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Tämä kirja on laadittu Salaojayhdistyksen satavuotisen 
taipaleen kunniaksi. Aloitteen juhlakirjan laatimisesta ja 
sisällöstä teki Salaojituksen Perinneyhdistys ry. Toimi-
tuskuntaan kuuluneiden perinneyhdistyksen jäsenten 
Rauno Peltomaan, Seppo Rusilan, Jussi Saavalaisen ja 
Pertti Vakkilaisen teksteissä näkyy persoonallinen ote ja 
omakohtaiset kokemukset vuosikymmenten ajalta. Edel-
lä mainittujen henkilöiden lisäksi toimituskuntaan ovat 
kuuluneet Mikael Jern (pj.), Hannu Porkola, Seija Virtanen 
ja Helena Äijö.
 Kirjaan on koottu tapahtumia Salaojayhdistyksen toi-
minnasta vuosien varrelta. Salaojituksen tekniikan ja 
tutkimuksen kehityksestä on omat lukunsa. Lopussa on 
isäntien ja alan ammattilaisten kertomuksia.
 Haluan kiittää toimituskuntaa, kaikkia kirjoittajia ja 
muita hankkeeseen osallistuneita hyvästä työstä sekä Sa-
laojituksen Tukisäätiö sr:ää sen antamasta taloudellisesta 
tuesta. 

Helsingissä 15.11.2017

Helena Äijö
Salaojayhdistys ry:n toiminnanjohtaja
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ALKUSANAT

100-vuotias Salaojayhdistys on itsenäisen Suomen ikäi-
nen. Tämän sadan vuoden aikana on tapahtunut pal-
jon. Maamme on muuttunut tyypillisestä agraariyhteis-
kunnasta yhdeksi maailman pisimmälle kehittyneistä 
hyvinvointivaltioista. Samalla aikavälillä maatalous on 
vastaavasti kehittynyt pitkin askelin. 100 vuotta sitten 
viljantuotanto ei riittänyt maamme tarpeisiin. Pienet 
peltolohkot ja kunnollisen kuivatuksen puute rajoittivat 
mahdollisuuksia järkeistää ja tehostaa tuotantoa. Suo-
men Salaojitusyhdistyksen, nykyisen Salaojayhdistyk-
sen, perustaminen oli tärkeä askel peltojen kuivatuksen 
tehostamiseksi ja siten kasvintuotantomahdollisuuksien 
parantamiseksi maassamme. Yhdistyksen toiminnan 
myötä työ salaojituksen edistämiseksi muuttui järjestel-
mälliseksi. Myös valtiovalta ymmärsi, miten tärkeää oli 
parantaa peltojen kuivatusta maatalouden kehittämisek-
si ja elintarviketuotannon lisäämiseksi maassamme. Jo 
vuonna 1919 valtio alkoi tukea kuivatus- ja salaojitus-
hankkeita korkotukilainoilla. Myöhemmin hankkeisiin 
alettiin myöntää myös suoria avustuksia.
 Panostus kantoi hedelmää. Vuosina 1960–1980 sala-
ojitustoiminnan ollessa vilkkaimmillaan salaojitettiin 
vuosittain noin 30 000 peltohehtaaria. Huipun jälkeen 
salaojitusmäärät luontaisesti alenivat, kun suurimmat 
peltolohkot oli jo salaojitettu ja työ siirtyi metsävaltai-
sille alueille, joissa pellot olivat pienempiä. Maatalou-
den ylituotannosta tuli myös kuuma poliittinen kysymys 
ja maatalouden asema kyseenalaistettiin voimakkaasti. 
Tämä ja 1990-luvun alkupuolella käynnistyneet neuvot-
telut EU-jäsenyydestä aiheuttivat viljelijöissä suurta epä-
varmuutta ja vähensivät osaltaan viljelijöiden kiinnos-
tusta salaojittamiseen. 
 Salaojitusmäärien raju supistuminen vaikutti voimak-
kaasti yhdistyksen toimintaan. Jo 1990-luvun alussa, en-
nen EU-jäsenyyttä, henkilökuntaa oli irtisanottu ja muu-
tamia vuosia myöhemmin suurin osa vielä yhdistyksessä 
työskennelleistä teknikoista siirtyi maaseutukeskuksiin.
Salaojayhdistys löysi vähitellen uuden roolin salaojituk-
sen ja peltojen vesitalouden edistämisessä neuvonnan, 
koulutuksen ja alan edunvalvonnan saroilla. Yhdistyk-

sen tämän päivän tärkeä tehtävä on huolehtia salaojituk-
sen riittävän korkeasta laatutasosta. Salaojitus on suu-
ri investointi, mutta jos se suunnitellaan ja toteutetaan 
huonosti, hyöty jää olemattomaksi. Eräs tulevaisuuden 
painopisteistä yhdistyksen toiminnassa on pätevyysjär-
jestelmän ylläpito. Näin varmistetaan, että yhdistyksen 
pätevyysjärjestelmän vaatimukset täyttävien suunnitte-
lijoiden ja urakoitsijoiden tekemä työ todella on laadu-
kasta.
 Salaojayhdistyksen eräs suurimmista haasteista alka-
neella vuosisadalla on ilmastonmuutos. Tulevat muu-
tokset sadannan ja valunnan jakautumisessa vaikuttavat 
maatalouteen. On lisättävä tietoisuutta siitä, että toimiva 
kuivatus on tulevaisuudessa täysin ratkaiseva maatalou-
den menestykselle. Yhä suuremmat ja raskaammat maa-
talouskoneet lisäävät maan tiivistymistä, mikä heikentää 
peltojen vesitaloutta. Myös tässä asiassa toimiva kuiva-
tus on avainasemassa.
 Salaojayhdistys on kuluneen 100 vuoden aikana mer-
kittävästi edistänyt maankuivatusta. Työsarkaa riittää 
myös alkaneella vuosisadalla.

Mikael Jern
Salaojayhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtaja
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FÖRORD

Den 100-åriga Täckdikningsföreningen är lika gammal 
som det självständiga Finland. Mycket har hänt under 
detta sekel. Samhällsutvecklingen i landet har gått från 
ett utpräglat agrarsamhälle till ett  av de högst utveck-
lade och välmående länderna i världen. Samtidigt har 
jordbruket gjort liknande stora utvecklingssteg. För 100 
år sedan kunde spannmålsproduktionen i landet inte 
svara mot efterfrågan.  Åkerskiftena var små och avsak-
naden av ordentlig dränering begränsade avkastningen 
och möjligheterna att rationalisera och effektivera pro-
duktionen. Grundandet av Finlands Dräneringsförening, 
numera Täckdikningsföreningen, var ett viktigt steg för 
att kunna börja förbättra åkrarnas dränering och på det 
viset förbättra potentialen för växtproduktionen. Genom 
föreningens verksamhet blev arbetet för att främja täck-
dikningen systematisk. Även statsmakten insåg hur vik-
tigt det skulle vara att förbättra åkrarnas dränering för 
att utveckla jordbruket och därigenom öka livsmedels-
produktionen. Redan 1919 började staten stöda torrlägg-
nings- och täckdikningsprojekt med räntestödslån. I ett 
senare skede kom direkta bidrag också in i bilden.
 Och satsningarna lyckades. Under 1960–1980-talen 
var täckdikningsverksamheten som livligast då det årli-
gen nydikades runt 30 000 åkerhektar. Men efter denna 
storhetstid minskade täckdikningsaktiviteten betydligt. 
De flesta större åkerslätter var då redan täckdikade och 
arbetet flyttade över till mera skogsrika trakter där åkrar-
na var mindre. Överproduktionen inom jordbruket blev 
också en het politisk fråga och jordbrukets roll ifrågasat-
tes starkt. Detta kombinerat med de förhandlingar om 
EU-medlemskapet som inleddes i början av 1990-talet 
gjorde jordbrukarna osäkra och bidrog också till minskat 
intresse för täckdikning.
 Föreningens verksamhet påverkades i högsta grad 
av att täckdikningsaktiviteten avtog. Redan i början av 
1990-talet, innan EU-medlemskapet, sades personal upp 
och några år senare flyttade största delen av de resteran-
de teknikerna över till rådgivningens lantbrukssällskap. 
Täckdikningsföreningen hittade så småningom en ny roll 
i att främja dränering och vattenhushållning genom råd-

givning, utbildning och sektorns intressebevakning. En 
viktig roll för föreningen i dagens läge är att se till att kva-
liteten på täckdikningen håller en tillräckligt hög nivå. 
Täckdikning är en stor investering i åkermarken och om 
den planeras och utförs dåligt blir nyttan av den utförda 
dräneringen obefintlig. En av framtida tyngdpunkterna 
i föreningens verksamhet blir därför att upprätthålla ett 
kompetenssystem som säkrar att det arbete som utförs av 
de planerare och entreprenörer som uppfyller kompeten-
skraven faktiskt håller hög kvalitet.
 En av de stora utmaningarna för Täckdikningsfören-
ingen under det århundrade som nu inleds handlar om 
ett globalt problem – klimatförändringen. Klimatföränd-
ringen med ändringar i nederbördsmönstren kommer att 
påverka jordbruket. En fungerande dränering kommer i 
framtiden att vara helt avgörande för jordbrukets fram-
gång och kunskapen kring detta måste stärkas. Allt större 
och tyngre jordbruksmaskiner gör också att markpack-
ningen ökar, med sämre vattenhushållning i åkrarna som 
följd. Även här är en fungerande täckdikning i nyckel-
position.
 Täckdikningsföreningen har med andra ord långt ifrån 
tjänat ut sin roll. Arbetsfältet för föreningen finns även 
kvar under det kommande seklet.

Mikael Jern
Styrelseordförande
Täckdikningsföreningen rf

9



SALAOJITUKSEN TUKISÄÄTIÖN 
TERVEHDYS 

Suomen Salaojitusyhdistyksen perustaminen 100 vuot-
ta sitten oli innovatiivinen ja kauaskantoinen päätös. 
Salaojituksen hyödyt eivät tuolloin olleet vielä kaikkien 
tiedossa, eivätkä varsinkaan kaikki olleet vakuuttunei-
ta salaojituksen tarpeellisuudesta. Perustettu yhdistys 
otti tehtäväkseen suunnitelmallisen ja tarmokkaan sala-
ojituksen edistämisen. Yhdistyksen sääntöihin kirjattiin 
tavoitteeksi myös alan jatkuva kehittäminen kaikkien 
hyväksi, ei vain jäseniensä. Näin yhdistys täytti perusta-
misestaan lähtien yleishyödyllisen yhteisön tunnusmer-
kit. Salaojituksen suunnittelun, karttojen piirtämisen, 
maastotöiden valmistelun ja ojituksen toteutuksenkin 
valvonta sekä salaojakarttojen huolellinen arkistointi 
ovat osaltaan taanneet salaojituksille jopa yli sadan vuo-
den toimivuuden ja jäljitettävyyden. Siitä nyt 100 vuotta 
täyttävä yhdistys voi olla ylpeä.
 Toimintaolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi 
Suomen Salaojitusyhdistyksen ensiaskelista. Runsaasti 
työvoimaa vaatinut pellon salaojitus tehdään nykyisin 
koneellisesti. Myös suunnittelijan apuvälineet ovat ke-
hittyneet. Nykyään kartat valmistuvat entistä nopeam-
min, mutta yhtä tarkasti kuin aiemmin. 
 Suomen Salaojitusyhdistys kehittyi tutkimusta harjoit-
tavasta yhdistyksestä ensin suunnittelupalveluja tuotta-
vaksi yli sadan hengen organisaatioksi, joka itse koulut-
ti salaojasuunnittelijansa. Suunnittelutyön jäätyä pois 
toiminta on keskittynyt alan edistämiseen sekä tiedon 
välittämiseen ja koulutuksen antamiseen. Yhdistyksen 
jäsenmäärän kehitys on noudattanut vuosittaisten sala-
ojamäärien kehitystä ollen suurimmillaan salaojituksen 
huippuvuosina 1960-luvun alusta 1980-luvun puolivä-
liin. Tuolloin yhdistys säätiöi kaukaa viisaasti sen pe-
rustamisesta lähtien jäsenmaksuista kerätyn rahastonsa, 
mikä on mahdollistanut ja mahdollistaa toiminnan sa-
laojituksen edistämiseksi nyt ja myös tulevaisuudessa. 

Vaikka suurin osa Suomen pelloista on jo salaojitettu, ei-
vät haasteet salaojituksen alalla ole loppuneet. Toimin-
taympäristön ja olosuhteiden muututtua myös pellon 
kuivatukselle asetettavat vaatimukset ovat lisääntyneet 
sadassa vuodessa. Maatalouden koneellistumisen myötä 
pellon kantavuudelle asetetut vaatimukset ovat muuttu-
neet, ilmaston muutos vaikuttaa salaojituksen mitoitus-
perusteisiin, täydennysojitusten määrän kasvu tuo uusia 
näkökohtia suunnitteluun, luonnonmukainen vesiraken-
taminen uudistaa peruskuivatuksen suunnittelua, salaoji-
tusinvestoinnin kannattavuus kytkeytyy mm. maatalous-
politiikkaan ja lisäksi salaojituksen ympäristövaikutukset 
nousevat esiin yhä laajemmin suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Salaojayhdistys on viime aikoina vahvasti tuonut 
esiin salaojituksen korkean laadun merkityksen kaikissa 
salaojituksen vaiheissa. Hyvin suunniteltu ja tehty ojitus 
on viljelijän, yhteiskunnan ja ympäristömme etu. 
 Parhaimmat onnittelut 100-vuotiaalle Salaojayhdistys 
ry:lle!

Timo Kauppi
Salaojituksen Tukisäätiö sr:n
hallituksen puheenjohtaja
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Maisema Suomesta
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Suomen ja Viron yhteistyö on ollut monilla aloilla tulok-
sekasta, niin myös maanparannuksen ja maan vesitalou-
den alalla. Ensimmäinen vironkielinen maatalouden op-
pikirja, jossa kirjoitettiin peltomaiden kuivattamisen 
tarpeellisuudesta, ilmestyi vuonna 1869. Suomen ja Viron 
maanparannusalan suhteet kehittyivät 1920–30-luvuilla, 
kun osallistuttiin yhdessä Baltian maiden seminaareihin 
ja monet maanparantajamme hankkivat koulutuksensa 
Suomessa. Suhteet katkesivat sota-aikana ja niitä sai ryh-
tyä palauttamaan vasta 1960-luvulla.
 Vuonna 1980 ministeri Oskar Valing kutsui suomalai-
sen delegaation Tallinnaan, siinä yhteydessä allekirjoitet-
tiin maitten välinen yhteistyösopimus, jonka perusteella 
alkoi tiivis kanssakäyminen. Viisumivaikeuksien takia ta-
paamiset tapahtuivat pääasiassa Virossa.
 Salaojakeskuksen ja Eesti Maaparandusprojektin väli-
nen yhteistyö tiivistyi vuosina 1988–1989. Sen mahdol-
listivat muutokset Moskovan harjoittamassa politiikassa. 
Yhteistyösopimuksemme mukaisesti järjestettiin koulu-
tuksia ja vaihdettiin teknistä tietoutta. Ensimmäiset vii-
si salaojituksen suunnittelijaa pääsi Suomeen harjoittele-
maan 1990, mitä edelsi Tallinnassa Suomen salaojitusta 
esitellyt koulutus.
 Ammatillisten tapaamisten lisäksi järjestettiin joka vuo-
si alan ammattilaisten koripallo-ottelut, joiden puitteissa 
tutustuttiin ja ystävystyttiin.
Suomalaisessa salaojituksessa meitä kiinnosti erityises-
ti Kurpan Konepajan salaojituskoneet. Suomessa tehtiin 
myös korkeatasoista ojitusta muoviputkilla, mitä varten 
tarvittiin liitoksia ja kaivoja. Meille oli uutinen myös sala-
ojasoran yleinen käyttö.
 Viron uudelleenitsenäistymiseen saakka 1991 puhut-
tiin virallisesti Viron ja Suomen yhteistyöstä kulttuurin 
ja urheilun alalla ja kirjoitettiin vähemmän erilaisten lii-
keyritysten välisistä kontakteista ja Suomen avusta mei-
dän asiantuntijoidemme valmistautumisessa markkinata-
louteen siirtymiseksi. Salaojakeskuksen apu oli tuolloin 
oleellinen osa insinööriemme koulutuksessa ja pienyrittä-
jyyden esittelyssä.
 Kesäkuussa 1991 järjestettiin Virossa NJF:n maanparan-
nusseminaari, johon osallistui tutkijoita Norjasta, Ruotsista, 

Tanskasta ja Suomesta. Seminaarissa luodut siteet olivat 
hyvä alku monille tuleville tapahtumille.
 Viron 20.8.1991 tapahtuneen uudelleenitsenäistymisen 
jälkeen yhteistyömme Salaojakeskuksen kanssa tiivistyi. 
Suurtapahtuma oli kesällä 1992 kolmella virolaismaatilal-
la järjestetty salaojitusnäytös suomalaisten salaojitusko-
neiden ja –materiaalien esittelemiseksi. Vuonna 1993 Sa-
laojakeskus järjesti koulutusta latvialaisille, liettualaisille 
ja virolaisille maanparannuksen yrittäjille. Luennot pidet-
tiin Laulasmaalla Virossa ja sen jälkeen harjoiteltiin Suo-
messa monissa eri yrityksissä – tulkkeina aiemmin Suo-
messa harjoitelleet virolaiset.
 Kansainvälisten suhteiden kehityksessä oli merkittävää 
osallistuminen yhdessä suomalaisten kollegoiden kans-
sa salaojituksen maailmanjärjestön ICDI:n tilaisuuksiin. 
Vuonna 2003 Viro otettiin järjestön jäseneksi. Huipputa-
pahtumana voi pitää vuonna 2008 Helsingissä ja Tallin-
nassa järjestettyä salaojaseminaaria, johon osallistui 24 
maasta noin 120 edustajaa. Baltian maiden 1920-luvulla 
alkaneen, neuvostoajan jatkuneen ja viime vuosikymme-
ninä tiivistyneen yhteistyön puitteissa järjestetään vuosit-
tain seminaari.
 Kahtena viimeisenä vuosikymmenenä on noussut 
oleelliseksi salaojituksen teknisten kysymysten rinnal-
le maatalouden päästöjen vähentämiseen tähtäävät kei-
not: saostusaltaat, kosteikot, säätösalaojat, hulevesien 
uudel leenkäyttö ja muut järjestelyt. Vuonna 2014 ilmestyi 
kaksikielinen teos ”Maanparannus ja maatalouden vesi-
rakennus molemmin puolin Suomenlahtea”. Työryhmien 
välinen yhteistyö sujui erinomaisesti. Kirja valmistui so-
vittuna aikana tiiviistä aikataulusta huolimatta.
 Olemme vilpittömän iloisia Salaojayhdistyksen perusta-
misen 100-vuotispäivän johdosta: se on korkea ikä yhdis-
tykselle, joka on selvinnyt Suomen talouden suurista mur-
roksista ja historian käänteistä. Toivon että yhteistyömme 
jatkuu asiallisessa hengessä ja sitä edistää Salaojayhdis-
tyksen ja Pôllumajandusametin välillä solmittu yhteis-
työsopimus. Suhteita auttavat kehittämään myös monet 
henkilökohtaiset kontaktit maanparantajiemme välillä.

Tõnu Mugra

VIROLAISTEN 
MAANKUIVATTAJIEN TERVEHDYS
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Från svensk dränering och för mig personligen är det 
med glädje och stor respekt vi gratulerar Täckdiknings-
föreningen i Finland till 100 års värdefulla och bestående 
insatser för Finlands lantbruk.
 Det svensk/finska samarbetet inom lantbruket har 
gamla anor. Från svensk horisont vill jag nämna ett ti-
digt exempel: Sveriges första högre lantbruksinstitut vid 
godset Degeberg utanför Lidköping vid Vänern startades 
1834 av den svenska täckdikningens fader, Edward Non-
nen. Som grund för sin verksamhet hade Nonnen gedig-
na studier i ”modernt” lantbruk från Skottland, Österri-
ke och särskilt Tyskland. Vid Degeberg kan vi ännu idag 
studera Sveriges första, och ännu fungerande, dränering 
med tegelrör. Entumsrör med fot – en modell välkänd för 
alla som läser detta.

Finska elever
Av eleverna vid Degebergs lantbruksinstitut kom flera 
från vårt broderland Finland. Från denna tid blev kon-
takter och erfarenhetsutbyten etablerade – ända in i vår 
tid. Dessa kontakter vårdas idag av nutidens forskare, 
försöksledare, rådgivare, branchföretag och entreprenö-
rer på dräneringsområdet.
 Inom dräneringsforskningen vill jag lyfta fram NJF 
(Nordiska Jordbruksforskares Förening) där ledande re-
presentanter från Sverige och Finland hade, och har, ett 
mycket gott samarbete. Jag vill särskilt nämna mina hu-
vudlärare i hydroteknik vid Ultuna, August Håkansson 
och Gösta Berglund, som genom NJF medverkade till 
att jag lärde känna Dräneringsföreningen med sin perso-
nal och sina verksamheter redan på 1960-talet. Därefter 
har det inte gått något enda år utan goda kontakter med 
Täckdikningsföreningen, senast i Finland, februari 2016.

Några viktiga samarbetsområden
• Geologi, klimat och jordar har skapat likartade utma-
ningar i svensk och finsk dränering. Sverige och Finland 
har, med lantbrukaren i centrum, tillsammans kunnat ut-
veckla en dräneringsteknik som ger ekonomiskt gott re-
sultat med lång hållbarhet.

• Från enbuskar till trätrummor, tegelrör och plasts-
lang har utprovning av goda material varit en gemensam 
fråga, också när vi på europeisk grund har diskuterat 
testmetoder och officiell kvalitetsstandard för dränerin-
gsrör. Balansgången mellan samverkan och konkurrens 
har fungerat väl.
• Inom fältprojekteringen har Finland varit ett tidigt och 
gott föredöme. Digitalisering, laser och GPS med mobil 
fältteknik har nu blivit standard i båda våra länder.
• Dräneringsmaskiner har byggts i båda länderna men 
Finland var länge dominerande med en maskinpark väl 
anpassad till skandinaviska förhållanden. Många är de 
svenska entreprenörer som lärt sig hitta till Loimaa. Nå-
gra användbara finska ord har vi lärt oss på köpet.
• Dränering av åkermark har ibland kritiserats av den 
växande miljöopinionen. Kritiken har inte alltid varit 
saklig. Finland har varit ett föredöme vid utveckling av 
planläggning och reglerteknik som tillgodoser både grö-
dornas och miljöns krav på optimal vattenhushållning.
•  Samhällets och politikens syn på dränering i de båda 
länderna har ibland sammanfallit men också divergerat. 
Jag syftar på frågor om rättigheter och skyldigheter, frå-
gor om finansiering och stöd samt frågor om rådgivning 
och uppmuntran. Idag har vi närmat oss en gemensam 
syn på dränering som den kanske viktigaste komponen-
ten i begreppet god markvård. Låt detta synsätt bära den 
svenska och finska dränering in i nästa århundrade.
100 år är en lång tid. Att som enskild svensk agronom un-
der halva den tiden fått vara en liten del av svensk-finsk 
gemenskap på dräneringsområdet har varit till mycket 
stor nytta och glädje för författaren av dessa.

