janne Mukkala
puh 044 527 2357 | janne@jmukkala.ﬁ | www.jmukkala.ﬁ
HUITTINEN
Koneyhtymä Apilisto ja Mahlamäki
puh (02) 566 158 | puh (02) 567 867
KANKAANPÄÄ
Esko Moisio ja Ilkka Karvanen
puh (02) 578 8607
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KIUKAINEN
Salaojatyö E. Suominen & Kumpp.
puh (02) 864 7156 | puh (02) 864 7229
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HAUHO
Veljekset Villanen
puh 0400 726 506
HUMPPILA
Koivulat
puh (03) 48 367 | puh (03) 31 489
JANAKKALA
Tmi Jukka Salonen
puh 0400 359 080
JOKIOINEN
Kaivinkoneyhtymä Mikkola
puh (02) 748 3918 | puh 0500 846 201

SALAOJAURAKOITSIJAT 2010

43

KÄRKÖLÄ
Jyrki ja Ari Tuokko
puh 050 555 5354 | puh 0500 610 390
RIIHIMÄKI
Tapio Takku Mesata Oy
puh (019) 734 545 | puh 0400 663 385
SOMERO
Esa Haho
puh 040 565 1814 | esahaho@maavesitalous.com
SOMERO
Jukka Hakala
puh (02) 748 5604 | puh 0400 227 028
SOMERO
Paavo Lahti
puh (02) 748 5134 | puh 0400 227 018
SOMERO
Petri Kyyrä
puh (02) 748 3377 | puh 0400 720 236
SOMERO
Risto Kavander
puh (02) 748 3047 | puh 0400 532 598
SOMERO
Someron Salaojatyö Ky Yrjö Lauren
puh (02) 748 5148 | puh 0400 223 757

LAPPEENRANTA
T:mi Teuvo Ruokonen
puh (05) 414 1030 | puh 0400 158 381 | fax (05) 414 1030
LUUMÄKI
Hannu Ilves
puh (05) 417 1279 | puh 0500 485 084 | fax (05) 417 1279
PARIKKALA
Juha Naukkarinen
puh 0400 340 623
SAVITAIPALE
Jouko Vainikka Ky
puh (05) 467 328 | puh 0400 242 543

ETELÄ-SAVO
JUVA
Martti Orava
puh (015) 413 128 | puh 0500 259 368
RANTASALMI
Koneurakointi Nissinen
puh (015) 444 026 | puh 040 512 4749 | hannu.nissinen@kyyhkynetti.com | www.konenissinen.ﬁ

POHJOIS-SAVO

SOMERO
Velj. Fonsell Ky
puh (02) 748 6145 | puh (02) 748 3327

JUANKOSKI
Maanrakennus Tuononen Ky
puh (017) 610 071 | puh 0400 648 983

SYSMÄ
Konemiehet Aurasmaa Ky
puh (03) 717 6271 | puh 0400 809 122

KIURUVESI
Maansiirtoliike Velj. Nousiainen
puh (017) 759 541 | puh 040 552 9189 | fax (017) 759 541 | www.maansiirtonousiainen.com

YPÄJÄ
Juhani Heikkilä
puh (02) 767 3665 | puh 0400 531922

LEPPÄVIRTA
Hannu Kolehmainen Savon Salaoja Oy
puh (017) 545 240 | puh 0400 278 710 | fax (017) 545 204 | www.savonsalaoja.ﬁ

KYMENLAAKSO

PIELAVESI
Maatilapalvelu A. Katainen Ky
puh (017) 889 241 | puh 0400 985 150

ANJALANKOSKI
Maanrakennus Tykkä Ky
puh (05) 325 5546 | puh 0400 558 489
ELIMÄKI
Henry Vepsä Ky
puh (05) 327 8549 | puh 0400 352 299
ELIMÄKI
Reijo Pekala PWK-Kaivu Oy
puh (05) 327 8686 | puh 0400 552 141 | fax (05) 377 6835
MIEHIKKÄLÄ
T:mi Antero Nippula
puh (05) 347 8432 | puh 0500 650 478
PYHTÄÄ
Heikki Kaivola
puh (05) 39 173
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ETELÄ-KARJALA