Hjärtliga gratulationer!
Jan Lundegrén

SVENSKA KOLLEGER 
GRATULERAR



Yhdistyksellä on toimintansa aikana ollut neljä nimeä:

Suomen Salaojitusyhdistys ry – Finlands Dräneringsförening rf, 1917–1945
Salaojitusyhdistys ry – Dräneringsföreningen rf, 1946–1977

Salaojakeskus ry – Dräneringscentralen rf, 1977–2006
Salaojayhdistys ry – Täckdikningsföreningen rf, 2007–
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Valtaosa peltoviljelyyn soveltuvista maistamme vaatii 
tehokasta kuivatusta, jotta viljely olisi mahdollista tai 
taloudellisesti järkevää. Sen sijaan kastelu ei ole Suo-
men ilmasto-oloissa välttämätöntä kuten monissa mais-
sa Euroopassakin, vaikka kuivuus voi ajoittain rajoittaa 
kasvintuotantoa. Viljelymaan kuivatuskysymykset ovat 
olennainen osa maataloutemme historiaa.
 Maataloustuotannon lisääminen oli keskeinen kysy-
mys Suomessa vuosisatojen ajan, sillä ravinnon ja toi-
meentulon turvaaminen kasvavalle väestölle oli kansa-
kunnan elinehto. Oman elintarviketuotannon tuoma 

JOHDANTO 

vakaus oli kulmakivi myös muun yhteiskunnan kehitty-
miselle. Maan kuivatusta tarvittiin uusien peltojen raiva-
usta ja viljelyksessä jo olevan maan tuoton parantamista 
varten. Nykyisin kuivatushankkeissa tulee entistä enem-
män ottaa huomioon vesien- ja luonnonsuojelullisia sekä 
maisemallisia näkökohtia. 
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Suomen maaperä koostuu jääkaudesta johtuen pääosin 
melko alavista, savi- ja hiesumaista tai hienoja lajitteita 
sisältävistä moreenimaista, joiden huono vedenjohtavuus 
ei kuivata maata riittävän nopeasti viljelytoimenpiteitä ja 
kasvin kasvua varten. Turvemaiden osuus Suomen pin-
ta-alasta on noin kolmasosa, ja näiden maiden käyttö vil-
jelyyn ei ole mahdollista ilman tehokasta ojitusta. 
 Kivikaudella maanviljelyksen ensivaiheessa viljelyk-
seen otettiin luonnostaan hyvin kuivuvat maa-alueet. 
Asutus keskittyi vesistöjen äärelle, joten viljely- ja lai-
dunmaata alettiin aikaa myöten vallata myös purojen, jo-
kien ja järvien rannoilta uomia perkaamalla ja järvien 
vedenpintaa laskemalla. Merkittävää oli myös soiden ot-
taminen viljelyyn. 
 Kaskiviljely metsää polttamalla oli vallitseva viljely-
tapa koko maassa vuosisatojen ajan, Itä-Suomessa aina 
1800-luvulle asti. Viljelyalan tarpeen kasvaessa ryhdyt-
tiin viljelemään myös soita maata polttamalla ns. kytövil-

jelyä käyttäen. Soiden kuivattamisesta ja hyväksikäytöstä 
julkaistiin useita tutkimuksia ja muutama väitöskirjakin. 
1700-luvulla suoviljelys- ja suonkuivatustoimintaa teh-
tiin etenkin Pohjanmaalla ja Karjalassa. 1600-luvulta läh-
tien uomia perattiin myös niittyjen tuottavuuden lisäämi-
seksi sekä uusien viljely- ja laidunmaiden valtaamiseksi. 
Järvenlaskut olivat keskeinen menetelmä uuden maata-
lousmaan saamiseksi erityisesti 1700–1800-luvuilla.
 Salaojia tehtiin Suomessa mahdollisesti jo 1500–1600-lu-
vuilla Itä-Suomessa. Ne olivat kivillä täytettyjä ja maalla 
peitettyjä ojia, joita talonpojat tekivät perinteisin ja ko-
kemusperäisin menetelmin ilman erityistä suunnittelua. 
Ojien tarkoituksena on arveltu olleen myös kivien upot-
taminen syvälle maahan. Ojia täytettiin myös risuilla ja 
havunoksilla. Varhaiskantaisia salaojia esiteltiin 1700-lu-
vun lopussa ilmestyneissä maanviljelysoppaissa. Vastaa-
vanlaisista ojia oli käytössä myös muissa maissa, esimer-
kiksi Englannissa ja Ruotsissa.

ALKUVAIHEET

Hevosvetoinen oja-aura.
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Kastelun merkitys sadon lisääjänä tiedostettiin varhain 
pitkälti kokemuksen kautta. Järvenlaskujen seurauksena 
syntyi paljon puolikuivia vesijättöniittyjä, joita vesitettiin 
padotuskastelua käyttäen jo ainakin 1700-luvulla. Maata 
kasteltiin myös ihmisvoimin, tuulimyllyillä ja vetojuhtien 
avulla. Vaikka kastelu kohdistui pääosin niittyihin, pelto-
jakin kasteltiin pohjavesipadotuksella tai valutuskastelul-
la. Erityisen tärkeää niittyjen kastelu oli Pohjois-Suomessa 
karjan talvirehun hankkimiseksi.
 1700-luvulla oppineisto pyrki opastamaan talonpoikia 
tuottavampaan maatalouteen. Monet maankuivatustoi-
minnan edistäjistä olivat pappeja. Vuonna 1797 perus-
tettu Suomen Talousseura oli tärkeä maanviljelyksen 
ja muun taloudellisen toimeliaisuuden edistäjä. Vaikka 
maankuivatuksen tärkeydestä ja toteustavoista oli tietoa 
saatavilla, talonpojat suhtautuivat siihen epäillen. 
 Maan vetisyys ja halla haittasivat yleisesti viljelytöi-
tä, ja pahoja katovuosia esiintyi säännöllisesti. Vuosina 
1866–68 poikkeukselliset sääolot johtivat ankaraan nä-
länhätään, jonka seurauksena noin 8 % Suomen väes-
töstä menehtyi nälkään ja kulkutauteihin. Sen jälkeen 
valtiovalta alkoi määrätietoisesti panostaa maataloustuo-
tantoon: viljelymaata oli saatava lisää ja tuottavuutta pa-
rannettava. 
 1800-luvulle asti maankuivatushankkeita kuten uomi-
en perkauksia ja järvenlaskuja oli toteutettu laajaltikin, 
mutta ne olivat usein sattumanvaraisia ilman riittäviä pe-
rustietoja esimerkiksi hydrologiasta. Esimerkiksi monet 
järvenlaskut osoittautuivat taloudellisesti kannattamat-
tomiksi. Vuonna 1860 julkaistiin asetus, jonka mukaan 

vesistöjen perkaukset, järvenlaskut ja maan kuivatuk-
set tulivat luvan varaisiksi. Luvan saanti edellytti viran-
omaisten katselmusta.
 Maankuivatuksen suunnittelua ja toimeenpanoa var-
ten perustettiin maanviljelysinsinöörin virkoja vuodes-
ta 1885 lähtien eri puolille Suomea. Maankuivatuksessa 
tavoitteeksi asetettiin mm. järjestelmällisemmät maan-
kaivutyöt ja laajempien vesiperäisten alueiden kuivatus 
yhteisöjen tai asukkaiden yhteishankkeena. Tärkeänä pi-
dettiin tietoa alueiden viljelykelpoisuudesta ja hankkei-
den kannattavuudesta. Peruskuivatuksen järjestämisellä 
haluttiin mahdollistaa yksityisten maanomistajien kuiva-
tustöiden eli paikalliskuivatuksen onnistuminen.
 Peltojen paikalliskuivatuksen hoito salaojituksella alkoi 
herättää kiinnostusta 1800-luvun puolivälistä lähtien ul-
komailta saatujen kokemusten innoittamina. Salaojituk-
sen käyttöönotto oli kuitenkin hidasta mm. sen hintavuu-
den ja työläyden takia. Sitä tehtiin lähinnä suurtiloilla. 
Salaojitustöissä oli ilmennyt myös ongelmia, mikä herätti 
arvostelua salaojitusta ja sen kannattavuutta kohtaan. 
 Salaojitusta koskevan tutkimustoiminta Suomessa 
käynnistyi 1900-luvun alussa, kun se otettiin valtion ra-
hoittaman maataloudellisen koetoiminnan piiriin. I. A. 
Hallakorpi perusti vuosina 1908–1909 maan ensimmäi-
sen salaojituskoekentän Suomen maanviljelys-taloudelli-
sen koelaitoksen omistaman tilan pelloille Tikkurilaan. 
Tutkimuskohteena oli ojaetäisyyden vaikutus viljelykas-
vien kasvuun. Koekenttä oli sittemmin toiminnassa 13 
vuoden ajan, mutta tuloksista ei saatu selvää näyttöä eri 
ojaetäisyyksien vaikutuksesta sadon määrään.
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Nälkävuosien jälkeen 1900-luvun alkupuolelle asti suo-
malaiset elivät vielä pitkälti tuontiviljan varassa. Maatalo-
us oli muuttunut karjatalousvaltaiseksi, sillä viljanviljely 
oli huonosti kannattavaa alhaisen maailmanmarkkina-
hinnan takia. 
 Ensimmäisen maailmansodan aikaan käynnistettiin 
valtakunnallinen kampanja leipäviljan viljelyn edistämi-
seksi. Suomen itsenäistymisen ja kansalaissodan jälkeen 
tavoitteena oli yhä selkeämmin elintarvikkeiden omava-
raisuus kuten muissakin Euroopan maissa. Tuotantoa py-
rittiin lisäämään ennen kaikkea jo viljelyksessä olleilla 
mailla erilaisin maanparannusmenetelmin. 
 Uudisraivauksellekin oli tarvetta mm. torpparilaitok-
sen lakkauttamisen (1918) ja vuonna 1922 säädetyn 
maanhankintalain vuoksi. Viimeksi mainittu mahdol-
listi täysin uusien viljely- ja asuntotilojen perustamisen 
valtion ja kuntien avustuksella maaseudun tilattomalle 
väestölle. Laki määräsi myös torppareille oikeuden lisä-
maan hankintaan. Valtio alkoi maksaa viljelijöille uudis-
raivauspalkkioita. 
 1900-luvun alussa salaojitus alkoi yleistyä paikallis-
kuivatuksen tehostamiseksi. Työtä helpottivat tiilisala-
ojaputket, joiden teollinen valmistaminen Suomessa al-
koi vuonna 1906. Suomen salaojitusyhdistys perustettiin 
vuonna 1917. Yhdistyksen päätehtävänä oli salaojitusten 
suunnittelu. Tärkeää oli myös alan ammattilaisten kou-
luttaminen, neuvonta ja tieteellinen työ salaojituksen ke-
hittämiseksi. Yhdistyksen ensimmäinen toimitusjohtaja 
oli maanviljelysinsinööri, sittemmin tekniikan tohtori 
ja professori, Lauri Keso. Hän aloitti laajat kenttäkokeet 
salaojien mitoitusperusteita varten ja laati salaojituksen 
käytännön toteuttamista varten kirjan ”Salaojitustyöt”. 
Yhdistyksen aloittaessa toimintansa Suomen pelloista oli 
salaojissa vajaat 30 000 ha eli 1,4 % maan koko pelto-
alasta. 
 Salaojitusmäärät kasvoivat 1920-luvun lopulle saak-
ka, mutta siirtyminen avo-ojista salaojiin tapahtui edel-
leen hitaasti. Siihen vaikutti mm. viljanviljelyn huono 
kannattavuus. Salaojitus väheni selvästi edellisvuosis-
ta 1930-luvun alkuun sattuneiden pulavuosien aikana. 

Pörssiromahdus Yhdysvalloissa syksyllä 1929 aiheut-
ti yleismaailmallisen laman, joka johti mm. maatalous-
tuotteiden hintojen jyrkkään laskuun. Suomessa syntyi 
suurtyöttömyys ja maatiloja meni konkurssiin noin 5 % 
tilojen kokonaismäärästä. Työttömyyden helpottamiseksi 
valtio alkoi myöntää työttömyysvaroista lainoja ja avus-
tuksia salaojitustöihin. Tämä vilkastutti nopeasti salaoji-
tusten suunnittelua ja kenttätöitä. 1930-luvun lopulla sa-
laojitettua peltoa oli 160 000 ha.
 Valta-, sarka- ja salaojia tehtiin pitkälti ihmisvoimin 
kuokan ja lapion avulla aina 1950-luvulle asti. Hevos-
ten vetämiä auroja oli myös käytössä. Traktoreita alettiin 
käyttää voimanlähteenä 1930-luvulla, mutta laajemmin 
vasta sotien jälkeen 1940-luvun lopulla. Ensimmäiset sa-
laojakaivukoneet tulivat Suomen markkinoille jo 1920-lu-
vulla. Niiden käyttö jäi vähäiseksi, sillä ne olivat kalliita 
ja heikkotekoisia sekä hankalia siirtää. 
 Peruskuivatustoiminta oli tehokasta itsenäisyyden ensi 
vuosikymmenillä niin, että 1930-luvun lopulla Suomen 
peltoala, 2,62 milj. ha oli pääosin kertaalleen peruskui-
vatettu. Vuosina 1920–1939 peltoalaa lisättiin kaikkiaan 
30 %. Laajimmat ja vaativimmat hankkeet tehtiin valtion 
toimesta ja rahoituksella tai avustuksella, mutta suurin 
osa toteutettiin viljelijöiden omana työnä. Osansa täs-
sä oli silläkin, että peruskuivatusuomia kaivettiin edellä 
mainitulla pulakaudella työllisyystöinä samoin kuin sa-
laojia. Pulavuosien jälkeen maatalous kehittyi nopeasti. 
Siihen vaikuttivat myös kasvinjalostus, uudet viljelyme-
netelmät ja väkilannoitteiden laajeneva käyttö. Maatalo-
ustuotteissa saavutettiin lähes täydellinen omavaraisuus 
1930-luvun loppuun mennessä. 

MAANPARANNUSTA 
1900-LUVUN ALUSSA
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Salaojan kaivua 

1930-luvulla.

Valtaojatyömaa 

1920-luvulta.

Salaojakaivukone 

1920-luvulla.



Maatalouden nopea kehitys ja saavutettu omavaraisuus 
ottivat pitkän taka-askeleen 1940-luvulla. Sotien jälkeen 
tehtiin uuden peltomaan raivausta ja laajoja kuivatustöi-
tä 1960-luvulle asti. Valtiovallan tehtävänä oli järjestää 
asunto ja toimeentulo Karjalasta ja muilta luovutetuil-
ta alueilta evakoiduille noin 400 000 kansalaiselle, jois-
ta valtaosa oli maatalousväestöä. Asutusvelvoite koski 
myös rintamasotilaita ja muita sodasta kärsineitä. Sotien 
aikana olemassa oleva uomaverkosto oli päässyt rap-
peutumaan. Elintarvikepula vaivasi koko maata vuosien 
ajan. 
 Pika-asutuslailla ja maanhankintalailla perustettiin 
lähes 43 000 talonpoikaista viljelys- ja asuntoviljelysti-
laa. Noin puolet tiloille luovutetusta maasta oli valmis-
ta peltoa, mutta toinen puolikas raivaamatonta viljelys-
kelpoista maata. Näitä maita koskeva kuivatustavoite oli 
kaikkiaan 250 000 ha. Asutustoimikunta huolehti maan-
kuivattamisesta pellonraivaustarkoitukseen, työn suorit-

UUDISTILOJEN RAIVAUSTA

tivat maanviljelysinsinööripiirit. Tavoite saavutettiin pää-
osin 1960-luvun puoliväliin mennessä. 
 Ojitustöitä tehtiin paljon myös muilla tiloilla. Työtä 
helpotti nopeasti yleistynyt konekaivu ja muukin koneel-
listuminen. Osa peruskuivatustöistä teetettiin työllisyys-
töinä kuten aiemminkin. Peltoala kasvoi vuoden 1946 
2,34 milj. hehtaarista 2,75 milj. hehtaariin 1960-luvun 
loppuun mennessä. Lisäys enemmän kuin täytti mene-
tykset Neuvostoliitolle. Omavaraisuus pääelintarvikkei-
den suhteen saavutettiin 1950-luvulla.
 Salaojitettuja peltomaita oli Suomessa 1950-luvun lo-
pussa alle 10 % peltoalasta eli edelleen melko vähän. 
Vuonna 1955 säädettiin erityinen laki vauhdittamaan 
salaojituksia. Salaojitusta koskeva tutkimustoiminta oli 
huomattavan vilkasta. Maataloushallituksen toimesta 
aloitettiin 1950-luvun alussa laajat kenttäkokeet teknii-
kan tohtori Taneli Juuselan johtaessa työtä.
 

Valtaojan kaivua 

1950-luvulla.
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Peltojen laajamittainen salaojittaminen tapahtui Suo-
messa 1960–1980-luvuilla, jolloin salojitettiin yli mil-
joona peltohehtaaria. Salaojakoneiden yleistyminen ja 
maatalouden koneellistuminen lisäsivät ojituksia. Myös 
valtiovallan tuella oli ratkaiseva merkitys. Yksittäiset 
kunnatkin, erityisesti Pohjanmaalla, pyrkivät edistämään 
salaojitusta kustantamalla pelloille tehtävien salaojitus-
ten suunnitelmat.
 1980-luvulla muoviputket korvasivat tiiliputket. Kai-
vavan salaojakoneen ohella ojia alettiin tehdä aurasala-
ojakoneella 1980-luvun alusta lähtien. Samoihin aikoihin 
kokeiltiin myös erilaisia esipäällysteitä ympärysaineena 
soran sijasta. Niiden käyttö on kuitenkin jäänyt melko 
vähäiseksi ja ympärysaineena käytetään edelleen pää-
osin soraa. Talvisalaojituksen käyttömahdollisuuksia ja 
kannattavuutta tutkittiin mm. suomailla, mutta siitä ei 
tullut vakituisesti käytössä olevaa menetelmää.

 

SALAOJITUKSEN HUIPPUVUODET

Salaojitusmäärät 

vuosikymmenittäin 

1920-luvulta 2000-luvulle. 

Salaojitustyömaa 

1980-luvulta.



Suuri rakennemuutos Suomen maataloudessa alkoi 
1960-luvulla maatalous- ja metsätöiden koneellistuessa. 
Maatilojen (yli 2 ha peltohehtaaria) määrä oli 1950- ja 
1960-lukujen vaihteessa suurimmillaan, 285 000, keski-
määräisen peltoalan ollessa vajaat 10 hehtaaria. Lukuisat 
pientilat, joita oli syntynyt mm. torpparilaitoksen pur-
kautuessa ja siirtoväkeä asutettaessa, eivät olleet enää 
elinkelpoisia. Seurauksena oli voimakas maaltamuutto 
taajamiin ja kaupunkeihin sekä siirtolaisuus Ruotsiin. 
 Maataloustuotantoa oli yli oman tarpeen ja ylijäämä 
vietiin ulkomaille, erityisesti Neuvostoliittoon. Vuonna 
1962 julkaistun maatalouskomitean mietinnön mukaan 
peltoa oli liikaa jo vuosina 1958–1960 noin 420 000 heh-
taaria eli 16 % peltoalasta. 1960-luvun lopulta lähtien 
vuoteen 1989 valtio yritti vähentää tuotantoa maksamal-
la peltojen ”paketointitukea”. Tukea maksettiin myös pel-
tojen metsittämiseen. 
 Vuonna 1970 maataloushallituksen alaiset maanvilje-
lysinsinööripiirit muutettiin vesipiireiksi ja uudeksi kes-
kusvirastoksi tuli vesihallitus. Vuonna 1986 vesihallituk-
sen nimi muutettiin vesi- ja ympäristöhallitukseksi ja 
vesipiireistä tuli vesi- ja ympäristöpiirejä. Sekä keskusvi-
rasto että piirit lakkautettiin vuonna 1995. Samana vuon-
na perustettiin Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka 
toimii asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena. Vesi- ja ympä-
ristöpiirit muuttuivat ympäristökeskuksiksi. Sekä SYKEs-
tä että alueellisista ympäristökeskuksista tuli hallinnolli-
sesti ympäristöministeriön alaisia. Vesivarojen käytön ja 
hoidon tehtäviä ne kuitenkin hoitivat edelleen maa- ja 
metsätalousministeriön tulosohjauksessa.
 Peruskuivatushankkeet vähenivät merkittävästi 1960- 
luvun lopulta lähtien, kun maanhankintalain vaatimat 
kuivatustyöt saatiin päätökseen. 1950- ja 1960-luvuil-
la valtion tukemia peruskuivatushankkeita toteutettiin 
keskimäärin 22 000 peltohehtaarilla vuodessa. Maan-
hankintalain kuivatustöiden jälkeen aloitettiin laajat jo-
kivesistöjen järjestelyhankkeet tulvasuojelua varten. Tul-
vasuojeluasiat siirtyivät vuonna 1970 vesihallinnolle. 
 Salaojitusten määrä laski rajusti 1990-luvulla, min-
kä taustalla olivat mm. valtion tuen heikentyminen ja 

EU-neuvotteluiden luoma epävarmuus maatalouden tu-
levaisuudesta. Syvä taloudellinen lama vuosikymmen 
alussa vähensi myös tilojen investointihalukkuutta. 
 Maataloudesta tulevan vesistökuormituksen merki-
tykseen sisä- ja rannikkovesien rehevöitymisessä alettiin 
kiinnittää merkittävää huomiota 1970-luvulta lähtien, 
sillä maatalouden suhteellinen osuus vesistökuormi-
tuksesta kasvoi jatkuvasti yhdyskuntien ja teollisuuden 
jätevesien tehokkaiden puhdistusmenetelmien myötä. 
Peltoalueilla tutkimuksen painopiste siirtyi maan kuiva-
tuskysymyksistä ravinnehuuhtoumiin ja niiden vähentä-
mismahdollisuuksiin. 

RAKENNEMUUTOS

Alkutuotannossa työskennelleiden määrä 

(1000 henkeä) 1910–2016. Lähde: Tilastokeskus, 

Kansantalouden tilinpito ja historia sarjat / HS.
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Liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta ai-
heutti suuria muutoksia Suomen maataloudelle. Kansal-
lisen maatalouspolitiikan ja suojattujen markkinoiden 
ajasta siirryttiin EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
ja sisämarkkinoihin. Maatalouden tukipolitiikka muuttui 
niin, että tukeminen perustui enemmän pinta-alaan kuin 
tuotantomääriin. 
 Samanaikaisesti vesiensuojelu ja -hoito sekä luonnon 
monimuotoisuus tuli ottaa entistä enemmän huomioon 
maatalousalueilla. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja sii-
hen varautuminen nousivat yhä tärkeämmiksi. Oleelli-
seksi osaksi maataloustuotantoa muodostuivat ympäris-
tötukiohjelmat eri toimenpiteineen ja tukimuotoineen. 
 EU-jäsenyyden aikana tilojen määrä on vähentynyt 
voimakkaasti ja keskimääräinen peltoala on kasvanut 
vajaasta 23 hehtaarista noin 40 hehtaariin. Nykyisin yli  
2 hehtaariin aktiivitilojen määrä on noin 51 000. 
 Viljelyssä olevan pellon kokonaispinta-ala ei ole mer-
kittävästi muuttunut 1970-luvun alusta. Vuonna 2015 
maatalousmaan osuus koko maan pinta-alasta oli noin 

EU-AIKA

6 % eli 2,3 milj. ha. Peltoa on raivattu jopa lisää noin  
10 000 hehtaarin vuosivauhdilla varsinkin karjatalous-
alueilla. 
 Peruskuivatuksessa suuri muutos tapahtui vuonna 
1997, kun vastuuta peruskuivatuksien suunnittelusta ja 
toteutuksesta siirrettiin edunsaajille eli maanomistajille. 
Tämä vähensi osaltaan kiinnostusta peruskuivatusuo-
mien kunnostukseen. Valtion peruskuivatuksen tukemi-
seen käytetyt määrärahat vähenivät tosin jo 1990-luvun 
alussa puoleen 1980-luvun tasosta. 
 EU-jäsenyyden myötä salaojitustoiminta virkistyi vä-
hitellen. Investointiavustuksia alettiin myöntää uudel-
leen 2000-luvulla. Säätösalaojitus ja salaojakastelu otet-
tiin mukaan heti ensimmäiseen ympäristötukiohjelmaan, 
mikä vauhditti niiden käyttöä huomattavasti. 
 Valtion aluehallintoa uudistettiin vuonna 2010 ja ympä-
ristökeskukset sulautettiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksiin eli ELY-keskuksiin. Ne kuuluvat työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalaan.
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Suomessa maatilojen määrän on ennustettu vähenevän 
entisestään, mutta peltopinta-ala pysynee tulevaisuudes-
sakin lähes nykyisen suuruisena. Maataloudessa tilakoko 
kasvaa edelleen ja vuokra- ja yhtymämuotoinen viljely 
yleistyy. Karjatalous jatkaa vähenemistään ja kasvintuo-
tanto lisääntyy. Tuotantosuuntien keskittyminen alueel-
lisesti jatkuu. Tarvetta on suurien yhtenäisten peltoloh-
kojen muodostamiseen mm. tilusjärjestelyin. Nykyisin 
peltopinta-alasta kolmannes on vuokraviljelyssä.
 Nykyaikainen taloudellinen viljelytekniikka edellyttää, 
että paikalliskuivatus hoidetaan toimivalla salaojituksel-
la. Ilman toimivaa peruskuivatusta ei salaojajärjestel-
mästä ole kuitenkaan vastaavaa hyötyä. 
 Perus- ja paikalliskuivatuksen toteutuksessa tulee en-
tistä enemmän ottaa huomioon myös vesienhoidon ja 

NYKYNÄKYMIÄ 

tulvasuojelun tavoitteet niin, että kuivatusratkaisuis-
sa pyritään näiden tavoitteiden edistämiseen tai vähin-
tään tavoitteiden kannalta epäedullisten vaikutusten 
ehkäisyyn. Kuivatusjärjestelmillä on myös merkitystä 
täytettäessä kansainvälisiä ja EU:n asettamia tavoitteita 
vähentää maankäytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasu-
päästöjä. 
 
Peruskuivatus
Suomen viljelyssä oleva peltopinta-ala on ainakin kertal-
leen peruskuivatettu. Valtaosa peruskuivatushankkeista 
on toteutettu 1950–1970-luvuilla. Peruskuivatusta varten 
luonnon uomia on perattu ja suoristettu vedenjohtoky-
vyn parantamiseksi. Suuri määrä uusia valtaojia on kai-
vettu peltoalueille paikalliskuivatusvesien johtamiseksi 



vesistöihin. Osa uomista on putkitettu viljelytöiden hel-
pottamiseksi.
 Nykyinen peruskuivatustoiminta on valtaosaltaan 
aiemmin toteutettujen peruskuivatusuomien kunnossa-
pitoa ja peruskorjausta. Täysin uusia peruskuivatuksia 
suunnitellaan hyvin vähän. Kunnossapidolla ja perus-
korjauksella taataan uomien riittävä vedenjohtokyky ja 
kuivatussyvyys paikalliskuivatukselle sekä otetaan huo-
mioon ympäristön hoitoa ja suojelua koskevat vaatimuk-
set. Vastuu hankkeiden suunnittelusta ja toimeenpanos-
ta kuuluu hyödynsaajille tai ojitusyhteisölle. Valtiovalta 
myöntää edelleen avustusta peruskuivatushankkeille. 
 Maankuivatuksen tarve on osittain EU:n tukipolitiikan 
myötä muuttuneet aikaisempaa alueellisemmaksi. Poh-
jois-Suomessa on siirrytty viljanviljelystä enemmän kar-
jahoidon tarvitsemaan nurmen ja heinän viljelyyn, joka 
ei edellytä niin voimaperäistä kuivatusta kuin viljanvilje-
ly. Pinta-alaperusteinen tuki ja vuokraviljelyn lisääntymi-
nen ovat myös vähentäneet kiinnostusta kuivatushank-
keisiin. Erikoiskasvien viljelymäärät ja kiinnostus niiden 
viljelyyn ovat kasvaneet perinteisen viljanviljelyn heikon 
kannattavuuden vuoksi. Erikoiskasvien viljelyssä teho-
kas kuivatus on välttämätön. Toisaalta erikoiskasvien 
viljelyllä pyritään myös elvyttämään maata ja saamaan 
kuivatustila paremmaksi. Pääosin kuivatusinvestoinnit 
painottuvat nykyisin Länsi-Suomen, Lounais-Suomen ja 
Uudenmaan rannikkoalueille. 
 Peruskuivatushankkeissa tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan käyttää luonnonmukaisen vesirakentamisen mukai-
sia suunnitteluperusteita ja ratkaisuja. Niiden tavoitteena 
on kuivatustilan parantamisen ohella parantaa uomien 
ekologista tilaa ja maisemaa, lisätä veden viipymää va-
luma-alueella ja vähentää vesistökuormitusta. Näillä rat-
kaisuilla voidaan vähentää myös uomien kunnossapi-
totarvetta. Menetelminä käytetään uomien mutkittelua, 
pohjapatoja, kaksitasouomia ja luiskien suojausta. Näi-
hin hankkeisiin voidaan yhdistää myös kosteikkoja, las-
keutusaltaita, tulva-alueita ja suojavyöhykkeitä varsinkin 
vettymishaitoista kärsivillä peltoalueilla. Paikoitellen toi-
menpiteillä pyritään myös kasteluveden järjestämiseen.

Salaojitus
Suomen 2,3 milj. hehtaarin kokonaispeltoalasta on sala-
ojitettu 60–70 % ja avo-ojitettu 20–25 % (Luke 2016, Sa-
laojayhdistys 2016). 10–15 % peltopinta-alastamme voi-
daan viljellä ilman ojitusta. Eteläisen Suomen pelloista 
valtaosa on salaojitettu johtuen savimaiden runsaudes-
ta, kasvintuotantoon suuntautuneista tiloista ja suures-
ta tilakoosta. Itä-Suomessa puolestaan alle puolet pelto-
pinta-alasta on salaojitettu. Salaojitusten kunnostus- ja 
täydennystarvetta on arvioitu olevan noin 10 %:lla sala-
ojitetusta alasta eli 150 000 hehtaarilla (Luke 2016). Vas-
taava osuus avo-ojitetuilla peltoalueilla on 27 %.
 Viime vuosina salaojituksia on tehty vuosittain noin  
7 000 hehtaarilla. Valtaosa tästä on ensiojituksia. Tila-
koon kasvu ja tuotannon tehostamisen tarve lisäävät kui-
vatuksen tarvetta. Täysin uusia ojituksia avo-ojitetuille 
pelloille tehdään usein tilakauppojen ja tilusjärjestelyjen 
yhteydessä. Uusinta- ja täydennysojituksia tarvitaan, sil-
lä merkittävä osa salaojituksista on yli 40 vuotta van-
hoja. Vanhojen ojitusten kuivatustehokkuus voi olla riit-
tämätön nykyisille maatalouskoneille, joten ojaväliä on 
tihennettävä. Ojituksia uusitaan myös maan painumi-
sen ja tiivistymisen, putkien tukkeutumisen sekä tuotan-
tosuuntien muutoksien vuoksi. 
 Salaojitukselle myönnetään valtion avustusta, jolla 
kannustetaan salaojittamiseen. Salojitushalukkuutta vä-
hentää kuitenkin maatilojen huono taloudellinen tilanne, 
vuokraviljely ja pinta-alaan tuotantomäärän sijasta pe-
rustuva tukijärjestelmä. Täysin salaojittamattomia pelto-
ja on paljon moreeni- ja turvemailla, joiden salaojitus on 
työläämpää ja kalliimpaa kuin hienojakoisten kivennäis-
maiden. Lisäksi peltolohkojen koko voi olla suhteellisen pie-
ni, mikä lisää kustannuksia. Viime vuosina salaojituksen 
esteeksi on muodostunut myös peruskuivatusuomien pe-
ruskorjaustarve ja riittämätön kunnossapito. 
 Säätösalaojitettua peltoa on noin 5 % salaojitetusta 
peltoalasta eli 77 000 hehtaaria, pääosin Pohjanmaalla 
(Luke 2016). Säätösalaojitukseen soveltuvaa peltomaata 
on arvioitu olevan kaikkiaan 600 000 ha eli noin neljän-
nes Suomen peltopinta-alasta. Säätösalaojitusten yhtey-
dessä käytetään myös salaojakastelua. Nykyisin säätö-
salaojitukselle voidaan maksaa valtion investointitukea. 
Happamilla sulfaattimailla ja turvemailla säätösalaojituk-
selle, salaojakastelulle ja valumavesien kierrätykselle on 
mahdollista saada ympäristötukea.
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Vanhan valtaojan 

perkausta (luiskat 1:2) 

Dagsmarkissa Etelä-

Pohjanmaalla (ylempi) ja 

luonnonmukaisen vesi-

rakentamisen mukaisesti 

kunnostettua peruskuiva-

tusuomaa Juottimenojalla 

Perniössä (alempi).  



Kastelu
Suomen ilmasto-oloissa sadannan vaihtelu sekä kasvu-
kaudella että eri vuosien välillä aiheuttaa sen, että kui-
vuus rajoittaa ajoittain sadon määrää ja laatua. Etelä- ja 
Lounais-Suomessa kastelun tarvetta on eniten ja useim-
miten alkukesällä, jolloin sadanta on keskimäärin pie-
nempi kuin haihdunta. Sadetuskastelua käytetään myös 
hallantorjuntaan erikoiskasvien viljelyssä. Kastelu on 
Suomessa kuitenkin vähäistä koko viljelyalaan nähden. 
Käytännön merkitystä kastelulla on erityisesti avomaan 
vihannesten, marjojen ja perunan viljelyssä. 
 Nykyään alle 10 %:lla maatiloista on joko kiinteä tai 
siirrettävä kastelulaite. Kasteltavissa oleva pelto- ja puu-
tarha-ala on noin 100 000 ha, josta kolmannes on Uudel-

lamaalla ja Varsinais-Suomessa (Luke 2016). Vuosittain 
kasteltu peltoala on tätä huomattavasti pienempi, esi-
merkiksi vuonna 2013 vain 10 000 hehtaaria.
 Sadetuskastelu erityyppisiä ympyräsadettimia tai sa-
detuskoneita käyttäen on yleisin kastelumenetelmä 
Suomessa. Vihannesten, marjojen, hedelmäpuiden ja 
perunan viljelyssä käytetään myös tihkukastelua. Säätö-
salaojituksella voidaan vähentää kastelun tarvetta ja sa-
laojien kautta kasteluvettä on mahdollista johtaa pelto-
alueelle. 
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Suomalaiset ovat määrätietoisella työllään pystyneet 
rakentamaan epäsuotuisista luonnonoloista huolimatta 
omavaraisen maataloustuotannon. Sitä varten rakenne-
tut maankuivatusjärjestelmät ovat osa yhteiskuntamme 
perusinfrastruktuuria. 
 Uudisrakentamisen osalta maamme maatalouden ve-
sirakennustyöt on jo suurimmaksi osaksi suoritettu. 
Paikallis- ja peruskuivatusverkosto edellyttää kuitenkin 
asianmukaista kunnossapitoa ja peruskorjausta, jotta sen 
toimintakyky säilyy. Mikäli kuivatus ei toimi riittävän hy-
vin, maan rakenne vaurioituu, kasvien kasvu vaikeutuu 
ja maan kasvukunto heikkenee. 
 Biopolttoaineiden ja muiden biopohjaisten raaka-ainei-
den kasvava tuotanto sekä ilmaston muuttuminen saat-
tavat tuoda tullessaan tilanteen, jossa peltoa joudutaan 
raivamaan maahamme lisää. Myös globaali väestön kas-
vu, kaupungistuminen ja vesivarojen niukkuus saattavat 
johtaa siihen, että maataloustuotantoamme on lisättävä. 
Tällöin myös maankuivatuksen tarve tulee kasvamaan. 
Tulevaisuudessa voi olla tarvetta myös nykyistä laajem-
paan viljelymaiden kasteluun.
 Maatalouden vesirakennuksen tehtävänä on peltovil-
jelyn varmistaminen ja maatalouden tuottavuuden pa-
rantaminen. Samalla kuivatusmenetelmiä tulee kehittää 
sellaisiksi, että kuivatustilan ylläpitoon ja parantamiseen 
voidaan yhdistää myös vesivarojen ja muun ympäristön 
tilaa parantavia toimenpiteitä.
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Itsenäisen Suomen pulma
”Yhä lisääntyvä puute maanviljelyksen tuotteista, eten-
kin viljasadon riittämättömyys ja siitä johtuva riippuvai-
suutemme ulkomaista, josta nyt vallitsevan sodan aika-
na olemme saaneet niin katkeria kokemuksia, pakoittaa 
Suomen kaikin keinoin ponnistamaan voimansa maini-
tun puutteen poistamiseksi ja siitä johtuvan hädän torju-
miseksi.” Salaojitusoppaan esipuhe, maaliskuussa 1918. 
(I.A.Hallakorpi)   

Salaojitus on leivän isä
1900-luvun alussa Suomen leipäviljaomavaraisuutta py-
rittiin parantamaan. Maahan oli menneinä vuosina tuo-
tu venäläistä, saksalaista ja amerikkalaista viljaa ja oli 
pelättävissä häiriöitä ulkomaisen viljan saamisessa. Sa-
laojitus nähtiin yhtenä keinona omavaraisuuden edistä-
misessä. 
 Salaojitusta oli pienessä määrässä harrastettu jo 
1800-luvulla, kun jotkut suuret tilat olivat tällä menetel-
mällä pyrkineet parantamaan tilan tuottoa. Englannissa 
kehitetty ja kokeiltu tekniikka oli Ruotsin ja Saksan kaut-
ta kulkeutunut Suomeenkin ja kartanoihin oli pestattu 
saksalaisia ja ruotsalaisia alan ammattimiehiä.
 Vuonna 1863 oli suomeksi ilmestynyt oppikirjakin 
”Pelto-maan salaojituksesta ja Tiili-torvien tekemisestä”. 
Tuoreempi alan julkaisu oli I.A.Hallakorven kirja ”Maan 
kuivatus”, joka oli kirjoitettu vuonna1916 ja jonka sala-
ojitusta koskeva osio käsitti 80 sivua. Pieniä määriä put-
kia valmistettiin. Maanviljelysseurat olivat järjestäneet 
kursseja salaojitustöiden työnjohtajille ja lapiokaivajille.

Yhdistys perustetaan
Suomen Salaojitusyhdistys perustettiin Vanhalla Ylioppi-
lastalolla Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1917. Hank-
keen takana olivat valtakunnan molemmat maatalouden 
neuvontajärjestöt, suomenkielinen SMKL ja ruotsinkie-
linen SFFF. Kutsun kokoukseen oli esittänyt tri Walter 
Wahl, sittemmin kemian professori Åbo Akademissa ja 
Helsingin yliopistossa. Kokouksen valmistelussa olivat 
mukana myös maanviljelysinsinööri, sittemmin profes-

sori I.A.Hallakorpi sekä agronomi B. Planting ja maan-
viljelijä A.Hiidenheimo. Paikalle Vanhan ylioppilastalon 
musiikkisaliin oli kokoontunut yli 50 maan eri puolilta 
saapunutta viljelijää ja muuta maatalouden ammattilaista.
 Kokouksessa valittiin kahdeksanjäseninen toimikunta 
viemään yhdistyksen perustamista eteenpäin. Hanke ei 
kuitenkaan edennyt ripeästi, kun itsenäisyyden aamuhä-
märissä Suomessa oli levotonta. Kuitenkin valmistaudut-
tiin tulevaan. Maanviljelysinsinööri ja vasta perustetun 
Salaojitusyhdistyksen johtokunnan jäsen I.A.Hallakorpi 
kirjoitti 67 sivua käsittävän salaojitusoppaan, joka saa-
tiin painetuksi vuonna 1918. Yhdistys pystyi kokoontu-
maan syyskokoukseensa vasta 16.12.1918.

VUODET 1917–1920

Walter Wahl
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Maasta se pienikin ponnistaa
Yhdistyksen toiminta käynnistyi vuoden 1919 aikana, yh-
distyksen jäsenluetteloon oli merkitty 37 jäsentä, jäsen-
maksuja ei peritty. Valtioneuvosto myönsi yhdistykselle 
10 000 markan apurahan. Järjestettiin kolmet salaojitus-
työnjohtajakurssit, johtokunta kokoontui 7 kertaa, pu-
heenjohtaja oli maanviljelysneuvos Bjarne Westermarck.
 Yhdistyksen toimitusjohtajaksi valittiin 15.10.1919 in-
sinööri Lauri Keso. Joulukuun alusta 1919 yhdistyksellä 
oli oma toimisto Hallituskatu 1:ssä.
 Syyskokouksessa 13.12.1919 todettiin, että salaojittajat 
kaipaavat suunnittelijoita, suunnitelmien toteuttajia ja 
putkitehtaita, mutta arveltiin ”tarpeettomaksi uhrata ai-
kaa suuremman salaojitusharrastuksen herättämiseen”.

Pykälät jonoon
Uuden yhdistyksen nimi oli ”Suomen Salaojitusyhdis-
tys – Finlands Dräneringsförening”, säännöt hyväksyttiin 
kokouksessa 16.1.1920. Tarkoitus oli: ”edistää järkipe-
räisen salaojituksen aikaansaamista maamme viljelys-
mailla”. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin kokouksessa 
16.1.1920. Sääntöjen 3§:ssä määrätään: ”Vakinaisten jä-
senten maksuista on muodostettava rahasto, josta korot 
voidaan käyttää yhdistyksen toimintaan”. Tämän rahas-
ton varat muodostivat sittemmin Salaojituksen Tukisää-
tiön peruspääoman.

Sääntöjen 10§:n mukaan ”kokouksissa käyttäköön kukin 
mielensä mukaan suomen- tai ruotsinkieltä”.
 Vuonna 1920 yhdistyksellä oli jo 308 jäsentä, joista 10 
oli maanviljelysseuroja. Henkilökuntaakin oli karttunut: 
insinööri Lauri Keso, agronomi Martti Liuttula, rakennus-
mestari A.E.Koskinen ja kassanhoitaja S.Alava. 
 Syyskokouksessa 10.12.1920 johtokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin agronomi Johannes Kjäldström (sittem-
min Kaltio).

Alku aina hankalaa
Vuonna 1920 valtionapua ei saatu ja keskusteltiin jo toi-
minnan lopettamisesta. Kun osakeyhtiö Agros myönsi 
yhdistykselle 10 000 markan avustuksen, toimintaa pää-
tettiin jatkaa. Tilinpäätöksessä esiintyy tuloerä 6 228 
markkaa ”tavaran välityksestä”, millä tarkoitettaneen 
putkien ja lapioiden tilausten välittämisestä saatua pro-
visiota. 
 Salaojitustoiminta oli vielä hyvin hajanaista ja suun-
nittelua tekivät niin maanviljelysseurojen neuvojat kuin 
yksityisetkin ”asiantuntijat”. Yhdistys pyrki kyllä siihen, 
että suunnittelutoiminta keskitettäisiin Suomen Salaoji-
tusyhdistykseen. Vuonna 1920 Salaojituksia tehtiin 85 
hehtaarille ja uusia suunnitelmia 148 hehtaarille.
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VUODET 1921–1939

Lapiolla multa lentää
Salaojat kaivettiin pääosin lapiolla. Harvat salaojakoneet 
olivat suurissa kartanoissa. Ne olivat pitkiä aikoja rikki 
ja korjattavana. Oli myös aura, jolla hevosten vetämänä 
saatiin salaoja syvenemään 5–7 cm ajokertaa kohti.  Kovin 
oli hankala käyttää se aura. 
 Lapiomiehet osasivat hommansa. Yksi mies ehti kesän 
aikana kaivamaan salaojat viidelle hehtaarille. Salaojien 
kaivamiseen lapiolla oli keskittynyt oma ammattiryhmä, 
pääasiassa perheettömiä miehiä, jotka kesällä kulkivat 
työmaalta toiselle. Varusteet: lapiot, ojahöylät ja putken-
laskukoukku kulkivat mukana. Talvella nämä miehet te-
kivät metsätöitä.
 Kaivajat viipyivät talossa monta viikkoa. Emännillä oli 
iso huoli majoittamisesta ja ruokkimisesta. Joskus vii-
konloput venähtivät viihteen puolelle. Yleisesti ottaen 
nämä miehet saivat aikaan kunnollisia ja toimivia sala-
ojia, kunhan työtä käytiin valvomassa ja opastamassa.
 Kaivutyö tehtiin metrihinnalla, siis urakalla. Putkien 
laskeminen tehtiin tuntityönä. Työjärjestys oli selvä: ojat 
kaivettiin alhaalta ylös eli veden kulkusuuntaa vastaan, 
kokooja-oja ensiksi. Oja kapeni syvemmälle mentäessä ja 
ammattimiehet tarvitsivat erilevyisiä lapioita.
 Suurta ammattitaitoa vaati ojan pohjan höylääminen 
niin, että vesivana ojan pohjalla oli tasaleveä koko mat-
kalla. Vasta sitten voi putkenlasku alkaa. Talon väen kuu-
lui jakaa tiiliputket valmiiksi kaivannon viereen. Putket 
asetettiin ojan pohjalle laskukoukun avulla yksi kerral-
laan alkaen imuojien latvalta, kokooja viimeisenä.

Ajokeppi on vaativa vekotin
Ajokeppi oli se työväline, joka useimmin oli kaivajan 
kädessä. Ajokeppi ilmaisi korkeuseron salaojateknikon 
paaluilla merkitsemän tähtäyslinjan ja valmiin ojanpoh-
jan välillä. Oli tärkeää, että ojan pohja lapiokaivun jäljil-
tä oli oikeassa syvyydessä, muuten höylääjällä oli liikaa 
työtä. Niinpä lapiomies viimeistä pistoa kaivaessaan otti 
ahkerasti ajokepin esiin ja sihtasi. Ajokeppi oli yleensä 
170 senttimetrin pituinen.

Putkessa vesi kulkee
Tiiliputkia valmisti muutama kotimainen tehdas, laatu 
vaihteli. Kuljetuksessa rikkoontui aina osa putkista. Put-
kenlaskijalta vaadittiin ammattitaitoa ja kärsivällisyyttä 
sovitella käyriä putkia toisiinsa. Putkenlaskijalla oli saap-
paan varressa vakiovarusteena myös viila, jolla saatiin 
putken pään ”raaste” poistetuksi. Pienin putkikoko oli 
4 cm, kun aikaisemmista 3 cm putkista oli jo luovuttu.
Lauri Keso sai kirjansa ”Salaojitustyöt” valmiiksi vuon-
na 1925. Tässä kirjassa määritellään suomalaisen salaoji-
tustoiminnan linjat. Suunnitelmat tehtiin ennakolta, aina 
karttapohjalle ja aina vaaituksen ja maalajitutkimuksen 
perusteella. Varsinainen salaojitustyö tehtiin tarkasti ja 
huolella tavoitteena pitkä toimintaikä. Suunnittelun kes-
keinen vaatimus oli, että veden nopeuden putkessa tuli 
kasvaa alaspäin mentäessä.

Viemäristä valtaojaan
Salaojituksen edellytyksenä on riittävän syvä avo-oja, 
johon salaojista laskuaukon kautta purkautuva vesi voi-
daan johtaa. Näitä suuria kuivatusojia kutsuttiin aiem-
min viemäreiksi, sittemmin vakiintui termi ”valtaoja”. 
Yhteisten valtaojien kaivamisesta ja kunnossapidosta 
vastasivat maataloushallituksen alaiset maanviljelysin-
sinööripiirit.