SIILINJÄRVI
Jari Rytkönen Ky
puh (017) 462 1271 | puh 0400 275 436
TERVO
Hannu Hentunen
puh (017) 384 5141 | puh 0400 371 510
VIEREMÄ
Konetyö Eero Hukkanen Ky
puh (017) 717 519 | puh 0400 177 741
VIEREMÄ
Veljekset Hukkanen Oy
puh (017) 714 245 | puh 0400 650 996

POHJOIS-KARJALA

VALKEALA
Pertti Tommiska
puh (05) 389 551

LIPERI
Hannu Kortelainen
puh (013) 641 386 | puh 0400 673 040

VALKEALA
Tuomo Lantta
puh (05) 369 1290 | puh 0400 154 744

LIPERI
Salaojaurakointi Eero Lappalainen
puh (013) 659 136 | puh 0400 375 166 | fax (013) 659 136

VALKEALA
Tuomo Toivari
puh (05) 368 4745 | puh 0400 255 535

LIPERI
Saukkonen Matti
puh 0500 276 444

SALAOJAURAKOITSIJAT 2010

SALAOJAURAKOITSIJAT 2010

45

NURMES
Unto Peltonen
puh 0500 753 190

LAPUA
Salaojitus Leppinen Ky
puh (06) 438 8700 | puh 0400 866 702 | fax (06) 438 8700

POLVIJÄRVI
T:mi Paavo Pajarinen
puh (013) 633 634 | puh 0500 178 607

LEHTIMÄKI
Aarno Laukkonen
puh (06) 527 1298 | puh 0400 368 545

PYHÄSELKÄ
Timo Pakarinen
puh 045 318 4647

LEHTIMÄKI
Erkki Suoranta
puh (06) 527 1405

VALTIMO
Valtimon Salaoja Ky Kari Kuokkanen
puh (013) 450 677 | puh (013) 450 677

PERÄSEINÄJOKI
Anttila Reijo
puh 0500 139 268

KESKI-SUOMI

SOINI
Reijo Peura
puh (06) 528 1368

KANNONKOSKI
Mika Lähteinen
puh 040 569 1303
KORPILAHTI
Leustun Kaivu ky
puh 0400 640 617 | eskonen.mennala@reppu.net

ETELÄ-POHJANMAA
ALAJÄRVI
Jari Tuovila
puh (06) 5574 462
ALAVUS
Jarmo Salo
puh (06) 514 4235 | puh 0400 929 994
ALAVUS
S. ja V. Lahti Maanrakennus Ky
puh (06) 5125 310
JALASJÄRVI
Arto Yli-Kivistö Maanparannusyrittäjät ry
puh (06) 456 0732 | puh 0400 666 152 | arto.yli-kivisto@netikka.ﬁ
JALASJÄRVI
Jarmo Alajoki
puh (06) 456 0286 | puh 0400 269 225 | fax (06) 456 0386
JURVA
Antti Hautala
puh (06) 363 1216 | puh 0400 264 007
KARIJOKI
Karijoen Salaojayhtymä
puh (06) 268 0504 | puh (06) 268 4139
KAUHAJOKI
Suupohjan kaivupalvelu Oy Matti Samppala
puh (06) 233 4210 | puh 0400 669 784
KAUHAJOKI
Äijö Raimo
puh (06) 232 7163 | puh 0400 496 406
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TEUVA
Salaojayhtymä H. ja E. Riskula
puh (06) 266 7191 | puh (06) 266 7291
TEUVA
Salaojayhtymä J.P.U.
puh (06) 266 7182 | puh (06) 266 7135
TEUVA
Veljekset Pollari A & U Oy
0400 336 632 | www.veljeksetpollari.ﬁ
TÖYSÄ
Raimo Korjonen
puh (06) 512 5193 | puh 040 741 3940
YLISTARO
Malkamäki & Ristimäki
puh (06) 437 7740 | puh 0400 268 915 | www.salaoja.com
YLISTARO
Salaojaurakointi Jukka Mäkinen
puh (06) 473 1270 | puh 050 511 1326 | puh (06) 473 1272 | jukka.m.makinen@kolumbus.ﬁ | www.jukkamakinen.com

ÖSTERBOTTENS SVENSKA
JAKOBSTAD
Sundström Oy Ab
puh (06) 766 9824 | puh 0400 361 917 | fax (06) 766 9884 | info@sundstroms.ﬁ | www.sundstroms.ﬁ
MALAX
Mikael Nyback, Nybacks Gräv
puh (06) 366 3121 | puh 050 518 5880
NÄRPES
Smått & Co
puh (06) 366 1252 | puh 0400 369 425 | fax (06) 366 1252
NÄRPES
Viking Räfså
puh (06) 225 6172 | puh 050 517 2953

KESKI-POHJANMAA

KORTESJÄRVI
Tapio Salo
puh 040 708 5733

KANNUS
Kartano & kumppanit
puh (06) 872 685 | puh 050 543 6470

KUORTANE
Keisala K./ Niemelä H.
puh (06) 525 8253 | puh (06) 437 7518 | fax (06) 525 8253

REISJÄRVI
Koneurakointi Veljekset Eerikäinen
puh 044 087 7929

LAIHIA
Maanrakennus Ky Arto Jussila
puh (06) 476 2389 | puh 0500 365 809 | fax (06) 476 2640

REISJÄRVI
Maaurakointi Huhtala & Kiviniemi
puh 0400 895 367 | puh 040 506 6023

LAPUA
Esko Mastomäki
puh (06) 437 7499 | puh 0400 365 024

TOHOLAMPI
Pentti Polso
puh (06) 885 360 | puh 0400 950 360 | fax (06) 885 669
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OULU

putket, tarvikkeet

ALAVIESKA
Markku Myntti Ky
puh (08) 432 903 | puh 0400 890 469
HAAPAJÄRVI
Piiroinen Jarmo
puh (08) 447 087 | puh 040 505 3708 | jarmo.piiroinen@kotinet.com
HAAPAVESI
Veljekset Petäjä Ky
puh (08) 455 434 | puh 050 323 2408
KESTILÄ
Niiranen Mikko T:mi
puh (08) 812 2235 | puh 0400 169 405
KÄRSÄMÄKI
Reino Hyvölä
puh (08) 770 510 | puh 0400 683 565
RANTSILA
Isoviita Ky
puh (08) 253 965 | puh (08) 812 4106
UTAJÄRVI
Salaojitus Vainiokangas Ky
puh (08) 542 1709 | puh 0400 251 133 | fax (08) 542 1709
YLIVIESKA / TYRNÄVÄ
Salaojapalvelu Savola Ky
puh (08) 425 165 | puh 050 528 0099 | fax (08) 425 166

KAINUU
SOTKAMO
Heikki Korhonen
puh (08) 664 0479 | puh 0400 285 854

SALAOJAJÄRJESTELMIÄ, PUTKIA
Jita
PL 47, 34801 Virrat
puh (03) 475 6100 | fax (03) 475 4040
info@jita.ﬁ www.jita.ﬁ
KWH Pipe
PL 21, 65101 Vaasa
puh (06) 326 5511 | fax (06) 315 3088
www.kwhpipe.ﬁ
Meltex
Puuppolantie 111, 40270 Palokka
puh (014) 448 8800 | fax (014) 448 8820
www.meltex.ﬁ
Pemax
Eväjärventie 405, 35400 Längelmäki
puh (03) 475 5236 | fax (03) 533 2668
www.pemax.ﬁ
Uponor Suomi
PL 21, 15561 Nastola
puh 020 129 211 | fax 020 129 210
www.uponor.ﬁ

SALAOJAKAIVOJA, PUTKITARVIKKEITA
AS-Muovi
Eskontie 2, 64700 Teuva
puh (06) 267 2700 | fax (06) 267 2300
www.asmuovi.ﬁ
Muotek
Lahdentie 11, 61400 Ylistaro
puh (06) 474 0800 | fax (06) 474 1800
www.muotek.ﬁ
Plastweld
Koivusillantie 82, 66440 Tervajoki
puh (06) 478 7801 | fax (06) 478 7802
www.plastweld.ﬁ

TARVIKKEITA
Ergorej
Harpat, rassit | www.ergorej.com
Geotrim
Takymetrit, laserit, vaaituskoneet | www.geotrim.ﬁ
Testele
Maakairat | www.testele.ﬁ
Tomas Kjellman
Salaojien huuhtelulaitteita | www.tomaskjellman.ﬁ

ALAN JÄRJESTÖJÄ
Koneyrittäjien liitto
www.koneyrittäjät.ﬁ
Salaojaurakoitsijat
www.salaojaurakoitsijat.ﬁ
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