Tutkimusta ja näyttelyitä
Salaojitusyhdistyksessä oli vuonna 1921 päätetty käyn-
nistää salaojituksen tutkimustoiminta. Tavoitteena oli 
selvittää tarvittavat ojaetäisyydet eri maalajeilla, salaojis-
sa virtaavat vesimäärät putkien mitoitusta varten ja oikea 
kaivusyvyys. Oli myös päätetty osallistua maatalousnäyt-
telyyn Tampereella, jonne toivottiin saatavan Buckey- 
salaojankaivukone.

Kuka saa suunnitella
Salaojituksia olivat vähäisessä määrässä suunnitelleet 
myös maataloudelliset neuvontajärjestöt. Suomen Sala-
ojitusyhdistyksen tavoitteena oli keskittää kaikki salaoji-
tuksen suunnittelu yhdistykseen, jolloin järjestöille jäisi 
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Lapiokaivua tai lapioita.
Kuva löytyy vanhasta kirjasta.

Tiiliputkia

Salaojitussuunnitelman tekoa.

Ajokeppi  oli  yleensä 

170 senttimetriä pitkä. 
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salaojitustoiminnan edistämisen rooli. Työnjaosta kiis-
teltiin vuosikausia, mutta lopulta yhdistyksen asema va-
kiintui.

Muutto Simonkadulle
31.10.1927 vietettiin tupaantuliaisia yhdistyksen uudessa 
huoneistossa osoitteessa Simonkatu 12 Helsingin ydin-
keskustassa. Samassa osoitteessa yhdistys toimii vielä-
kin. Vuonna 1930 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
agronomi, sittemmin maanviljelysneuvos V.A.Arola, joka 
hoiti tätä tehtävää 34 vuotta.

Ministereitä mukana
Suomen Salaojitusyhdistyksen johtokunnassa oli jo vuon-
na 1920 mukana tuleva ministeri Erkki Pullinen. Yhdis-
tyksen hallintoon on matkan varrella kuulunut lukuisia 
entisiä, istuvia tai tulevia ministereitä kuten V.A.Arola, 
Toivo Saloranta, Veikko Ihamuotila ja Mikko Pesälä. Mu-
kana on ollut myös maaherra Eino Palovesi, kansliapääl-
likkö Reino Uronen ja muita maataloushallinnon ja MTK:n 
johtomiehiä.

Salaojituksen uranuurtajia
20- ja 30-luvuilla Suomen Salaojitusyhdistyksen pal-
velukseen oli tullut yhteensä 35 salaojateknikkoa, jot-
ka lyhyemmän tai pitemmän aikaa toimivat salaojitus-
työn edelläkävijöinä. Tästä ryhmästä erottuu kymmenen 
miestä, jotka pysyivät yhdistyksen palveluksessa eläk-
keelle saakka.

Ivar Saarnimo 1923–61 Turku 
Yrjö Seppä 1925–67 Tyrvää
Vilho Raulio 1926–69 Helsinki
Martti Laine 1928–73 Tampere
Martti Tunkkari 1928–68 Veteli
Eino Koutajoki 1930–72 Lahti
Eero V. Mäkelä 1932–74 Laihia, Porvoo
Johannes Rintala 1932–76 Seinäjoki 
Hjalmar Mäkinen 1933–74 Hyvinkää ja Ahvenanmaa
Reino Santavirta 1939–79 Salo

Salaojateknikoksi pääseminen ennen sotaa edellytti Mus-
tialan maamiesopiston käymistä. Tähän oppilaitokseen 
pääsemiseksi piti olla tosi hyvä todistus kansakoulusta 
ja maamieskoulusta. Opistoon pääsivät vain lahjakkaim-
mat. Mustialasta valmistuneita maatalousteknikkoja ku-
vailtiinkin maaherra-ainekseksi. 
 Ensimmäisille Salaojitusyhdistykseen pestatuille tekni-
koille annettiin kenttämittausvälineet ja heidät lähetet-
tiin tilauslista mukanaan maakuntaan. Mitään valmen-
nusta tehtävään ei annettu, vaan osaamista edellytettiin. 
Matkustaminen työkohteeseen tapahtui useimmiten lin-
ja-autolla, myös junalla. Isännät hakivat teknikon pysä-
kiltä hevosella, harvalla asiakkaalla oli autoa. Kun pu-
helimetkin olivat harvassa, on ihme, että viestintä silti 
toimi. Alkuaikojen salaojitussuunnitelmat olivat suuria 
ja teknikko asui yhdessä talossa monta päivää. Majoitus 
ja ruoka kuuluivat yhdistyksen matkustussäännön mu-
kaisiin luontoisetuihin.
 Talven ajaksi teknikot muuttivat Helsinkiin, valmisti-
vat suunnitelmansa yhdistyksen toimistossa insinöörien 
ohjauksessa. Vanhoissa valokuvissa näkyy piirustussali, 
jossa valkotakkiset teknikot ahertavat suunnitelmiensa 
kimpussa.
 Kaikki nämä veteraanit ovat työskennelleet ympä-
ri Suomea, ehtineet nähdä uransa aikana monenlaista 
ja osallistuneet sotaankin. He ovat olleet työlleen omis-
tautuneita ja nauttineet suurta arvostusta salaojittavien 
isäntien keskuudessa. Moni heistä työskenteli kentällä 
vielä 70-vuotiaana.
 Ivar Saarnimo ja Johannes Rintala nimitettiin tarkas-
tajiksi. He perustivat Salaojitusyhdistyksen ensimmäiset 
aluetoimistot Turkuun ja Seinäjoelle.
 Yhdistyksen palveluksessa oli myös insinöörejä, jotka 
tarkastivat teknikkojen kentällä tekemät työt ja valvoi-
vat suunnittelua. 30-luvulla palveluksessa ovat työsken-
nelleet Eino Rauste, Lauri Nuuttila, Taneli Juusela, Viljo 
Hintikka ja Kauko Leiponen. Heistä vain Viljo Hintikka 
viihtyi eläkeikään saakka.

Sitaatteja pöytäkirjoista
29.4.1920: Puheenjohtajan pyydettyä eroa toimestaan 
ylettömän työpaljoutensa vuoksi, katsoivat johtokunnan 
jäsenet kyllä anomuksen olevan aiheellisen, mutta yh-
distykselle perin vahingollisen ja kehottivat puheenjoh-
tajaa edelleenkin pitämään toimensa, johon hän lopulta 
suostui.

2.3.1926 Päätettiin, ettei asetuta ehdottoman kielteiselle 
kannalle putkien välitykseen nähden Virosta, mutta saat-
taisi se tulla kysymykseen vain siinä tapauksessa, että 
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omat tehtaat pitävät putkien hinnat suhteettoman kor-
keina. Pullinen katsoi, ettei välitys Virosta saisi missään 
tapauksessa tulla kysymykseen.

18.12.1925. Henkilöiltä, jotka aiotaan kutsua yhdistyk-
sen kirjeenvaihtajajäseniksi, päätettiin ennen asian esit-
tämistä yhdistyksen kokouksessa tiedustella suostuvatko 
ottamaan tällaisen kunniatoimen vastaan.

Jakson avainlukuja
Vuosina 1921–39 salaojitettiin yhteensä 45 000 hehtaaria, 
keskimäärin 2 300 hehtaaria vuodessa. Suunnitelmia teh-
tiin 100 000 hehtaarille, keskimäärin yli 5 000 hehtaarille 
vuodessa. Yhdistyksen palveluksessa oli jo 16 teknikkoa. 
Vuonna 1939 liikevaihto oli 1 710 000 markkaa ja yh-
distyksessä oli 2 974 jäsentä. Valtion tukea yhdistykselle 
saatiin vuonna1921 19 % ja vuonna 1930 41,6% yhdis-
tyksen kuluista.

Yhdistyksen 

teknikoita ja 

virkailijoita 

työssä 

Simonkadun 

toimistolla.
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Tiiliputkia 
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odottamassa.
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Suomen Salaojitusyhdistyksen johtokunta 

1920-luvulla.  Taustalla toimitusjohtaja Lauri Keso.

Buckeye-salaojakone.
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Sotien aika
Salaojitusta jatkettiin jossain määrin myös sodan aiheut-
tamissa poikkeuksellisissa oloissa. Yhdistyksen miespuo-
lisesta henkilökunnasta suurin osa oli sotapalveluksessa, 
ja naisista osa palveli lottina. Talvisodan aikana yhdis-
tyksen toimisto siirrettiin sodan alta evakkoon Aitolah-
delle toimitusjohtaja Lauri Keson entiseen kotitaloon, 
missä kuuden hengen voimin pyöritettiin toimintaa kol-
men kuukauden ajan.

Sankarivainajat
Salaojitusyhdistyksen henkilökunnasta kaatuivat rinta-
malla salaojateknikot Kauko Lampinen ja Yrjö Palletvuo-
ri. Heidän muistokseen yhdistyksen toimiston seinälle 
teetettiin marmorilaatta. Laatta paljastettiin 16.12.1952 
ja paljastuspuheen piti kunnallisneuvos Artturi Hiiden-
heimo.

VUODET 1940–44

Käytiin suunnittelemassa Suur-Suomea
Yhdistyksen toimitusjohtaja, professori Lauri Keso kävi 
Aunuksessa selvittämässä paikallisen maan laatua ja oji-
tusmahdollisuuksia sekä suunnittelemassa maan vas-
taista käyttöä. Tiettävästi siellä laadittiin myös jonkun 
alueen salaojitussuunnitelma.

Yhdistys täytti 25 vuotta
Sodasta huolimatta päätettiin pitää yhdistyksen 25-vuoti-
sjuhlakokous näyttävästi. Radioitu tilaisuus pidettiin jou-
lukuun 16. päivänä 1943 Kino-Palatsissa. Paikalle saa-
puivat tasavallan presidentti Risto Ryti adjutantteineen, 
pääministeri Edvin Linkomies, ministerit Oskari Lehto-
nen, Uuno Takki, Kalle Kauppi, maaherra Ilmari Hele-
nius, useiden ylihallitusten pääjohtajat, Teknillisen kor-
keakoulun rehtori Jussi Paatela, joukko professoreita ja 
kansanedustajia sekä muuta yleisöä yhteensä noin 400 
henkeä.

Suomen Salaojitus-

yhdistyksen toimisto 

evakkomatkallaan 

Aitolahdelle

talvisodan aikana. 

Junan ikkunassa 

mm. toimitusjohtaja 

Lauri Keso.
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Sitaatteja pöytäkirjoista
24.7.1941. Päätettiin maksaa kesä–heinäkuun ajalta so-
taan komennetuille naimisissa oleville täysi palkka vä-
hennettynä puolustuslaitoksen maksamien palkkioiden 
määrällä.

14.1.1942. Päätettiin lahjoittaa Itä-Karjalan sotilashallin-
nolle Keson maatutkimuksilla Aunuksessa käyttämät la-
piot 305A, 3 kappaletta.

29.11.1943. Teknikkojen matkustussäännön 6§:n kol-
mannessa momentissa mainittu 75 pennin korvaus ki-
lometriltä matkasta omalla pyörällä, suksilla jne. koro-
tettiin 1 markkaan laskettuna seuraavan vuoden alusta.

Jakson avainlukuja
Sodasta huolimatta salaojituksia tehtiin vuosina 1940–
44 yhteensä lähes 9 000 hehtaaria, yli 1 700 hehtaaria 
vuodessa. Suunnitelmiakin tehtiin keskimäärin yli 7 000 
hehtaarille vuodessa. Vuonna 1944 yhdistyksen liike-
vaihto oli 1 900 000 markkaa ja yhdistyksessä oli 3 870 
jäsentä. Vuonna 1940 valtion avustus kattoi 23,3 % yh-
distyksen kuluista.

Salaojitusyhdistyksen henkilökunta 

yhteen kokoontuneena keväällä 1941.



Yhdistys täytti 30 vuotta
Kino Savoyssa järjestettiin 18.11.1948 yhdistyksen 30- 
vuotisen toiminnan johdosta ohjelmallinen tilaisuus. Mu-
siikista huolehti JP/JR5:n soittokunta. Lopuksi esitettiin 
vasta valmistunut salaojituselokuva. Vieraina oli kansan-
edustajia, maatalousministeriön ja keskusvirastojen jäse-
niä ja salaojituksesta kiinnostuneita maanviljelijöitä.

Toimitusjohtaja vaihtuu
Salaojitusyhdistyksen pitkäaikainen toimitusjohtaja, pro-
fessori Lauri Keso kuoli yllättäen helmikuussa 1954. Uu-
deksi toimitusjohtajaksi valittiin 8.4.1954 dipl.ins. Viljo 
Hintikka, joka jo vuodesta 1938 oli ollut yhdistyksen pal-
veluksessa.

Syyskokous 1957 ja vuosijuhla
Syyskokous pidettiin joulukuun 19 päivänä 1957 yh-
distyksen toimistossa. Suomen Salaojitusyhdistyksen 
perustamisesta oli kulunut 40 vuotta, jota juhlittiin 
kahvitarjoilulla. Tilaisuuteen saapui 15 adressia ja onnit-
telusähkettä.

Lisää kenttäväkeä
Salaojitusmäärien kasvaessa oli välttämätöntä saada 
maakuntiin osaavaa teknikkokuntaa. Uusien kenttämies-
ten koulutus olikin merkittävä osa yhdistyksen insinööri-
en työstä. Teknikoita rekrytoitiin kaikkiaan yli kuusikym-
mentä, joista kahdeksantoista jäi taloon pysyvästi. 
 Salaojitustoiminnan edistämisessä ja viljelijöiden neu-
vonnassa teknikoilla on ollut aivan ratkaiseva asema. 
Salaojateknikot ovat itsenäisesti vastanneet kaikista toi-
mialueensa salaojitukseen liittyvistä kysymyksistä liit-
tyivätpä ne suunnitteluun, työmaihin tai muihin alan 
asioihin.

Salaojitussuunnitelmia yli kolmekymmentä vuotta 
tekivät nämä miehet:

Ragnar Nyström 1946–84   Vaasa
Sakari Peurala  1949–86   Kankaanpää
Sulo Tiilikainen    1949–87   Outokumpu.
Elias Uotila   1949–87   Punkalaidun
Matti Tapani  1950–89   Forssa
Heikki Ylönen  1950–86   Suonenjoki
Ole Danielsson  1951–90   Karjaa
Matti Heikinheimo   1951–88   Rovaniemi
Alpo Niemi    1952–91   Mynämäki
Onni Immonen  1953–90   Sysmä
Aarno Väänänen    1953–90   Lahti
Aarne Isopahkala   1954–90   Seinäjoki
Vihtori Karikytö    1954–90   Somero
Esko Alavalkama   1956–91   Vampula
Matti Nurmela  1956–93   Kuortane
Kari Valtonen  1956–90   Raisio
Antti Haltia    1960–93   Loimaa
Tapani Siurola  1960–92   Valkeakoski

Jakson avainlukuja
Salaojitusmäärät kasvoivat. Vuosina 1945–60 salaojitet-
tiin lähes 150 000 hehtaaria eli keskimäärin 10 000 heh-
taaria vuodessa. Suunnitelmia tehtiin yli 220 000 hehtaa-
rille, parhaimmillaan melkein 20 000 hehtaaria vuodessa. 
Yhdistyksen henkilökuntaan liittyivät 40-luvun lopulla 
diplomi-insinöörit Pauli Koskenvaara, Olavi Mäenpää ja 
Veikko Tulkki sekä vuonna 1956 Esko Kankare. Heistä 
vain Olavi Mäenpää jäi taloon eläkeikään saakka. Valtion 
avustus kattoi vuonna 1960 12,2% yhdistyksen liikevaih-
dosta, joka oli 50 000 000 markkaa. Yhdistyksen jäsenten 
lukumäärä oli 16 057. 

VUODET 1945–60
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Tiiliputkia

Työmaapaalutusta
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Puheenjohtaja vaihtuu
Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, maanviljelys-
neuvos V.A.Arola kuoli maaliskuussa 1964. Hän oli toi-
minut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1930 läh-
tien. Hänen tilalleen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
22.4.1964 maaherra Eino Palovesi.

Puolen vuosisadan juhla
Yhdistyksen perustamisesta tuli jo 50 vuotta. Juhlaa val-
misteltiin huolella. Johtokunnan puheenjohtajana vuosi-
na 1921–29 toiminut maanviljelysneuvos M.J.Kaltio (ent. 
Kjäldström) kirjoitti yhdistyksen 50-vuotishistoriikin. 
Varsinainen juhla vietettiin näyttävästi. Kansallisteatte-
rissa 20.11.1968 vietetyssä päiväjuhlassa oli läsnä mm. 
Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen. Musiikista vastasi 
Polyteknikkojen Orkesteri. Iltajuhlaa vietettiin Seurahuo-
neella.

Taistelu muoviputken ympärillä
”Suurin epävarmuus on ilmeisesti siinä, miten muoviput-
ki kestää toimintakykyisenä maassa esiintyvän maanpai-
neen alaisena sekä miten maassa esiintyvät pieneliöt ja 
hapot vaikuttavat ajanoloon itse muoviaineeseen” 
(maataloushallituksen lausunto 16.2.1962).

Tiiliputkista oli pulaa. Muoviteollisuus oli tuonut mark-
kinoille muovisen salaojaputken. Markkinoilla oli alkuun 
useiden eri yrittäjien valmistamia erityyppisiä ja -laatui-
sia muoviputkia. Niiden käyttökelpoisuudesta käytiin ko-
vaa keskustelua. Vaadittiin tutkimuksia muoviputken toi-
minnasta ja kestävyydestä. VTT kehotti suhtautumaan 
muoviin pidättyvästi. Vähitellen markkinoille vakiintui 
aallotettu muoviputki. Vuonna 1968 muoviputkea suosi-
teltiin jo lautaputken korvaajaksi turvemaille. 

VUODET 1961–75

Muoviputkien kestävyys ja toiminta arveluttivat aluksi. 



Työmarkkinoiden uudet tuulet
Salaojitusyhdistyksessä oli perinteisesti palkoista sovittu 
henkilökohtaisesti. Noudatettiin 20-luvulta peräisin ole-
via palkka- ja työehtoja. Ensimmäinen teknikkojen yh-
teinen toive päästä yhteisiin palkkaneuvotteluihin esitet-
tiin kirjeellä 16.4.1957. Johtokunta päätti että se ei anna 
aihet ta toimenpiteisiin. 
 Teknikkojen kirjeitä, joissa ehdotettiin erilaisia palk-
kaukseen liittyviä uudistuksia rupesi saapumaan joh-
tokunnalle tiuhempaan. Neuvottelujakin järjestettiin. 
Ilma piiri kiristyi, kun teknikkojen esitykset eivät saaneet 
vastakaikua. Teknikot perustivat ammattiyhdistyksen ja 
liittyivät Yleiseen Toimihenkilöliittoon. Yhdistyksen hal-
litukselle lähetettiin liitosta kirje, joka voitiin tulkita uh-
kavaatimukseksi. Nyt oli jo tosi kysymyksessä. Käytiin 
tiukkaa kirjeenvaihtoa ja järjestettiin neuvotteluja. Sala-
ojitusyhdistys katsoi myös osaltaan välttämättömäksi liit-
tyä Maaseudun Työnantajaliittoon.
 Tilanne kärjistyi lopulta niin, että työtaistelu alkoi 
10.10.1974. Neuvottelut alkoivat valtakunnansovittelijan 
johdolla, tosin nihkeästi. Sovittelun avulla lakko päättyi 
11.11.1974 ja upouusi työehtosopimus hyväksyttiin.

Työtaistelu-uhasta, lakosta eikä työehtosopimuksesta ole 
mitään mainintaa Salaojayhdistyksen johtokunnan pöy-
täkirjoissa.

Iso kone korvaa lapion
Kaivutyön koneellistamiseksi oli tehty monia yrityksiä 
jo 20-luvulta alkaen. Kokeilut olivat suurien kartanoiden 
isäntien puuhaa. Lapiokaivajien työ oli hidasta ja suuren 
joukon majoittamisesta ja töiden järjestämisestä tuli mo-
nenlaista harmia. Koneista haaveiltiin.
 Heti sodan jälkeen markkinoille tuli suuria amerikka-
laisia Cleveland-koneita, joilla salaojitusta tehtiin jopa 
hehtaari päivässä. Suomessa valmistettiin amerikkalai-
sista White-tykinvetoautoista salaojakoneita. Koneet kor-
vasivat nopeasti lapiokaivajat isoilla työmailla. Suurten 
kuljetuskustannusten takia koneita ei kannattanut viedä 
pienille ja syrjäisille työmaille. Suurien koneiden mukana 
kulki 10–12 miestä, jotka majoitettiin ja ruokittiin talois-
sa. Tämä oli talon naisväelle rasittavaa.

Cleveland Salaojakone.



Pieni kone valtaa alaa
Suomeenkin oli tuotu Ferguson-merkkistä maatalo-
ustraktoriin liitettävää salaojien kaivulaitetta, jonka kai-
vusyvyys ei vain ollut riittävä syville ojille.
 50-luvun lopulla Suomessa kehitettiin kevyitä, riittä-
vän syvää ojaa tekeviä kaivulaitteita. Tällaisen koneen 
mukana tuli taloon vain 2–3 miestä ja emännät olivat 
tyytyväisiä. Suurimman markkina-osuuden valtasi Loi-
maalla valmistettu Mara, josta vuosien mittaan saatiin 
uusia tehokkaampia malleja. Tämä kone liikkui kumi-
pyörillä vaivatta paikasta toiseen, joten pienetkin työ-
maat olivat saavutettavissa.
 Uusilla koneilla pystyttiin kaivamaan oja tarkasti oi-
keaan syvyyteen. Koneistumisen myötä myös työjärjes-
tys muuttui. Kaivu tapahtui niin kuin ennenkin alhaalta 
ylös eli veden kulkusuuntaa vastaan, mutta putket las-
kettiin koneen perässä aiemmasta poiketen myös alhaal-
ta ylöspäin.

Marakoneen varhainen malli. 

Karhu-Mara esittelyssä. 
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Ukko-Mara viljeliojöiden tutkittavana...

... ja työssä.
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Vuoden 1974 syyskokous teki historiaa
Yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin ei yleensä saa-
punut paljon väkeä. Vaikka yhdistyksessä oli tuhansia 
jäseniä, kokouksiin tuli vain muutama. Johtokunnan 
erovuoroiset jäsenet oli aina valittu uudelleen ilman sen 
suurempaa keskustelua.
 Vuonna 1974 tapahtui. Kokoukseen saapui pari bussi-
lastia isäntiä, jotka olivat päättäneet panna yhdistyksen 
asioihin uutta vauhtia. Erovuorossa ollutta hallituksen 
puheenjohtajaa maaherra Eino Palovettä ei enää valit-
tu hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hänen 
tilalleen valittiin maanviljelijä Markku Jalli. Myös halli-
tuksen jäsen, maanviljelysneuvos Veikko Kallio jäi valit-
sematta jatkokaudelle ja hänen tilalleen valittiin maan-
viljelijä Veikko Kullas.
 Kahvipuheissa mainittiin maaherra Paloveden rasit-
teeksi kuuluminen väärän teurastamon tukijoukkoihin. 
Uudeksi puheenjohtajaksi hallitus valitsi keskuudestaan 
maanviljelysneuvos Toivo Salorannan.

Kasvu jatkuu, miehiä tarvitaan
Salaojitustoiminnan kiihkeinä kasvun vuosina oli jonkin-
asteinen puute kaikesta salaojitukseen liittyvästä. Oli pu-
laa putkista ja urakoitsijoista mutta myös suunnitelmien 
tekijöistä. Uusia teknikkoja piti palkata ja kouluttaa eikä 
kouluttajiakaan ollut tarpeeksi. Ongelmia ratkaistiin päi-
vää pidentämällä.
 Vuosina 1961–75 yhdistyksen palvelukseen tuli yli sata 
teknikkoa, jotkut hyvinkin lyhyeksi ajaksi, toiset joiksi-
kin vuosiksi. Tästä joukosta valikoitui kantajoukko, joka 
sittemmin lähes kolmenkymmenen vuoden ajan ja ylikin 
vastuullisesti ja hyvin itsenäisesti hoiti alueensa kaikki-
naiset salaojitukseen liittyvät tehtävät suunnittelusta työ-
paalutukseen ja työn valvontaan. Monelle heistä kertyi 
monenlaisia luottamustehtäviä, olihan salaojateknikko 
alueellaan tunnettu, tunnustettu ja arvostettu henkilö.

Eero Kaarela  1961–90   Isokyrö
Martti Kiiskinen   1961–91  Jyväskylä
Jukka Ylöstalo    1961–93   Porvoo

Esa Heimonen  1962–91  Vesanto
Mikko Laakso  1962–93   Mäntsälä
Veikko Poso  1962–93   Ypäjä
Johan Päätalo  1962–93   Rantsila
Veikko Taura  1962–93   Hämeenkyrö
Taisto Varis   1962–91   Siilinjärvi
Raimo Hosionaho   1963–93   Alajärvi
Antti Suoja   1963–93   Ulvila
Jorma Tuure   1963–91   Parikkala
Jukka Vilhonen  1963–96   Marttila
Eero Vähätörmä    1963–91   Oulainen
Sakari Asikainen    1963–91   Parikkala
Pekka Häikiö   1964–93   Kouvola
Toimi Hämäläinen   1964–93   Myrskylä
Veikko Jalkanen    1964–93   Orimattila
Simo Kääriäinen    1964–91   Savitaipale
Mauri Ruohonen    1964–92   Kuusjoki
Leevi Tahvanainen   1964–91   Kausala
Eero Huttunen  1965–96   Hamina
Lauri Kuisma   1965–93   Yläne 
Veijo Pulkka   1965–94   Ruovesi
Raimo Rantala  1965–93   Nurmijärvi
Esko Savo    1965–96   Loimaa
Lauri Knuutinen  1969–96   Hyvinkää

Jakson avainlukuja
Salaojitus oli nyt ennätysvauhdissa. Vuonna 1965 uusia 
salaojitussuunnitelmia tehtiin 44 250 hehtaarille ja vuon-
na 1975 salaojitettiin 44 400 hehtaaria. Tämän jälkeen ei 
näin suuriin saavutuksiin enää päästy. Jakson aikana oji-
tettiin lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Teknikkojen mää-
rä kaksinkertaistui ja vuonna 1975 palveluksessa oli jo 
78 salaojateknikkoa.
 Yhdistyksen palvelukseen otettiin diplomi-insinöörejä, 
joiden tehtävänä oli kouluttaa uusia teknikkoja ja tarkas-
taa heidän töitään. 60-luvulla palvelukseen tulivat Jussi 
Saavalainen, Reijo Ketola, Lauri Helenius, Esko Haukka, 
Voitto Prusila, Timo Perälä ja vuonna 1974 Seppo Rusila. 
 Insinöörien vaihtuvuus oli nopeaa, sillä edellä maini-
tuista vain Perälä ja Rusila viihtyivät talossa pitempään 

VUODET 1976–1987
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Matti Tapani valvoo.

Toimistoväki salaojitustyömaalla 

kesäkuussa 1979.



kuin neljä vuotta. Vuonna 1975 yhdistyksellä oli 22 244 
jäsentä ja vuoden liikevaihto oli 4 980 000 markkaa. Val-
tion avustus oli kutistunut 2,5 prosenttiin yhdistyksen 
kuluista.

Uusia tuulia
Elokuussa 1976 yhdistyksen toimitusjohtaja, yli-insinöö-
ri Viljo Hintikka jäi eläkkeelle. Uutena toimitusjohtajana 
aloitti dipl.ins. Jussi Saavalainen.
 Jo vuonna 1961 oli perustettu yhdistyksen Seinäjoen 
aluetoimisto, jonka toiminnasta vastasi tarkastaja Johan-
nes Rintala. Rintalan jäädessä eläkkeelle vuonna 1976 ti-
lalle valittiin insinööri Raimo Jormanainen. Vuonna 1978 
perustettiin Oulun aluetoimisto, jonka toiminnasta vas-
tasi aluksi MMM Rauno Peltomaa ja vuodesta 1986 läh-
tien insinööri Juha Arola. Aluetoimisto perustettiin myös 
Kuopioon ja Forssaan. Kuopion toimiston hoitajana toimi 
insinööri Seppo Tanskanen ja Forssan aluetarkastaja Matti 
Tapani.
 Salaojateknikot pääsivät vaikuttamaan yhdistystä kos-
keviin päätöksiin sekä vuotuisilla neuvottelupäivillä että 
yhteistyövaliokunnan kautta. Jo aiemmin oli järjestetty 
henkilökunnan terveystarkastukset. Nyt löydettiin uusia 
tarpeellisia parannuksia työoloihin kuten lämpöpuku. 
Järjestettiin teknikkokunnan tutustumismatka Ruotsin 
salaojitustoimintaan. Pienempiä mutta tarpeellisia muu-
toksia oli teknikkojen tarvikemääräraha ja paikallinen 
edustusoikeus.

Uudet säännöt astuvat voimaan
Salaojitusyhdistyksen säännöt olivat peräisin vuodelta 
1919, jolloin yhdistyksessä oli 37 jäsentä. Sääntöjä oli ru-
kattu kevyesti vuonna 1945, mutta olennaisia muutoksia 
ei tehty vaikka yhdistyksen jäsenluku oli kasvanut kah-
teenkymmeneen tuhanteen. Sääntöjen muuttamista oli 
matkan varrelle esitetty, mutta aloite oli aina vesittynyt.
 Hallituksen kokouksessa 28.4.1977 sääntömuutos 
otettiin esille vakavassa mielessä. Päätettiin tehdä uusi 
kaksiportainen hallinto, jossa vuosikokous valitsee val-
tuuskunnan ja valtuuskunta puolestaan hallituksen. Uu-
det säännöt hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 
1977. Uudistuksen myötä yhdistyksen nimi muuttui Sa-
laojakeskukseksi. Uusi nimi oli linjassa neuvontajärjes-
töjen, maatalouskeskusten nimen kanssa. Hanke eteni 
niin, että viimeinen vanhojen sääntöjen mukaan pidetty 
johtokunnan kokous pidettiin 8.12.1977. Uusien sääntö-
jen mukainen valtuuskunta kokoontui seuraavan vuoden 
alussa.

Juhlat 60-vuotiaan yhdistyksen kunniaksi
Salaojakeskuksen täyttäessä 60 vuotta vuonna 1978 jär-
jestettiin monenlaisia juhlallisuuksia.
 14. päivänä joulukuuta oli johtokunnan juhlakokous 
sekä maa- ja metsätalousministeriön järjestämä vas-
taanotto Smolnassa. Seuraavana päivänä oli toimistolla 
vastaanotto jossa kymmenet lähetystöt esittivät onnitte-
lunsa. Iltajuhla koko henkilökunnalle ja puolisoille sekä 

Seppo Rusila ja 

Jussi Saavalainen 

julkaisua 

toimittamassa.
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Suomen Tiiliteollisuusliitto onnittelee 60-vuotiasta 

Salaojakeskusta. Vasemmalta: Arvi Paloheimo ja 

Tiililaboratorion johtaja Lummaa.

Salaojakeskuksen 60-vuotisjuhlat

Entinen toimitusjohtaja Viljo Hintikka onnittelee 

hallituksen puheenjohtaja Toivo Salorantaa.

Maaseudun työnantajaliitto onnittelee 

60-vuotiasta Salaojakeskusta.
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kutsuvieraille pidettiin Metsätapiolassa. Tilaisuuden oh-
jelmansuorittajat olivat tanssiorkestereita myöten sala-
ojaväen sukulaisia tai vähintään perhetuttuja.
 Juhlajulkaisulle teetettiin nahkakannet ja lähetystö pu-
heenjohtaja Salorannan johdolla kävi luovuttamassa sen 
Tasavallan Presidentti Urho Kekkoselle Tamminiemessä 
21.12.1978.

Putkipostista ajokeppiin
Sisäiset tiedotteet korvattiin lehdykäisellä, jonka nimek-
si valittiin ”Putkiposti”. Se tehtiin toimiston monistusko-
neella. Sittemmin kävi selville, että muoviteollisuudella 
oli käytössä tiedotuslehti, jolla oli sama nimi. Uuden ni-
men löytämiseksi pidettiin kilpailu. Ehdotus ”Ajokeppi” 
voitti. Vaatimattomasta alusta lehtinen on kehittynyt mo-
niväriseksi painotuotteeksi jota salaojakansa edelleen lu-
kee. 

Maatalouskeskukset tulivat talkoisiin
Salaojitustoiminta oli ollut vilkkainta Lounais-Suomes-
sa ja Pohjanmaalla. Ruvettiin miettimään, miten tämä 
toiminta saataisiin vauhtiin koko Suomessa. Tavoitet-
ta vauhditti se, että yhdistyksen valtuuskunnan jäsenis-
tä pääosa oli maatalouskeskusten edustajia. Hallituksen 
kokouksessa 14.6.1978 päätettiin ryhtyä laatimaan sala-
ojituksen tavoiteohjelmaa jokaiseen maatalous-keskuk-
seen. Hanke sai nimekseen SARA-2000.
 Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Maatalous-
keskusten Liiton toiminnanjohtaja, maanviljelysneuvos 
Kauko Salovaara. Työ eteni aikataulussa ja ohjelma jul-
kaistiin ja luovutettiin maatalousministerille Smolnassa 
15.11.1980.
 Kohta ohjelman julkaisemisen jälkeen valtakunnan 
päälehdessä ilmestyi luonnonsuojelijoiden kirjoitus, jos-
sa kannettiin huolta lintujen pesäpaikkojen häviämises-
tä, jos avo-ojat katoavat pelloilta. Yhdistyksen puolesta 
vastattiin että ”ojitus on välttämätöntä, jos aiomme lei-
pää syödä.”

Salaojakeskuksen hallitus vuonna 1979

Eturivi: Väänänen, Perho, Ahtiainen, Saloranta

Takarivi: Mäenpää, Puolanne, Pesälä, Kullas, Tahvanainen, 

Jalli,  Nikander, Heinström ja Saavalainen
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Maailma muuttuu
Yhdistyksen perustamisen aikoihin oli salaojitustoimin-
nan tärkein tavoite saada valtakunta omavaraiseksi leipä-
viljan suhteen. Valtiovalta edisti tätä tavoitetta tukemalla 
yhdistyksen toimintaa. Maanviljelijän kannalta tärkeätä 
oli päästä eroon avo-ojista, mistä saatiin lisää viljelypin-
ta-alaa ja vähennettiin konetyön tarvetta, jolloin maati-
layrityksen kannattavuus parani.
 Kun suomalaisen maatalouden keskeinen ongelma oli 
ylituotanto, alkoi valtiovalta suhtautua varauksellisesti 
salaojituksen tukemiseen. Tämä ilmaistiin selvästi vuon-
na 1987 julkaistussa ”Maatalous-2000” komiteamietin-
nössä. Myös Euroopan Unionin tuleva maatalouspolitiik-
ka ajattelutti salaojittavia isäntiä. 
 Salaojitustyöt oli tietenkin aloitettu sellaisilla viljelmil-
lä, joilla se oli kaikkein edullisinta, ts. suurilla tasaisilla 
peltoaukeilla. Suuri osa näistä alueista oli 1980-luvulle 
tultaessa jo salaojitettu, edessä oli työt aina pienemmillä 
ja syrjäisemmillä peltolohkoilla. Töiden painopiste siirtyi 
vähitellen myös pohjoista kohti, mikä ei kannattavuutta 
parantanut.

Merkillisiä miehiä
Yhdistyksen logon suunnittelukilpailun voittaneen ehdo-
tuksen pohjalta suunniteltu logo hyväksyttiin hallituksen 
kokouksessa 20.10.1977.
 Logo-rintamerkki esiteltiin 14.12.1978. Hallituksen jä-
senet saivat sen ensimmäisinä ja poikkeuksellisesti, sillä 
sääntöjen mukaan merkin saaminen edellytti viiden vuo-
den palvelusaikaa.

Taistelu tiilestä ja muovista
Muoviputken tulo markkinoille edistyi pikkuhiljaa. 
18.8.1976 yhdistys antoi maataloushallitukselle muovi-
putkia vaisusti puoltavan lausunnon. 12.9.1977 muo-
viputki hyväksyttiin kivennäismaille ja valtion lainoi-
tuksen piiriin, mutta tiiliputkea kuitenkin suositeltiin. 
Muoviputken osuus salaojitustöissä kasvoi tämän jäl-
keen nopeasti. Muoviputken osuus oli vuonna 1977  
14 % ja vuonna 1990 100 %.

Tarkkaa työtä laserilla
Salaojakoneiden kaivutarkkuus oli uusien koneiden 
myötä kehittynyt, mikä vähensi jälkityön tarvetta. 70-lu-
vulla kuvaan tuli laser-tekniikka, jonka avulla salaojan 
kaivusyvyys määräytyi. 

Käsikirjaa tarvitaan
Salaojituksesta ei ollut ajan tasalla olevaa oppikirjaa. Yh-
distyksen hallitus päätti 12.9.1977, että sellainen toimi-
tetaan. Kun käsikirjan ensimmäinen nide ”Peltosalaoji-
tuksen aine- ja työselitys” valmistui 1.2.1978, se liitettiin 
kaikkien uusien salaojitussuunnitelmien mukaan. Myö-
hemmin siitä muokattiin Salaojittajan Käsikirjan osa II B. 
Kirja ilmestyi neljänä niteenä. Sarja valmistui Saavalai-
sen toimittamana vuonna 1984.

Säätiö varmistaa varallisuuden
Sääntöjen mukaista jäsenmaksujen rahastointia oli pidet-
ty yllä koko yhdistyksen toiminnan ajan, vuosien mit-
taan oli kertynyt kunnioitettava omaisuus, joka oli ollut 
sijoitettuna rahamarkkinoilla. Säätiön perustaminen oli 
noussut esille useaan kertaan 30-luvulta lähtien. Yhdis-
tyksen valtuuskunta päätti vuonna 1984 perustaa Sala-
ojituksen Tukisäätiön, jonka peruspääomaksi lahjoitet-
tiin kaikki yhdistyksen omistamat osakkeet.
 Säätiö saatiin säätiörekisteriin vuonna 1984. Säätiön 
perustamisella on ollut paljon suurempi merkitys kuin 
sillä uskottiin perustamisvaiheessa olevan. Kun salaoji-
tustoiminta 90-luvulla erinäisistä syistä lamaantui ja yh-
distys ajautui vaikeuksiin, oli vuosien mittaan kerätty 
varallisuus kuitenkin turvassa ja yhdistyksen toiminta 
saattoi jatkua uuden toimintamallin puitteissa. Salaojituk-
sen Tukisäätiö tukee merkittävällä tavalla salaojitukseen 
liittyvää koulutusta, tutkimusta ja julkaisutoimintaa.

Kiista aurakoneen ympärillä
Muhoksella järjestettiin vuonna 1981 salaojapäivät. Siel-
lä nähtiin uudentyyppinen saksalainen HOES-merkkinen 
salaojakone. Tämä kone ei tehnyt putken asentamista 
varten kaivantoa, vaan muovinen salaojaputki vedettiin 
auratyyppisellä laitteella suoraan maahan. Yhdistys oli 
alusta alkaen mukana selvittämässä, millaiset edellytyk-
set uudella menetelmällä oli saada aikaan toimivaa sa-
laojaa. Keskustelu kävi osin kiivaanakin. Valtion rahoi-
tustukea ei näille ojituksille alkuun uskallettu suositella. 
Oikeat työmenetelmät löydettiin kokeilujen jälkeen.

Salaneuvos
Salaojituksen Perinneyhdistys päätti, että Suomessa on 
tarpeen aina olla salaneuvos, mutta vain yksi kerrallaan. 
Arvonimi ja arvomerkit annettiin 29.4.2004 Olavi Mä-
enpäälle, joka oli tunnetuin ja arvostetuin salaojituksen 
asiantuntija Suomessa. Mäenpään poistuttua joukoista 
salaneuvoksen titteli ja arvomerkit annettiin 15.6.2010 
Jussi Saavalaiselle.
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HOES-aurasalaojakone

Yhdistys on jakanut sekä Tasavallan presidentin myöntämiä 

kunniamerkkejä että yhdistyksen omalla logolla

varustettuja ansiomerkkejä (kuva vasemmalla). Kuvassa Ta-

savallan presidentin kunniamerkkien jako toimistolla 1987. 

Heikki Perho, Anja Tahko ja Esa Heimonen.

57



Putkenlaskukouru



Kauhakonetyömaa
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Koulutusta suunnittelijoille ja ylioppilaille
Suunnittelijoille järjestettiin eri pituisia koulutus- ja neu-
vottelupäiviä ensin Kuortaneen urheiluopistolla ja sen 
jälkeen muun muassa Työtehoseuran Rajamäen yksikös-
sä. Neuvottelupäiviä pidetään edelleen vuosittain.
 Salaojayhdistyksen edustajat ovat kautta vuosien käy-
neet luennoimassa salaojituksesta Helsingin yliopiston 
maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ja Tek-
nillisen korkeakoulun vesitalouden alan ylioppilaille. 
Ajankohtaisasioista asioista on säännöllisesti käyty pu-
humassa muun muassa urakoitsijayhdistykselle, kone-
valmistajille ja maatalousalan järjestöille.

Kunniakirja motivoi
1970- ja 1980-luvuilla tehtiin paljon työtä salaojituksen 
edistämiseksi. Muun muassa järjestettiin valtakunnalli-
sia salaojapäiviä työnäytöksineen.
 1980 ja 90-luvuilla jaettiin salaojittajan kunniakirjaa ti-
loille, jotka olivat ojittaneet kaikki ojitustarpeessa olevat 
peltonsa. Idean keksijä oli Kauhajoen maatalousseuran 
puheenjohtaja Unto Tasanko. Etelä-Pohjanmaan maata-
louskeskus halusi tehdä tavasta maakunnallisen. Ensim-
mäisen kunniakirjan suunnittelija oli taiteilija Alpo Keturi, 
jonka ”Ojaton Lakeus” kunniakirjaa jaettiin sittemmin 
laajasti Pohjanmaan maatalousseurojen lisäksi Keski- ja 
Itä-Suomen maatalouskeskuksien kunnissa. Kunniakir-
jojen luovutustilaisuudet olivat varsin juhlavia.
 Salaojitusta vauhditti myös kuntien suunnittelutuki. 
Monet Pohjois- ja Itä-Suomen kunnat maksoivat osit-
tain tai kokonaan salaojituksen suunnittelukustannuk-
sen.

Seminaari amerikkalaisille
Idea suuren kansainvälisen salaojitusseminaarin järjes-
tämisestä on syntynyt Columbuksessa, Ohio State Uni-
versityssä, missä Jussi Saavalainen oli vuosina 1984 ja 
1985 opiskelemassa. Seminaari järjestettiin Otaniemes-
sä 9.–11.7.1986. Sinne saapui suuri joukko salaojittajia 
ympäri maailman. Seminaari sujui hyvin suunnitelmien 
mukaan, vaikka osa amerikkalaisista jäi pois Tsernobylin 
ydinonnettomuuden johdosta. Amerikan opintojen tu-
liaisia oli mm. säätösalaojitus.

International course on land drainage
Hollannissa salaojituksen tutkimuksella on pitkät perin-
teet. Vuosittain järjestettävä kansainvälinen salaojitus-
kurssi on hyvin arvostettu alan ammattilaisten kesken. 
Jussi Saavalainen kävi Wageningenin kurssin vuonna 
1978 ja Rauno Peltomaa vuonna 1993. Kurssin opetuk-
silla ja sen tuottamilla henkilösuhteilla on ollut monen-

laisia vaikutuksia salaojitustoimintaan Suomessa. Muun 
muassa teknikkojen maakairat olivat Hollannin tuliaisia.

Vientiä Venäjälle
Suomalais-neuvostoliittolaisen teknillis-tieteellisen yh-
teistyön ohjelmaan sisältyivät myös maatalouden vesi-
rakennukseen liittyvät kysymykset. Neuvoteltiin sala-
ojituskoekentän perustamisesta Leningradin kaupungin 
lähelle Zaitsevon kylään. Kolme suomalaista salaojaura-

1980- ja 90-luvuilla jaettiin salaojittajan kunniakirjaa tiloille, 

jotka olivat ojittaneet kaikki ojitustarpeessa olevat peltonsa. 

Unto Tasanko Kauhajoelta sai kunniakirjan 1979.
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Rajamäen kurssilaisia dia

Koulutusta Rajamäellä.

Kansainvälisen kuivatusseminaarin ydintä: 

Tuomo Karvonen, Henryc Xaradny, Pertti Vakkilainen, 

Wayne Skaggs, Reindeer Feddes, Piotr Kovalik, 

Jussi Saavalainen, Norman Fausey.
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koitsijaa oli samanaikaisesti kesällä 1987 tekemässä koe-
kentän töitä. Tutkimustulokset jäivät laihoiksi.

Historiakirja
Keväällä 1987 päätettiin, että Salaojakeskuksen 75-vuoti-
sjuhliin mennessä kirjoitetaan Suomen salaojituksen his-
toria. Työn sai tehtäväkseen VTM Heikki Aarrevaara ja 
teos valmistui vuonna 1993.

Salaojitus ja ympäristö
Salaojitus muuttaa maisemaa alunperin kaikkien mieles-
tä ihan hyvään suuntaan, kun pusikoituvista avo-ojis-
ta päästiin eroon ja saatiin aikaan yhtenäinen ja kaunis 
viljelysaukea. Vasta 70-luvulla rupesi kuulumaan so-
raääniä. Salaojitus ei ollut kaikkien mielestä toivottava  
perusparannus. 
 Avo-ojien piennarten todettiin olevan merkittäviä eräi-
den eläinlajien elin- ja pesimäpaikkoina. Nämä paikat 
menetetään salaojituksen yhteydessä. Keskustelu heijas-
teli yleistä arvojen muuttumista yhteiskunnassa. Enää ei 
leivän tuottaminen ollut ensiarvoisen tärkeää, vaan luon-
toarvot olivat nousemassa etusijalle.
 Happamien sulfaattimaiden salaojittamisen todettiin 
aiheuttavan happamoitumista ja, jopa kalakuolemia las-
kuvesistössä. Nämä haitat nousivat esiin, vaikka niiden 
merkitys salaojitustoiminnan kokonaisuudessa oli häviä-
vän pieni.

Digiaika koittaa salaojitukseenkin
Salakeskukseen hankittiin ensimmäinen tietokone vuon-
na 1984. Ohjelmistojen kehittämisestä vastasi dipl.ins., 
sittemmin professori Tuomo Karvonen. Ensimmäiseksi 
ohjelmoitiin laskutus, reskontra ja jäsenluettelo. Vuon-
na 1986 käytössä oli jo ohjelma, jolla takymetrimittaus-
ten perusteella voitiin piirtää kartta salaojasuunnitelman 
pohjaksi. 

Jakson avainlukuja
Alkuun salaojitustoiminta jatkui vilkkaana. Vuosittain 
salaojitettiin yli 30 000 hehtaaria ja suunnitelmiakin teh-
tiin suunnilleen saman verran. Teknikkojen lukumäärä 
nousi toiselle sadalle. Työt siirtyivät kuitenkin vähitellen 
hankalammille alueille, kun parhaat viljelysmaat oli jo 
ojitettu. Salaojitustoiminnassa alkoi näkyä hiipumisen 
merkkejä. Jäseniä yhdistyksessä oli vuonna 1987 vielä 
16 981. Valtion avustus yhdistykselle oli vuonna 1987 oli 
enää 2,1 %. 

Valtakunnallisia salaojapäiviä 

työnäytöksineen järjestettiin useita 

salaojituksen vauhdittamiseksi. 

Kuvassa mainos Ruovedellä 1986 

sekä Kiuruvedellä 1987 pidetyistä 

tapahtumista.
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Salaojateknikko Juha Laakso tekemässä maastomittauksissa 

Seinäjoella vuonna 1983 Salaojakeskuksen ensimmäisellä takymetrillä (Topcon). 

Takymetrin prisma yhdessä ja LA-puhelin toisessa kädessä.



Salaojitusmäärien romahdus
Kun vielä 1989 ojitettiin 32 000 hehtaaria, niin vuonna 
1993 enää vähän yli 10 000 hehtaaria ja vuonna 1996 
saavutettiin vuosikymmenen pohjalukema 3 500 hehtaa-
ria. Rajun pudotuksen taustalla olivat 1990-luvun alun 
kansantalouden lama, Euroopan Unioniin liittymisen 
luomat uhkakuvat maataloudelle ja valtion salaojitus-
tuen heikentyminen, kun siirryttiin pelkkään korkotuki-
lainoitukseen muutamaksi vuodeksi.

Salaojasuunnittelu 
maakunnallisille organisaatioille 
Yhdistyksen taloudelle 90 –luvun alku oli katastrofaali-
nen ja kenttähenkilökunta koki rajut organisaatiomuu-
tokset sekä irtisanomiset. Yhdistys aloitti itse omat 
uudelleenjärjestelyt ja niiden päänavaajana toimi Ah-
venanmaan maakuntahallitus, joka palkkasi yhdistyk-
sen salaojateknikon hoitamaan maakunnan salaojitusta 
1990. 
 Yhdistyksen Kuopion ja Oulun aluetoimistot itsenäis-
tyivät seuraavana vuonna. Salaojituksen Tukisäätiö pe-
rusti Ouluun Suomen Salaojakeskus Oy:n, joka palkkasi 
osan Keski- ja Pohjoispohjanmaan teknikoista. Osa tek-
nikoista jäi vielä yhdistyksen palkkalistoille. Järjestely 
varmisti Suomen Salaojakeskuksen käynnistämiselle hy-
vät lähtökohdat. Yhdistyksen vastuulle jäi lopun henki-
löstön saneerausvastuu, mistä yhdistys ei saanut kehuja 
teknikkokunnalta. Kuopion toimiston hoitama Keski- ja 
Itä-Suomen alue organisoitui samana vuonna Järvi-Suo-
men Salaojakeskuksen nimellä Keski- ja Itä-Suomen 
maaseutukeskusten yhteiseksi tulosyksiköksi. Näiden 
uudelleenjärjestelyjen seurauksena yhdistyksen 120 toi-
mihenkilön määrä väheni kolmanneksella.
 Syksyllä 1994 silloisen Maaseutukeskusten Liiton 
palkkalistoille siirtyi noin 40 yhdistyksen toimihenkilöä. 
Tässä uudelleen organisoitumisessa oli merkittävä vai-
kuttaja silloinen Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksen 
johtaja Antti Siljamäki.
 Osa teknikoista aloitti toimintansa yksityisenä yrittäjä-

nä. Tähän järjestelyyn lienee rohkaissut vuosikymmenen 
alussa teknikoiden sisäiseen yrittäjyyteen perustunut 
palkkausjärjestelmä. Viimeisten irtisanomisten jälkeen 
toimistohenkilökunta siirtyi Lönnrotinkadulle Maaseutu-
keskusten Liiton palkkalistoille ja loputkin teknikot siir-
tyivät kukin maakuntansa maaseutukeskukseen.
 Yhdistyksen toimitilat Simonkadulla olivat edelleen 
yhdistyksen käytössä ja se hoiti edelleen valtakunnallista 
kartta-arkistoa sekä koulutus- ja kehittämistyötä. 

Yhdistyksen toiminnan 
uudelleen käynnistäminen
Maaseutukeskusten liiton tarkoitus oli tuolloin nimensä 
mukaisesti vastata lähinnä maaseutukeskusten tarjoa-
mien palvelujen kehittämisestä. Salaojitussuunnittelu oli 
kuitenkin jakaantunut suurelta osin myös yksityisille toi-
mijoille. Yhteistyö heidän kanssaan sopi paremmin yh-
distyksen kuin MKL:n rooliin. Siljamäen ja kumppanei-
den aloitteesta käynnistyivätkin keskustelut yhdistyksen 
toiminnan uudelleen käynnistämisestä. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Veikko Kullas osallistui näihin neuvottelui-
hin aktiivisesti. Neuvottelujen tuloksena Peltomaa palasi 
Simonkadulle 1998.

Salaojateknikon toimenkuva laajenee
Säätösalaojituksen ja säätökastelun kotimaisten sovel-
lutusten kehittäminen 90-luvun alkupuolella loi pohjan 
menetelmien saamiseksi EU:n ympäristötukien piiriin. 
EU:n myötä tuli tarvetta myös peltopinta-alojen tarkis-
tuksiin. Tähän yhdistyksillä oli valmiina 90-luvun alussa 
Pekka Raision kehittämä numeerinen tilakartta ohjelma, 
joka sai nimekseen ”Nutikka”. Se esiteltiin ensi kertaa Ul-
vilan maatalousnäyttelyssä 1994.
 Myös peruskuivatuksen suunnittelu tuli entistä enem-
män mukaan toimenkuvaan, kun silloiset vesipiirit lopet-
tivat hankkeiden suunnittelun. Lisäksi turvetuotantoon 
liittyvä suunnittelu ja varsinkin vuosittaisten nostomää-
rien seuranta turveaumojen tilavuuksia mittaamalla oli 
merkittävä lisä erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.

VUODET 1988–2017
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Yhdistyksen toiminta 
vakiintuu 2000-luvulla
Vuosituhannen alussa yhdistyksen toiminta vakiintui. 
Tavoitteena on edelleen ollut peltomaan kuivatuksen 
edistäminen neuvonta-, kehittämis-, ja koulutustoimin-
nan avulla. Yhdistys on myös alalla toimivien yhteistyö-
elin. Lisäksi se ylläpitää lähes kaikki Suomen salaojakar-
tat sisältävää salaojakarttatietokantaa. 
 Salaojasuunnittelua ei enää 2000–luvulla ole tehty yh-
distyksen vaan Maaseutukeskusten, nykyisten ProAgrioi-
den sekä yksityisyritysten toimesta.
 Yhdistys julkaisi vuonna 2002 Salaojituksen tavoite-
ohjelma vuoteen 2020, joka tehtiin yhteistyössä maa- ja 
metsätalousministeriön kanssa.

Uusi oppikirja julkaistaan
Yhdistys oli aktiivisesti mukana päivittämässä Suomen 
Rakennusinsinöörien Liiton RIL peltosalaojituksen laatu-
vaatimuksia käsittävää julkaisua sekä vuonna 2002 että 
vuonna 2016, jolloin julkaisun nimeksi tuli RIL 128–2016 
Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset.
 Salaojayhdistys julkaisi kirjan Maan- vesi- ja ravinne-
talous – ojitus, kastelu ja ympäristö vuonna 2009. Kir-
ja tehtiin yhteistyössä Sven Hallinin tutkimussäätiön 
ja Teknillisen korkeakoulun vesitalouden laboratorion 
kanssa. Oppikirjan kirjoittamiseen osallistui 21 eri alojen 
asiantuntijoita ja siinä on 452 sivua. Oppikirjan toinen 
täydennetty painos julkaistiin vuonna 2016.

Salaojituksen laatuvaatimukset 
asetukseen vuonna 2006
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 2005 työryhmän 
laatimaan laatuvaatimukset valtion tukemille salaoji-
tuksille. Ilkka Reposen johtamassa työryhmässä ja oli-
vat edustettuna hallinnon lisäksi urakoitsijat, tutkimus 

ja neuvonta. Työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi seu-
raavana vuonna. Keskeinen kiistakysymys tuolloin oli, 
millaiset esipäällysteet tuen piiriin hyväksytään, millai-
sin kriteerein ja millaisille maalajeille. Tarkennustarvetta 
oli aiheuttanut erityisesti Olavi Rautiaisen markkinoima 
”rakenneputkitus”. Sittemmin vuonna 2006 hyväksytys-
sä asetuksessa määriteltiin varsin tarkkaan tuettavan esi-
päällysteen vaatimukset. Vuonna 2015 laatuvaatimusase-
tus kumottiin.

Koulutus ja erikoisammattitutkinto
Yhdistys on toimintansa alkuajoilta asti kouluttanut uu-
sia salaojateknikoita sekä järjestänyt heille jatkokoulu-
tusta. 2000-luvulla nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi saada 
koulutus osaksi opetushallituksen tutkintojärjestelmää. 
Vuonna 2003 opetushallitus hyväksyi Salaojayhdistyk-
sen aloitteesta ”Maaseudun vesitalouden erikoisammat-
titutkinnon” ja vuotta myöhemmin tutkintovaatimukset. 
Tutkinto on erikoisammattitutkinto, johon voi osallistua 
ilman erillistä koulutusta ja joka edellyttää työkokoemus-
ta. Tutkintoon johtavaa koulutusta ja näyttöjä järjestää 
Sedun aikuiskoulutuksen Ilmajoen yksikkö aikaisemmin 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ilmajoen yksikkö. 
Tutkinnon peltosalaojituksen suunnitteluosan on suorit-
tanut yli 60 henkilöä.

Neuvottelupäivät
Suunnittelijoille on järjestetty vuosittain kaksipäiväiset 
neuvottelupäivät. Osallistujamäärä on ollut 40–60 henki-
löä. Myös urakoitsijat on usein kutsuttu mukaan. Ohjel-
maan on sisältynyt salaojituksen suunnitteluperiaatteita, 
laatuasioita,  tutkimustietoa, putki- , kaivo ja mittauslait-
teiden esittelyä, ympäristöasioita sekä tukiasioita. Päi-
viin on myös sisältynyt tutustumiskäyntejä putkitehtais-
sa ja koekentillä.
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MVEAT eli erikoisammattitutkinnon suorittavia 

kurssilaisia Ilmajoella keväällä 2016.

Ryhmätöitä neuvottelupäivillä Jyväskylässä vuonna 2015.



Suunnitteluohjelmakurssi pidettiin Oulussa vuonna 2012.

Tutustuminen KWH-pipen 

tehtaan tuotantoon 

Vaasassa neuvottelupäivien 

yhteydessä vuonna 2014.

Ryhmätöitä neuvottelupäivillä Jyväskylässä vuonna 2015.
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Salaojakartta-arkiston sähköistäminen
Salaojayhdistys on arkistoinut kaikki tekemänsä sala-
ojakartat toimintansa alkamisesta. Niitä on yhteensä yli 
200 000 kappaletta ja ne kattavat noin 1,3 miljoonaa 
hehtaaria. Kartoissa on yksityiskohtaiset tiedot pellon 
pinnan muodoista ja salaojien sijainnista. Salaojayhdis-
tyksen 2000-luvun merkittävin urakka on ollut salaoja-
karttojen skannaaminen sähköiseen muotoon ja niiden 
vieminen sitä varten kehitettyyn paikkatietopohjaiseen 
salaojatietokantaan. Salaojakartat on paikannettu valta-
kunnalliseen koordinaatistoon ja tiettyyn peltolohkoon. 
Näin salaojakartta löytyy helposti arkistosta.
 Isäntä tarvitsee salaojakarttaa salaojien kunnossapitoa 
varten. Lisäksi näitä karttoja tarvitaan täydennysojitus-
ten suunnittelussa, kunnallisteknisessä rakentamisessa, 
erilaisten yhteishankkeiden esiselvitysten ja vesiensuoje-
lun suunnittelussa. 
 Työ aloitettiin vuonna 2002 Etelä-Pohjanmaalta, mis-
sä uuden järjestelmän hyödyt nähtiin erityisesti tilusjär-
jestelyihin liittyviin hankkeisiin. Salaojateknikoiden työ 
helpottui huomattavasti, kun kartan saa suoraan netin 
kautta omalle koneelle. Työtä jatkettiin maakunnittain 
valtion, EU:n ja Salaojituksen Tukisäätiön rahoittama-
na. Työ saatiin tehtyä muutamassa vuodessa lukuun ot-

tamatta Uuttamaata ja Varsinais-Suomea, joihin rahoi-
tus myönnettiin paljon myöhemmin. Vuonna 2013 koko 
urakka oli valmis. Tämän jälkeen suunnittelijat ovat päi-
vittäneet suunnitelmat järjestelmään internetin kautta.

Vaihdoksia yhdistyksen johdossa
Rauno Peltomaa tuli yhdistyksen toiminnanjohtajaksi 
murrosvaiheessa1993 ja kehitti yhdistystä tämän muut-
tuneessa roolissa. Henkilöresurssit paranivat, kun yhdis-
tys palkkasi Helena Äijön töihin vuonna 2001. Peltomaa 
toimi yhdistyksen toiminnanjohtajana vuoteen 2010, jon-
ka jälkeen Helena Äijö on hoitanut tehtävää.
 Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti vuonna 1999 Otto 
Nikander Janakkalasta. Vuodesta 2008 alkaen puheen-
johtajana toimi Timo Kauppi Tyrnävältä ja vuodesta 2012 
toimessa on ollut Mikael Jern Espoosta.

Tutkimustoimintaa yhteistyönä
Ojituskustannusten pienentämiseksi järjestettiin Lapissa 
käytännön viljelyksille suursarkakuivatuskoealueita Nor-
jasta saadun esimerkin mukaisesti 1980-luvun lopussa. 
Kokeet tehtiin yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten ja 
norjalaisten kesken. Suursaralla tarkoitetaan 30–50 met-
riä leveätä kuperaksi muotoiltua sarkaa, jota täydennetään 

Salaojatietokannassa on yli 200 000 salaojakarttaa 

paikannettuna tiettyyn peltolohkoon.
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Salaojayhdistyksen hallitus vuonna 2017. Vasemmalta Mika Mikola, 

Vesa Alikirri, Lassi Uotila, Hannu Haapala ja puheenjohtaja Mikael 

Jern.  Anna Alm Ja Seppo Hihnala puuttuvat kuvasta.

Timo Kauppi, Salaojayhdistyksen puheenjohtaja v. 2008–2012. Otto Nikander, Salaojayhdistyksen puheenjohtaja v. 1999–2008. 



avo-ojituksella tai salaojituksella. Kokemukset suursar-
kaojituksesta olivat hyviä. 
 Säätösalaojituksen ja altakastelun tutkimushanke aloi-
tettiin Salaojayhdistyksen, Teknillisen korkeakoulun ja 
Helsingin yliopiston yhteistutkimushankkeessa ”Pelto-
viljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen pellon ve-
sitaloutta säätämällä”. Hanke toteutettiin vuosina 1992 
–2000 ja vuodesta 1997 mukaan tuli myös MTT. Tutki-
muksen tavoitteena oli selvittää menetelmien soveltu-
vuutta Suomen oloihin sekä vaikutus ravinnekuormi-
tukseen ja satotasoon. Hankkeen koepellot sijaitsivat 
Kirkkonummella, Tuusulassa, Lapualla ja Tyrnävällä. 
 Salaojitusta tutkittiin laajasti PVO (Salaojitusteknii-
kat ja pellon vesitalouden optimointi) -, PVO2- ja TOS-
KA (Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa) 
-hankkeissa vuosina 2006–2017 sekä peltomittakaavan 
kokein että matemaattisia malleja käyttäen. Näitä sekä 
muita alan tutkimuksia on tehty yhteistyössä yliopisto-
jen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksia selostetaan 
luvussa 6.

Tuomo Karvonen oli yhdistyksen palveluksessa 1980-luvulla 

ja teki uranuurtavaa työtä maan vesitalouden, salaojituk-

sen ja sadonmuodostuksen mallintamisessa. Hän kehitti 

CROPWATN-mallin ja väitteli Teknillisestä korkeakoulusta 

vuonna 1988.  Mallinnustyötä ovat Aalto-yliopistossa 

jatkaneet Lassi Warsta, Mika Turunen ja Heidi Salo.
Laajassa yhteistutkimushankkeessa tutkittiin vuo-

sina 1992 – 2000 säätösalaojitusta ja altakastelua. 

Kuvassa Muhis Sepahi asentamassa säätösalaojakai-

voa Sjökullassa Kirkkonummella.

Säätökaivo



TOSKA-hankkeessa perustettiin Sieviin v. 2015 koekenttä, jossa 

mitattiin salaojavaluntaa ja pohjavedenpinnan korkeuksia eri 

salaojakonetyypeillä tehdyistä salaojituksista. Kuvassa vasem-

malta Veli-Matti Hirvi, Antero Savola, Sakari Sikkilä, Arto Savola, 

Markus Sikkilä ja Jyrki Nurminen.
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Merja Myllys tekemässä 

kuoppatestiä.TOSKA-hankkeessa tutkittiin muun muassa salaoja-

kaivantoja ja maa-aineksen liettymistä salaojaputkiin.

Virtaamamittaus ja kokoomanäytteiden 

otto valumavesistä Jokioisten Nummelan 

koekentällä (PVO ja TOSKA-hankkeet). 

Täydennysojitus Nummelan 

koekentällä vuonna 2014.



Salaojatutkimuksissa (PVO- ja TOSKA -hankkeissa) tutkittiin sala-

ojituksen vaikutuksia pellon vesitalouteen, ravinnehuuhtoutumiin 

ja satoon. Työryhmä: Eturivissä vasemmalta Markku Puustinen, 

Laura Alakukku, Helena Äijö, Merja Myllys, Markus Sikkilä ja Emilia 

Korpelainen. Takarivissä vasemmalta Maija Paasonen-Kivekäs, 

Mika Turunen, Heidi Salo, Harri Koivusalo, Jyrki Nurminen ja 

Lassi Warsta. 

Virtaamamittarit 

Sievin koekentällä.

Pohjavedenpinnan korkeuden mittauslinja Sievin koekentällä.



Siuntion Kirkkojoen varrella sijaitsevan Gårdskulla Gårdin 

kahden peltolohkon ravinne- ja kiintoainehuuhtoutumia on 

PVO- ja TOSKA -hankkeissa tutkittu vuodesta 2007 alkaen.

Maan alle asennettavan salaojaventtiilin (tuotemerkki WaterGate) 

toimintaa salaojavalunnan säätämiseksi on tutkittu Söderfjärdenillä. 

Kuvassa edustalla pienoismalli kuvaamassa takana olevan salaoja-

venttiilin toimintaa.
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Kaisa Västilä Aalto-yliopistosta tekemässä tutkimusta luonnonmukaisesti 

peratun Ritobäckenin kiintoaineen kulkeutumisesta Sipoossa.

Pintakerrosvalunnan keräilylinjan 

asennus Gårdskullassa.
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Helinä Hartikainen. Kuvateksti xxxxx.
Pienoismalli . Kuvateksti xxxxx.

Salaojayhdistys on ollut tiiviissä 

yhteistyössä vesitalouden, 

maaperän ja maatalouden alan 

oppituolien kanssa. Kuvissa 

ylhäällä vasemmalla professorit 

Pertti Vakkilainen (Teknillinen 

korkeakoulu, emeritus Aalto-

yliopisto), ylhäällä oikealla 

Harri Koivusalo (Aalto-

yliopisto), alhaalla vasemmalla 

Helinä Hartikainen (emerita 

Helsingin yliopisto), alhaalla 

oikealla Laura Alakukku 

(Helsingin yliopisto) ja 

Markku Yli-Halla (Helsingin 

yliopisto).
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Yhdistys osallistuu vuosittain alan tilaisuuksiin. Kuva Farmarinäyttelystä Seinäjoella 

vuonna 2017. Salaojateltassa vasemmalta Seppo Väisänen, Markus Sikkilä, 

Juha Ylikantola, Mika Mikkola, Mikael Blomqvist, Timo Pajula ja Helena Äijö.

Ympäristöministeriön edustajat tutustumassa 

kansliapäällikön Hannele Pokan johdolla 

Söderfjärdenin happamien sulfaattimaiden 

säätösalaojituskohteeseen vuonna 2010.
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Salaojahuuhtelua 

Peltopäivillä Inkoossa 

vuonna 2017. Kuvassa 

Janne Pulkka.

Seppo Hihnala keskustelemassa tilusjärjestelyistä 

viljelijä Aarni Vedenojan (vas.) ja toimitusinsinööri 

Juhana Cajanuksen kanssa.
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Juha Peltomaa (vas.) keskustelelmassa hollantilaisen

Inter-Drain toimitusjohtaja Marc van der Gaag:in kanssa.

Kyösti Pietola ja Tarmo Luoma yhdistyksen 

perinteisellä jouluglögeillä.

Yhdistyksen pitkäaikainen 

kirjanpitäjä Ritva Parviainen.



Salaojayhdistyksen ja Salaojituksen Tukisäätiön vuonna 2014 järjestämä 

kuivatusseminaari pidettiin Gårdskulla Gårdissa Siuntiossa. 

Kuvassa Seija Virtanen, Ilkka Herlin ja Gustav Rehnberg. Seminaarin osallistujat tutustumassa 

TOSKA-hankkeen Gårdskullan koekenttään.
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Maa- ja metsätalousministeriön 

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.



Maankuivatus ja vesiensuojelu -seminaari pidettiin Siuntiossa Suitian linnassa 

toukokuussa 2016 Salaojituksen Tukisäätiön, Salaojayhdistyksen ja BSAG:n järjestämänä.
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Suitian linnan (Svidja slott) nykyinen päärakennuksen ensimmäiset 

vaiheet ovat 1540-luvulta ja linna kuului pitkään Flemingin suvulle.

Seija Virtanen ja Merja Myllys.



Juha Järvelä ja Timo Kauppi.

85



Liittyminen kuivatus- ja kastelujärjestöön
1990-luvun loppupuolella silloinen maa- ja metsätalous-
ministeri Kalevi Hemilä oli saanut postia maailmanlaa-
juiselta kastelu- ja kuivatusjärjestöltä ICID:ltä (Interna-
tional Commission on Irrigation and Drainage). Järjestö 
toivoi Suomea järjestön jäseneksi. Järjestöä johti tuolloin 
hollantilainen Bart Schultz. Ministeri kysyi yhdistyksen 
mielipidettä jäsenyydestä. Yhdistys kannatti jäsenyyttä ja 
organisoi kansallisen yhdistyksen FINCID:n (Finnish Na-
tional Committee on Irrigation and Drainage), joka liittyi 
järjestön jäseneksi Kapkaupungissa vuonna 2000. Näin 
yhdistyksen yhteydet laajenivat maailmanlaajuisiksi.
 Aiemmin kansainvälinen yhteydenpito oli hoitunut lä-
hinnä pohjoismaisen NJF:n, amerikkalaisen agro-insinöö-
rien järjestön ASAE:n ja hollantilaisen kansainvälisen 
kehittämisorganisaation ILRI:n kontaktien välityk sellä. 
Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä virolaisten maanparan-
tajien sekä ruotsalaisten maankuivattajien kanssa. 

Kansainvälinen 
kuivatusseminaarin järjestäminen
Salaojayhdistys ja FINCID järjestivät vuonna 2008 yhdes-
sä virolaisten vastaavan organisaation ESTCIDin kanssa 

ICIDin kymmenennen kuivatusseminaarin, joka pidettiin 
vuonna 2008 Helsingissä ja Tallinnassa. Viikon kestänee-
seen seminaariin osallistui 120 maankuivattajaa 24 eri 
maasta. Seminaarissa pidettiin kuusi pyydettyä asian-
tuntijaesitelmää, 29 tutkijaesitelmää sekä yli 20 posteri-
esittelyä. Seminaarin ohjelmaan kuului tutustumisretkiä 
käytännön kohteisiin Suomessa ja Virossa.
 Seminaarin yleisenä teemana oli peltojen valumave-
sien laadun hallinta. Suomalaisia kiinnostivat erityises-
ti amerikkalaisten tutkimustulokset kuivatuksen tehok-
kuuden vaikutuksista valuntaan ja ravinnehuuhtoumiin. 
Koetuloksia ja käytännön sovellutuksia kattaneissa esi-
tyksissä tuotiin esille kokemuksia ja tutkimustuloksia 
muun muassa ojavälin merkityksestä, erilaisista sala-
ojaputken esipäällysteistä ja putken sisälle asennettavis-
ta biofilttereistä, luonnonmukaisesta vesirakennuksesta 
sekä esimerkiksi säätösalaojituksen vaikutuksista ravin-
nehuuhtoumiin. 

Salaojaväen kansainväliset matkat
Yhdistys on järjestänyt lukuisia ulkomaisia opintomatko-
ja, joihin on osallistunut salaojasuunnittelijoita ja -ura-
koitsijoita. Matkoilla on nähty käytettävän erilaisia esi-
päällysteitä, putkia, koneita ja kaivoja. Muun muassa 
säätösalaojaventtiiliin tutustuttiin Kanadan opintomatkalla.

Jakson avainlukuja
Vuonna 2016 yhdistyksellä oli 3 594 jäsentä.
Salaojituksen valtion investointiavustusten kappalemää-
rä vuonna 2016 oli 590 ja avustusmäärä yhteensä 5,7 
milj. euroa. Luvut ovat selvästi suuremmat kuin aiem-
pina 2010-luvun vuosina, mikä selittyy tuen nousulla ja 
tukijärjestelmään tehdyillä muutoksilla.

ICID:n kuivatustyöryhmän seminaari järjestettiin 

vuonna 2008 Helsingissä ja Tallinnassa.  Kuvassa maailman 

johtavat salaojitusasiantuntijat maa- ja metsätalousministeriön 

vieraina säätytalolla. Vasemmalta ASABE:n kunniapresidentti 

Wayne Skaggs USA:sta, ICID:n kunniapresidentti Bart Schoultz 

Hollannista, ICID:n kunniavarapresidentti Chandra Madramoo-

to Kanadasta, tilaisuuden isäntä valtiosihteeri Jouni Lind sekä 

ICID:n silloinen presidentti Peter Lee Englannista.
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Maija Paasonen-Kivekäs esittelemässä 

Nummelan koekenttää seminaarilaisille.

Vasemmalta Eiko Lübbe Saksasta, Peter Lee Englannista, maatalousministeri 

Jaanus  Marrandi Virosta,  ESTCIDin puheenjohtaja ja seminaarin Viron osuuden 

pääjärjestäjä Mati Tönismäe ja ICIDin kuivatustyöryhmän puheenjohtaja 

Willem Vlotmann Austaliasta.
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Suomi liittyi kansainväliseen kastelu- kuivatusjärjestö 

ICID:iin vuonna 2000. Suomalaiset ovat osallistuneet vuo-

sittaisiin konferensseihin. Kuva on vuonna 2012 Egyptissä 

pidetyn ICID:n  kuivatusseminaarin työmaanäytöksestä 

Niilin delta-alueelta, joka on lähes kokonaan salaojissa 

suolaantumisen ehkäisemiseksi.
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Yhteistyö pohjoismaisten kuivatusasiantuntijoiden kanssa 

on ollut vilkasta. Kuvassa esitellään traktoriin liitettävän salaoja-

kaivulaitteen toimintaa Pohjoismaiden Maataloustutkijain 

Yhdistyksen, NJF:n, järjestämässä kuivatusseminaarissa 

Sarpsborgissa, Norjassa, 2013.
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Rainer altakastelu. xxxxxx

Ruotsalainen salaojaurakoitsijaryhmä vierailulla 

Gårdskullan kartanossa, jossa Gustav Rehnberg kertoi 

suomalaisesta maataloudesta. Kuvassa vasemmalta 

Jan Lundegren, Erling Thorstensson, Jens Boe 

ja Gustav Rehnberg.

Rainer Rosendahl esittelemässä ruotsalaisille vieraille 

säätösalaojitusta Lappväärtissä Pohjanmaalla 

vuonna 2001.  Kuvassa vasemmalta Maija Paasonen-Kivekäs, 

Paul Lillhannus, Ingrid Wesström, Harry Linne’r, 

Arne Gustavsson ja Rainer Rosendahl.
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Salaojayhdistys on osallistunut aktiivisesti NJF:n toimintaan. 

Kuvassa Maija Paasonen-Kivekäs, Helena Äijö ja Seija Virtanen 

PVO-tutkimushankkeen posterin edessä NJF:n kongressissa 

vuonna 2011.

Baltian maiden kuivatusseminaari 

Virossa vuonna 2012.

Kuvateksti. xxxxxxx

Baltian maiden jokavuotinen kuivatusseminaari Pärnussa 

vuonna 2015. Kuvassa vasemmalta Irina Boundarik, Osmo 

Purhonen, Mati Tönismäe ja Tõnu Mugra.
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Australia 2016.

Kanada xxxx
Uusi-Seelanti 2016

Salaojasuunnittelijat ja -urakoitsijat ovat olleet monessa maassa 

tutustumassa salaojitukseen. Rauno Peltomaa on ollut järjestä-

mässä lähes kaikki matkat ja toiminut matkanjohtajana. 

Kuvassa Altti Päiviö, Rauno Peltomaa, Risto Räsänen ja 

Marc van der Gaag Kiinassa 2009.
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USA 2001.

Jarmo Piiroinen Mastenbroekin tehtailla 

Bostonissa Englannissa  2015.

Australia 2016.
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Toimitusjohtaja Christopher Pett 

esittelemässä Mastenbroekin tehdasta.

Salaojakaivanto täytettiin kivillä 

Englannissa.



Kiina 2009 xxxx

Kanada 2014.
Kiina 2009.
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SATA 
VUOTTA, 
VIISI 
PÄÄLLIKKÖÄ

LAURI KESO 
1920–1946, 1948–1954
Professori Keso oli mukana yh-
distyksen perustamisesta saak-
ka ja rakensi sen organisaation. 
Keso määritteli tutkimuksiinsa 
perustuen suomalaisen salaoji-
tuksen suunnittelun perusteet 
sekä salaojitustöiden laatuvaa-
timukset. Hän julkaisi useita 
artikkeleita salaojituksesta sekä 
oppikirjan ”Salaojitustyöt”.

VILJO HINTIKKA 
1946–1948, 1954–1976
Yli-insinööri Hintikka jatkoi 
edeltäjänsä perinteitä. Hä-
nen aikanaan salaojitusmäärät 
kasvoivat hyvin voimakkaasti. 
Ojitusmäärä kolminkertaistui 
parissakymmenessä vuodessa. 
Vuonna 1975 saavutettiin ennä-
tys 44 400 hehtaaria vuodessa. 

JUSSI SAAVALAINEN 
1976–1993
Rakennusneuvos Saavalainen 
uudisti yhdistyksen organisaa-
tion. Hänen aikanaan tehtiin 
yhteistyötä sekä kotimaisten 
että ulkomaisten tutkimuslaitos-
ten kanssa. Saavalainen toimitti 
”Salaojittajan Käsikirjan”, kir-
joitti artikkeleita sekä johdatti 
Suomen salaojituksen ATK-ai-
kaan. 

RAUNO PELTOMAA 
1993–2010
MMM Peltomaa kehitti yhdis-
tyksen toimintaa uudessa toi-
mintaympäristössä ilman omaa 
salaojasuunnittelua. Hänen 
aikanaan luotiin yhteistyökäy-
täntöjä viljelijöiden, eri suun-
nittelijoiden, urakoitsijoiden, 
viranomaisten ja tutkimuslaitos-
ten välillä. Yhdistyksen toiminta 
vakiintui koko maan kattavaksi 
maankuivatuksen asiantuntija- 
neuvonta- kehittämis- ja koulu-
tusorganisaatioksi.

HELENA ÄIJÖ 
2011–
Dipl.ins. Äijön aikana 
salaojituksen laatuasiat, 
tutkimustoiminta sekä 
koulutuksen ja salaoja-
tietokannan kehittäminen 
ovat korostuneet yhdistyk-
sen toiminnassa. Kansain-
välistä yhteistyötä ja tie-
donvaihtoa on aktiivisesti 
jatkettu.

Kuva?



Pertti Vakkilainen

KOVA 
KOLMIKKO: 
HALLAKORPI,
KESO JA 
KAITERA 

3.
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Maankuivatuksen korkeakoulutasoisella opetuksella 
on maassamme pitkät perinteet.
 Helsingin teknillisen reaalikoulun toiminta käynnistyi 
tammikuussa 1849. Teknillinen ammattiopetus alkoi yh-
deksän vuotta myöhemmin, jolloin ammattiosastot muo-
dostettiin. Rakennusteknistä opetusta antavan osaston 
nimeksi tuli insinööriosasto, jossa oppilaat perehdytet-
tiin muun muassa maankuivatuskysymyksiin.
 Teknillinen reaalikoulu muuttui 1870-luvulla ensin Po-
lyteknilliseksi Kouluksi ja sitten Polyteknilliseksi Opis-
toksi. Vuonna 1908 Opisto sai yliopistostatuksen ja sii-
tä tuli Suomen Teknillinen Korkeakoulu. Insinööriosasto 
jakautui kahtia. Opintosuunniksi tulivat tie-ja vesiraken-
nuksen opintosuunta ja maanviljelystekniikan opinto-
suunta. Viime mainittu muuttui 1940-luvun alkupuolel-
la maatalouden vesirakennuksen opintosuunnaksi, joka 
kattoi maankuivatuksen ja kastelun.
 Kyseinen professuuri on ollut maankuivatustoiminnal-
le erittäin tärkeä ja Salaojayhdistyksellä on ollut tiivis yh-
teistyö kulloisenkin professorin kanssa.

TKK:n päärakennus Helsingissä vuonna 1904.
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I.A. Hallakorpi (vuoteen 1912 Schroeder) syntyi Liperis-
sä 3.9.1873. Hän suoritti maanmittausinsinööritutkinnon 
vuonna 1893, agronomitutkinnon vuonna 1894 ja maan-
viljelysinsinööritutkinnon vuonna 1897. 

Hallakorpi toimi:
• 1897–1899 Osaran maanviljelyskoulun opettajana 
• 1900–1902 Maamies-lehden päätoimittajana 
• 1902–1917 maanviljelysinsinöörinä eri puolilla maata
• 1917–1925 asutusneuvoksena asutushallituksessa
• 1925–1940 maanviljelystekniikan professorina Teknilli-

sessä korkeakoulussa

Merkittävimmän työnsä Hallakorpi suoritti Teknillisen 
korkeakoulun maatalouden vesirakennuksen opettaja-
na. Hän aloitti opetustyönsä ylimääräisenä opettajana 
jo vuonna 1907, ja hänet nimitettiin maanviljelystek-
niikan ensimmäiseksi professoriksi vuonna 1925. Hal-
lakorven merkittävyys on erityisesti siinä, että hän loi 
maatalouden vesirakennuksen opetusohjelman Teknilli-
seen korkeakouluun ja vaikutti näin ratkaisevalla taval-
la maa- ja vesirakennusinsinöörikunnan alkuvaiheiden 
kehitykseen. Hänen vuonna 1917 julkaisema oppikirja 
”Maan kuivatus” antoi opetustoiminnalle lujan pohjan.
 Hallakorpi katsoi, että menestyksellinen korkeakoulu-
opetus edellytti koe- ja tutkimustoimintaa. Hän raken-
nutti Tikkurilaan maamme ensimmäisen salaojitus-
koekentän vuosina 1908–09 ja laati vesitekniikan alan 
ensimmäisen väitöskirjan vuonna 1924. Väitöstyö kä-
sitteli maankuivatuksen hyödyn arviointia. Hallakorven 
tärkeitä tutkimustuloksia oli myös menetelmä ylivirtaa-
mien arvioimiseksi.
 Professori Hallakorpi oli henkeen ja vereen maatalou-
den vesirakennustoimien puolestapuhuja eikä pelännyt 
ottaa julkisuudessa kantaa silloin, kun hän näki siihen 
olevan aihetta. Eräänä esimerkkinä tästä on vuonna 
1936 puhjennut kiista maamme hydrologian silloisen 
ykkösmiehen, tohtori Henrik Renqvistin kanssa maan-
kuivatuksen hydrologisista vaikutuksista. Renqvist oli 
esittänyt, että maankuivatustoimepiteet näyttäisivät suu-

IIVO ARTTURI HALLAKORPI 
(1873–1951)

rentavan ”vedenpaljouksia” alajuoksulla. Hallakorven 
mukaan voitiin väittää aivan päinvastaista. Artikkelis-
saan hän korostaa, että ”vedet eivät virtaile pois äkilli-
semmin kuin mitä lumet sulavat ja vedet satavat. Näi-
tä seikkoja ei ojan kaivaminen eikä puron perkaaminen 
pysty muuttamaan”.
 Hallakorpi oli vuonna 1917 mukana puuhaamassa Suo-
men Salaojitusyhdistyksen perustamista ja hänet valittiin 
15.12.1917 pidetyssä kokouksessa yhdistyksen väliaikai-
seen toimikuntaan. Kun yhdistys perustettiin 16.12.1918 
toiseen kertaan, Hallakorpi alusti kokouksessa salaoji-
tusyhdistyksen toiminnalle asetettavista suuntaviivoista. 
Hänet valittiin yhdistyksen johtokuntaan.
 I.A. Hallakorpi nimitettiin maanviljelyinsinööriyhdis-
tyksen kunniajäseneksi vuonna 1940. 
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sa tutkimus maavesistä ja urpasavimaiden ojaetäisyys-
koe unohtamatta kuitenkaan salaojituksen toimintaa 
valottavia julkaisuja. Salaojituksen käytännön suorit-
tamista varten hän laati tärkeän kirjan ”Salaojitustyöt” 
ja pyrki koko uransa ajan edistämään salaojituksen toi-
meenpanoa julkaisemalla lukuisia käytäntöä palvelevia 
artikkeleita.
 Vuodesta 1936 alkaen Lauri Keso toimi Helsingin yli-
opistossa maanviljelystekniikan opettajana. Opiskelijoil-
le hän viestitti ehdottomana vaatimuksenaan, että sala-
ojitus tulee aina tehdä millintarkasti. Laadun suhteen ei 
ollut lupa minkäänlaisiin kompromisseihin. 
 Lauri Keso oli maanviljelysinsinööriyhdistyksen perus-
tajajäseniä. Hänet valittiin jäseneksi yhdistyksen ensim-
mäiseen johtokuntaan.

Lauri Keso syntyi 12.9.1888 Aitolahdella. Hän suoritti 
maanviljelysinsinööritutkinnon vuonna 1913, agronomi-
tutkinnon vuonna 1914 ja tekniikan tohtorin tutkinnon 
vuonna 1935. Tasavallan Presidentti myönsi Lauri Kesolle 
professorin arvonimen vuonna 1943.

Keso toimi:
• 1913–1920 apulaismaanviljelysinsinöörinä Uudenmaan 

ja Hämeen maanviljelysinsinööripiirissä 
• 1918–1919 insinöörinä asutushallituksessa
• 1920–1954 toimitusjohtajana Salaojitusyhdistyksessä
• 1946–1948 yli-insinöörinä maataloushallituksessa

Lauri Kesoa voidaan pitää suomalaisen salaojituksen isä-
nä. Hänen muistokirjoituksensa laatija kuvaa professori 
Keson toimintaa seuraavasti: ”Vain harva ihminen on an-
tautunut tehtävälleen niin kokonaan sekä pystynyt sen 
niin täydellisesti ja ehjästi täyttämään kuin Lauri Keso. 
Hän suoritti Salaojitusyhdistyksen palveluksessa ollen 
Suomen maataloudelle pohjaa luoneen ja edelleen luo-
van suuren elämäntehtävän. Hän teki alallaan sekä tut-
kijana että käytännöllisen työn ohjaajana ja valvojana 
uraauurtavan työn, johon on kiinnitetty ihailevaa huo-
miota ei vain kotimaassa vaan ulkomaillakin.”
 Keso tuli Suomen Salaojitusyhdistyksen toimintaan 
mukaan kesällä 1919 järjestämään salaojituskursseja. 
Samana vuonna yhdistys valitsi hänet toimitusjohtajak-
seen. Keso näki alusta pitäen salaojituksen kehittämis-
työn välttämättömäksi. Lisäoppia saadakseen hän mat-
kusti syksyllä 1922 Saksaan ja harjoitti jatko-opintoja 
Münchenin teknillisessä korkeakoulussa. Tämän lisäk-
si Oberbauamtmann Zink perehdytti häntä yksityisesti 
maankuivatuksen erityiskysymyksissä. Asiantuntemus-
taan hän lisäsi osallistumalla ulkomailla järjestettyihin 
kuivatusta käsitteleviin konferensseihin. 
 Suomen Salaojitusyhdistys perusti ensimmäiset koe-
kenttänsä vuonna 1925. Keson väitöskirja ”Kulttuuritek-
nillisiä maaperätutkimuksia erikoisesti ojaetäisyyttä sil-
mälläpitäen” valmistui vuonna 1930. Väitöstyön ohella 
hänen merkittävimpiä tutkimuksiaan olivat muun muas-

LAURI ALEKSANTERI KESO 
(1888–1954)
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Pentti Kaitera syntyi Rantasalmella 19.11.1905. Hän suo-
ritti diplomi-insinööritutkinnon vuonna 1929 ja teknii-
kan tohtorin tutkinnon vuonna 1940.

Kaitera toimi:
• 1929–1934 apulaismaanviljelysinsinöörinä maanvilje-

lysinsinööripiireissä
• 1934–1942 johtajana maataloushallituksen vesistötie-

teellisissä tutkimuksissa
• 1942–1967 maatalouden vesirakennuksen professorina 

Teknillisessä korkeakoulussa
• 1959–1962 rehtorina Oulun yliopistossa
• 1967–1972 vesitalouden professorina Teknillisessä kor-

keakoulussa

Pentti Kaitera järjesti maataloushallituksen vesiteknisiä 
tutkimuksia varten pienten hydrologisten havaintoaluei-
den verkoston, joka oli lajissaan ainutlaatuinen maail-
massa. Kaiteran tärkeimmät tutkimukset koskivat lu-
men sulamista ja siitä aiheutuvaa valuntaa sekä lumen 
pinnasta tapahtuvaa haihduntaa. Hänen tunnetuin tut-
kimustuloksensa on ns. Kaiteran nomogrammi, jolla va-
luma-alueen keskiylivaluma voidaan määrittää. Myös 
hänen 1930- ja 1940-luvuilla julkaisemansa maankuiva-
tus- ja kastelututkimuksensa olivat uraauurtavia.
 Kiinnostavaa on tässä yhteydessä havaita, että vuon-
na 1942 julkaisemassaan kirjassa ”Miten voin torjua kui-
vuutta” Kaitera esittelee muiden kastelumenetelmien 
ohella säätösalaojituksen, josta Suomessa kiinnostuttiin 
1980-luvulla uudestaan. Hänen voi katsoa olleen monis-
sa muissakin asioissa selvästi aikaansa edellä. Esimerk-
keinä tästä mainittakoon, että hän jo vuonna 1948 kiin-
nitti huomiota pienten taajamien jätevesien käsittelyn 
tarpeeseen ja pelloilta tapahtuvaan ravinnekuormituk-
seen ja vuonna 1970 julkaisemassaan kirjoituksessa poh-
ti ilmaston lämpenemisen problematiikkaa.
 Kaiteran edistyksellisyyttä osoittaa myös, että sekä 
luonnonvesien laatuseikat että kehitysmaiden vesikysy-
mykset otettiin 1960-luvulla mukaan vesitalouden ope-
tusohjelmaan. Hänen aloitteestaan aloitettiin TKK:ssa 

afrikkalaisten vesi-insinöörien koulutus vuonna 1972.
Sota-aikana Kaitera, RUK:n kaikkien aikojen priimus, toi-
mi Pioneeriosasto Kaiteran johtajana ja Linnoitusasiain 
toimikunnan sihteerinä. Hänet kutsuttiin Suurtalkoiden 
johtoon vuonna 1942 ja vuosina 1943–44 hänen vastuul-
laan olivat väestönsiirron tehtävät niistä haastavimpana 
63 000 inkeriläisen siirto Leningradin alueelta Suomeen.
 Merkittävin ja kauaskantoisin Pentti Kaiteran aikaan-
saannoksista on Oulun yliopiston perustaminen. Hänen 
aloitteestaan syntyi vuonna 1949 Pohjois-Suomen Tut-
kimussäätiö, jonka tavoitteena oli yliopiston perustami-
nen Ouluun. Kaitera toimi Korkeakoulukomitean (1953–
56) jäsenenä ja Pohjois-Suomen korkeakoulukomitean 
(1956–59) puheenjohtajana ja asettui organisoimaan yli-
opiston käynnistämistä sen ensimmäisenä rehtorina.
 Pentti Kaitera oli maanviljelysinsinööriyhdistyksen pe-
rustajajäseniä ja sen johtokunnan ensimmäinen sihteeri. 
Vuosina 1940–1943 hän toimi yhdistyksen puheenjohta-
jana.

PENTTI VEIKKO KAITERA 
(1905–1985)
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Professuuri kiinnosti Kesoakin
I.A. Hallakorpi oli sekä Lauri Keson että Pentti Kaiteran 
opettaja Teknillisessä korkeakoulussa. 
 Keso aloitti opintonsa vuonna 1908 ja päätti ne viisi 
vuotta myöhemmin. Ennen Suomen Salaojitusyhdistyk-
seen siirtymistä hän oli toiminut Hallakorven alaisena 
maanviljelysinsinööripiirissä ja asutushallituksessa. Hal-
lakorven julkaiseman kirjan ”Maan kuivatus” esipuhees-
sa tekijä kiittää Kesoa seuraavasti: ”Lausun parhaim-
mat kiitokseni apulaiselleni, Maanviljelysinsinööri Lauri 
Kesolle, joka on m.m. avustanut minua karttojen ja ku-
vien laatimisessa.”
 Kun Keso vuonna 1919 nimitettiin Suomen Salaojitus-
yhdistyksen toimitusjohtajaksi, oli Hallakorpi yhdistyk-
sen johtokunnan jäsen ja oletettavasti kannatti nimitystä. 
Vuonna 1922 perustettua maanviljelystekniikan profes-
suuria hakivat Hallakorpi, Keso ja maanmittari Pekka 
Kokkonen, joka peruutti hakemuksensa. Heille myön-
nettiin pisin mahdollinen pätevöitymisaika, puolitoista 
vuotta. Asiantuntijana käytettiin yli-insinööri K.R. Wil-
lebrandia. Virkaehdotus saatiin tehdyksi keväällä 1925, 
jolloin päteväksi professorin virkaan julistettiin ainoas-
taan Hallakorpi. Keso ei päätökseen tyytynyt, vaan valitti 
valtioneuvostolle pitäen itseään entistä opettajaansa ja 
esimiestään pätevämpänä. 
 Keso katsoi, että ehdollepanossa oli liioiteltu herra 
Hallakorven käytännöllisen kokemuksen määrää ja ar-
voa ja mainitsi, että poikkeuksellisen usein Hallakorven 
laatimiin suunnitelmiin on ollut tehtävä syvälle käypiä 
muutoksia. Keso väitti, että Hallakorven kirja ”Maan kui-
vatus” on suurelta osin Georg Schewiorin vuonna 1909 
julkaiseman kirjan käännös ja että siitä puuttuu omin-
takeisuus ja että Hallakorven esityksessä ”Kustannusten 
jaon teknillinen suoritus maanparannusyrityksessä” on 
puutteellisuuksia, virheellisyyksiä ja epäkäytännöllisyyk-
siä, jotka ovat syvällekäypiä.
 Valitus raukesi, sillä valtioneuvostolla ei ollut valtuuk-
sia käsitellä hakijoiden kelpoisuutta koskevaa päätöstä ja 
Hallakorpi nimitettiin maanviljelystekniikan professorin 
virkaan marraskuun 26. päivänä 1925. Hän pääsi anta-
maan lausuntonsa Keson pätevyydestä ja vaikuttamaan 
seuraajansa valintaan, kun virka täytettiin hänen eläk-
keelle siirtymisensä jälkeen.
 Pentti Kaitera aloitti insinööriopintonsa vuonna 1924 ja 
sai ne päätökseen vuonna 1929. Hän työskenteli keväällä 
1929 ennen valmistumistaan Lauri Keson tutkimusapu-
laisena Salaojitusyhdistyksessä suorittaen laboratoriotöi-
tä maaperätutkimuksia varten. Samassa yhteydessä hän 
laati Keson valvonnassa salaojasuunnitelmia eräille pel-
loille. 

Kun Kaitera määrättiin vuonna 1934 maataloushallituk-
sen vesistötutkimusten johtoon, Hallakorpi ja Keso ni-
mitettiin nelijäsenisen, tutkimuksia valvovan toimikun-
nan jäseniksi. Hallakorpi jättäytyi toimikunnasta sivuun 
vuonna 1938. Maataloushallitus järjesti vuonna 1940 tut-
kimusten valvonnan uudelleen ja vapautti Keson ja muut 
jäsenet asiantuntijatoimikunnan tehtävistä. 
 Hallakorpi jäi eläkkeelle syyskuun 3. päivänä vuon-
na 1940. Maanviljelystekniikan professuuria hakivat nyt 
Keso ja Kaitera, joille myönnettiin pätevöitymisaikaa tou-
kokuun 15. päivään 1941. Asiantuntijalausunnot pyydet-
tiin Hallakorvelta, dosentti P.V. Tuorilalta ja dosentti H. 
Renqvistiltä.
 Kaikki asiantuntijat asettivat Kaiteran ensimmäiselle 
ja Keson toiselle sijalle. Samoin teki Teknillisen korkea-
koulun opettajaneuvosto, joka piti Keson tekemää vali-
tusta aiheettomana. Valituksessaan Keso purkaa katke-
ruuttaan asiantuntijoihin: ”Se sävy, millä asiantuntijat ja 
heistä erikoisesti prof. Hallakorpi ja tohtori Renqvist kä-
sittelevät julkaisutoimintaa, suhtautuessaan allekirjoitta-
neen tuotantoon kuin opponentit, mutta kilpahakijaani 
kuin puolustusasianajajat, ei tee vaikuttavaa vaikutusta 
asiain tunnollisesta käsittelystä. Tätä vaikutelmaani tu-
kee sekin, ettei kukaan asiantuntijoista ole katsonut asi-
alliseksi edes mainita siitä, että asiantuntijalautakuntaan 
kuuluvana olen joutunut valvomaan ja seuraamaan maa-
taloushallituksen vesiteknillisiä tutkimuksia sen alku-
ajoilta alkain.”
 Jos academiasta ei Keson pätevyydelle ymmärtämystä 
löytynyt, valtioneuvostosta sitä löytyi. Valitusta käsitel-
täessä esittelijäneuvos Lehto tosin lausui: ”Se lopputulos, 
johon asiantuntijat erimielisyydettä ja opettajaneuvosto 
niinikään yksimielisesti olivat tulleet, oli katsomalla toh-
tori Keson erinomaisiin saavutuksiin erityisesti maanvil-
jelystekniikan alaan kuuluvissa salaojituskysymyksissä 
on jonkun verran yllättävää.” Kun kuitenkaan asiantunti-
joiden ja opettajaneuvoston mielipiteestä poikkeaminen 
ei käynyt päinsä ehdotti esittelijä, että tohtori Keson vali-
tus ehdollepanosta hylättäisiin. 
 Vastaehdotuksen teki maalaisliittolainen kansanhuol-
toministeri Siivo Kantala: ”Koska tohtori Keso oli pitkät 
ajat erittäin menestyksellisesti johtanut salaojitustöi-
tä ja sitä tutkimuksillaan suuresti kehittänyt ja kun hä-
nen agronomitutkinnostaan oli varmaankin hyötyä kysy-
myksessä olevassa opetuksessa sekä sen johdosta, että 
tohtori Keso oli pitkään ollut vastaavan aineen opettaja 
yliopistossa useita vuosia, ministeri Kantala hyväksyen 
puheena olevan valituksen asetti tohtori Keson ensim-
mäiselle ehdokassijalle ja tohtori Kaiteran toiselle ehdo-
kassijalle.”
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Äänestyksessä Keson valitus hyväksyttiin äänin 9–5 ja 
nimitysasia vietiin Presidentin esittelyyn. Tasavallan Pre-
sidentti Risto Ryti otti asiakirjat haltuunsa ja seuraavas-
sa, lokakuun 2. päivä 1942 pidetyssä esittelyssä ”näki 
hyväksi nimittää apulaismaanviljelysinsinööri teknolo-
giantohtori Pentti Veikko Kaiteran Teknillisen korkea-
koulun maanviljelystekniikan professorin virkaan.”

Kaitera arvosteli ojasyvyyksiä
Kahdeksan vuotta myöhemmin, joulukuussa 1950 Pentti 
Kaitera piti Maataloustieteellisen Seuran kokouksessa sit-
temmin julkaistun esitelmän, jossa hän otti voimakkaasti 
kantaa suomalaisessa salaojituksessa käytettyihin mene-
telmiin. Hän arvosteli erityisesti ojasyvyyksiä, joita hän 
piti liian suurina. Muita kritiikin aiheita olivat salaojitus-
ten liiallinen kaavamaisuus ja maan viettosuhteiden ja 
vanhojen sarkaojien huomiotta jättäminen. Hän ehdot-
ti harkittavaksi vaihtoehtoisia menetelmiä kuten myyrä-, 
kivi- ja risusalaojia, jotta kustannuksia saataisiin alem-
mas ja salaojitus etenisi nopeammin.
 Keso loukkaantui. Hän piti arvostelua aiheettomana ja 
puolusti tiukasti vallinnutta käytäntöä. Kiista sai suurta 
julkisuutta ja johti siihen, että valtiovallan toimesta aloi-
tettiin vuonna 1951 salojituskoekenttien rakentaminen. 
Myöhemmin salaojasyvyyttä tarkistettiin Kaiteran esittä-
mään suuntaan, mutta halvat menetelmät eivät tulleet 
käyttöön.
 Epilogin tälle keskustelulle toi Kaiteran vuonna 1978 
laatima kirjoitus Salaojayhdistyksen juhlajulkaisussa, 
jossa hän jakaa tunnustusta suomalaisen salaojituksen 
laadulle: ”Tiedossani ei ole mitään maata, jossa peltojen 
salaojitustoimintaa olisi johdettu niin suurella asiantun-
temuksella ja huolella kuin Suomessa. Tästä tulee kiitos 
Salaojitusyhdistykselle, joka tätä toimintaa on johtanut, 
ja erityisesti sen ylimmässä johdossa olleille henkilöille.”

välimaisema tai oja 
tai salaoja(ojasysyys-
juttu vieressä)





Rauno Peltomaa

SATA VUOTTA
SALAOJITUKSEN
KEHITYSTÄ 

4.
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Suunnitelmallinen salaojitus on ollut alusta alkaen suo-
malaisen salaojituksen keskeinen periaate.
 Jo ennen yhdistyksen suunnittelupalveluiden tarjontaa 
maassa oli alan ammattilaisia, joista ensimmäiset tulivat 
Suomeen Saksasta ja Ruotsista. Yhdistyksen teknikkoluet-
telossa ensimmäistä sijaa pitää E. A. Koskinen, joka aloit-
ti teknikon uransa 1920. Häntä ennen maassa oli tehty 
salaojitussuunnitelmia 5 500 hehtaarille.
 Salaojateknikko joutui itse tekemään kohteesta kartan 
paikan päällä. Sitä varten hänen varusteisiinsa kuului-
vat myös mittanauha ja kulmaprisma. Korkeussuhteiden 
määrittämistä varten hänellä oli vaaituskone ja lattanau-
ha sekä viivoittimena laskutikku. Kulkeminen tiloille ta-
pahtui aina 1950-luvulle saakka pääosin linja-autoilla ja 
teknikko saattoi olla työmatkalla koko viikon. Siitä syys-
tä muut tarvittavat työkalut ja apuvälineet linjaseipäistä, 
joina käytettiin myös heinäseipäitä, lattanauhan lautaan 
ja lapioihin löytyivät tilalta reippaista apumiehistä pu-
humattakaan. Lauri Keson oppaissa, joista ensimmäinen 
ilmestyi 1924 ja viimeinen 1951, on hyvin yksityiskohtai-
nen opastus kenttätutkimuksen tekoon samoin kuin työ-
paalutuksesta.
 Maastotyökauden jälkeen suunnitelma ja sen puhtaak-
si piirtäminen sekä kustannusarvio ja suunnitelmase-
lostus tehtiin pääosin talviaikana Helsingin toimistolla. 
Suunnitelmien laatua pidettiin yllä siten, että teknikko 
esitteli ehdotuksensa insinööriesimiehelleen, jonka hy-
väksynnän jälkeen teknikko mitoitti suunnitelman ja 
tarkastajan hyväksynnän jälkeen sille sai laskea kus-
tannusarvion, jonka esimies niin ikään tarkasti. Sen jäl-
keen suunnitelmat annettiin puhtaaksikirjoittajalle, mikä 
työllisti useita toimistotyöntekijöitä. Tarkastustoimintaa 
siirrettiin 1970-luvulla kokeneiden salaojateknikoiden 
vastuulle. Heitä oli sekä piiri- että apulaistarkastaja ni-
mikkeellä. Sen seurauksena loppui myös teknikoiden tal-
vityöskentely Simonkadulla. Tarkastuksista riippumatta 
kullekin teknikolle muotoutui oma käsiala, mihin vaikut-
tivat paikalliset olosuhteet ja niissä saatu kokemusperäi-
nen tietotaito.

Sitä mukaa kun autot yleistyivät teknikon kulkuvälinee-
nä, omakin varustus monipuolistui. Käyttöön tuli itseta-
saavia vaaituskoneita ja alumiinisia jalustoja, harppoja, 
teräksisiä ”rasseja” ja käsikäyttöisiä maakairoja. Piirus-
tusvälineissä tussit yksinkertaistuivat ja taskulaskimet 
korvasivat laskutikkuja.
 Suuri harppaus mittaustekniikassa tapahtui takymet-
rien tultua markkinoille 1980-luvulla, mikä mahdollisti 
atk:n hyödyntämisen suunnittelussa. Siirtymistä edisti 
se, että Geodimeter-takymetrien myyjäksi oli siirtynyt sa-
laojateknikko Jussi Koskinen Karjaalta. Kenttätutkimus 
siirtyi teknikkoparin työskentelyksi ja radiopuhelimet 
otettiin käyttöön. GPS-tekniikan hyödyntäminen puo-
lestaan yleistyi 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, mikä 
mahdollisti maastotutkimusten teon yhden teknikon työ-
ryhmällä samoin kuin suunnitelman työstämisen ja tu-
lostamisen lähetyskuntoon. Näin vastuu suunnitelman 
laadusta siirtyi vähitellen kokonaan teknikon harteille.
 Perinteisen salaojitussuunnittelun lisäksi kuvioihin tuli 
mukaan säätösalaojituksen yleistyminen ja kosteikoiden 
rakentaminen EU:hun liittymisen ja erityistukien myötä.
 Salaojituksen lisäksi teknikon ammattitaitoa kehitet-
tiin maa-ainesten otto- ja peruskuivatussuunnitelmien 
laadintaan.

SUUNNITTELU

Salaojateknikko tekemässä karttaa työvälineenä kul-

maprisma ennen takymetritekniikan käyttöönottoa.
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Käsinpiirretty salaojakartta. 

Pellon vaaitus tehtiin vaaituskoneella. Lattamiehellä piti 

olla kahden metrin harppa vaaitusvälien mittaamiseen.
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Takymetrit tulivat 

käyttöön 1980-luvulla.

Suunnittelun perustana oleva periaatekuva 

veden virtauksesta salaojaputkeen hyvin vettä 

läpäisevässä maassa.

sadanta 

maanpinta 

virtausviiva salaoja pohjaveden taso 
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GPS-mittalaitteisto yleistyi 2000-luvun 

ensimmäisinä vuosina. Tekniikka mahdollisti sen, 

että teknikko voi toimia yksin.

Suunnitteluohjelmalla 

piirretty salaojakartta.
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Teknikon toimenkuvaan on koko yhdistyksen elinkaa-
ren ajan sisältynyt myös suunnitelman työpaalutus eli 
maastoon merkintä. Varsinkin vuosittaisten ojitusmää-
rien kasvaessa sodan jälkeen se vei pääosan teknikon 
työajasta ojituskaudella. Mieskohtaiset vuosittaiset paa-
lutushehtaarit nousivat yli viiden sadan ja olivat enim-
millään yli tuhat hehtaaria. Kun hehtaarin paalutus vei 
aikaa reilun tunnin, niin paalutustunteja kertyi vastaa-
vasti yli viiden sadan.

SUUNNITELMAN 
MAASTOON MERKINTÄ

Suunnitelman maastoon merkintä 

tapahtuu edelleen paaluilla.



Puusta tiiliputken kautta muoviputkiin
Yhdistyksen toiminnan käynnistymisen aikoihin Suo-
messa oli jo omaakin tiiliputkituotantoa. Tiiliputken 
osuus oli kuitenkin alle kymmenen prosenttia salaoji-
tuksista ja niistäkin iso osa betoniputkia. Valtaosa teh-
dyistä salaojista oli puusta, kivistä tai turpeesta. Puusta 
tehtiin salaojaputkia jonkin verran sorvaamallakin, mut-
ta valtaosa oli turvemailla käytettyjä lautaputkia, joiden 
yksityiskohtaisia teko-ohjeita löytyi Keson julkaisuista. 
1920-luvun lopulla maassa oli kuitenkin jo kahdeksan 
tiiliputken valmistajaa. Pisimpään eli vuoteen 1989 tiili-
putkia valmisti Paloheimo yhtiö Riihimäen tehtaallaan.

Sora ollut pitkän toimivuuden varmistaja
Yhtenä pitkään hyvin toimivan salaojituksen edellytyk-
senä korostettiin alusta alkaen putken suojaamista liet-
tymiseltä ja kaivannon asiallista täyttöä. Soran käyttöä 
putkien liettymisen estämisessä suositeltiin yhdistyksen 
toiminnan alkuajoista lähtien.

Muoviputket
Ensimmäiset muoviputket olivat muovinauhakokeilujen 
jälkeen imuojiin tarkoitettuja sileitä putkia, joihin oli sa-
haamalla tehty pituussuuntaisia rakoja. Niitä kutsuttiin 
salkosiiviläputkiksi. Näiden putkien aikakausi osui 60- 
luvun alkuun. Niillä ojitettiin kuitenkin vain murto-osaa 
vuosittaisista ojitusmääristä. Vuonna 1963 salkosiivilä-
putkilla raportoitiin salaojitetun 2500 hehtaaria.
 Muoviputken markkinoiden valtaus alkoi, kun saksa-
laisten vuonna 1961 kehittämällä tekniikalla alettiin val-
mistaa aallotettuja salaojaputkia Suomessa. Muoviput-
ken markkinaosuus oli 1974 sen markkinaosuus oli 4 %, 
1978 jo 20 % ja kymmenen vuotta myöhemmin 90 %. 
 Suomessa putkien valmistajana toimi alkuvaiheessa 
Finlaysonin Forssan tehdas. Sen tuotanto siirtyi 90-luvul-
la Nastolaan, ja tuotantoa jatkaa edelleen Oy Uponor Ab. 
Ojamuovin Markkinoille ilmestyi 80-luvulla salaojaput-
kia valmistava vaasalainen yritys Wiik&Höglund sittem-
min KHW-Pipe. Näiden valmistajien tuotanto yhdistettiin 
2010-luvulla kokonaan Nastolaan. 1980–90 luvuilla Mark-

kinoilla oli myös Heinolan muoviputkitehdas, jonka tuo-
tantoa jatkoi vuodesta 1993 alkaen Meltex Oy Uuraisilla. 
Muita putkia valmistavia yrityksiä olivat muun muassa 
Nokia ja Pohjolan Kaapeli. Paloheimo toi 1980-luvulla 
ruotsalaisen Lubonyylin muoviputkea. Ojamuovi Oy toi-
mi monien putkivalmistajien jälleenmyyjänä.
 Muoviputken myötä markkinoille ilmestyivät myös 
esipäällystetyt salaojaputket. Suomessa on eniten käytet-
ty kookoskuidusta valmistettua esipäällystettä. 

MATERIAALIT

Sora on Suomessa yleisin 

käytetty ympärysaine.
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2010-luvulla kehitettiin menetelmä, jossa muovikalvo 

asennetaan maahan pellon reunaan ehkäisemään veden 

virtausta pois pellolta käytettäessä säätösalaojitusta.
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LAPIOKAIVUSTA 
KONEKAIVUUSEEN

Lapiokaivun aikaisen työvälineiden pääasiallinen val-
mistaja oli Oy Billnäs Ab. Sen valikoimasta löytyi tarvit-
tavat erikokoiset lapiot ja ”työntökourut”. Sodan jälkeen 
niistäkin oli jonkin aikaa pulaa, kunnes valmistus pää-
si uudelleen käyntiin. Lapiokaivun alkuaikoina yhdistys 
piti luetteloa myös alan ammattilaisista, josta yhdistyk-
sen jäsenet voivat kysellä kaivajia. 
 Lapiokaivua korvaavista koneista tuotiin ensimmäi-
senä maahan norjalaista neljän hevosen vetämää Revolt 
konetta jo 1920-luvulla. Sen ruotsalainen versio oli Aas-
hammar aura. Varsinaisia koneellisia kaivukoneita saa-
pui niin ikään jo 1920-luvun alussa, jolloin maahan tuo-
tiin muutama amerikkalainen Buckeyn ”pyöräkauha” 
tyyppinen kone, joissa oli 20 hevosvoiman petrolimoottori.

Sodan jälkeen tuotiin amerikkalaisia Cleveland- ja Buc-
keye-merkkisiä salaojakoneita. Kotimainen vastine oli 
White puolitela-alustainen tykinkuljetuskuorma-autoon 
rakennettu salaojakone, joka kulki lempinimellä ”San-
tahaminalainen”. Santahaminalaisen jälkeen alkoi vilkas 
salaojakoneiden kehittämisvaihe, kun traktorit yleistyi-
vät maataloudessa.
 Kotimaisen kehitystyön tuloksen olivat loimaalaisen 
Kurpan konepajan Mara salaojakoneet, joista oli sekä 
ketju- että kaivupyörä mallit. Salaojakoneiden syvyy-
den ohjauksessa siirryttiin sihtilinjoista laser-tekniikkaan 
1970-luvun alussa. Sorastusta helpottamaan kehitettiin 
soravaunuja, joista Kurpan Sora-Mara hallitsi pitkään 
markkinoita.

Salaojakone ”Santahaminalainen”.
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Suomessa yleistyvät Inter-Drainin tela-alustaiset 

aura- ja kaivavat salaojakoneet 2000-luvulla.

Kurpan Konepajan valmistama Sora-Mara varmisti 

omalta osaltaan sen, että urakoitsijat voivat tarjota myös 

suunnittelijan edellyttämän sorastuksen palveluvalikoimas-

sansa. Soravaunujen valmistus jatkuu edelleen Loimaalla 

Agrosa Oy:n toimesta.
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Laser-tekniikan hyödyntämisen salaojituksessa oivalsivat 
ensin Ohion Yliopiston tutkijat James Fouss ja Norman 
Faussey 1960-luvun puolivälissä. Sittemmin kaupallisen 
tuotteen kehitti Laserplane yhtiö saman osavaltio Day-
tonassa. Kurpan Konepaja tarttui tuotteeseen ja se sai 
varsin nopeasti jalansijaa varsinkin Ukko-Maroissa. Sen 
myötä yksinkertaistui muun muassa työpaalutus, kun ei 
enää tarvinnut laittaa korkeustietoja paaluihin. Oivallus 
on noteerattu USA:n oloissa harvinaisella kunnianosituk-
sella. Sikäläinen maatalousalan insinöörijärjestö ASABE, 
myönsi tuotteen kehittäjille arvostetun kunniakirjan 
2007.
 Putken laskua helpottamaan salaojakoneet alettiin va-
rustaa putkenlaskukourulla, jonka avulla putkenlaskija 
voi istua koneen kyydissä eikä putkia tarvinnut enää las-
kea käsin kaivantoon. Muoviputkien tultua markkinoil-
le 1960-luvun alkupuolella putkenlaskukouruun liitettiin 

vielä sorasuppilo, jolla voitiin varmistaa, että kevyt muo-
viputki asettui soran painolla suoraan kaivannon poh-
jaan.
 Keski-Euroopassa yleisesti käytetyt tela-alustaiset au-
rasalaojakoneet rantautuivat maahan keväällä 1981. Koi-
vikon koulutilalla Muhoksella esiteltiin ensimmäinen 
Suomeen tuotu saksalainen Hoes-aurasalaojakone.
 Aurakoneiden maahantuonnin myötä hiipui myös 
kotimaisen kaivavan salaojakoneen valmistus. Viimeiset 
Kurpan Konepajan salaojakoneet valmistuivat vuonna 
1995.
 2000-luvulla salaojakoneina ovat Suomessa yleisty-
neet erityisesti hollantilaisen Inter-Drainin tela-alustaiset 
koneet, joita on tuotu maahan sekä aura- että kaivavia 
malleja. Näiden koneiden kaivusyvyyden kontrollointi 
perustuu laser-ohjausjärjestelmään. GPS-tekniikan sovel-
lutukset odottavat vielä yleistymistään Suomessa.

Laser-tekniikan hyödyntäminen salaojakoneiden

syvyydensäädössä alkoi Suomessa 1970-luvun alussa. 

Kuvissa ensimmäisen polven laitteet (alla) ja nykyai-

kainen laserohjauskeskus hytissä ylhäällä vasemmalla 

(oik.).



Keskeisin työn laadun mittari oli pitkään salaojan poh-
jan tasaisuus. Asennustarkkuutta seurattiin vaaitsemal-
la salaojaputkien asemaa kahden metrin välein. Sallitun 
maksimipoikkeaman paalutetusta linjasta riippui putken 
kaltevuudesta. 
 Käytännössä työmaatarkastuksia tehtiin satunnaisesti, 
kun työmaita sattui muiden työmatkojen varrelle. Asen-
nustarkkuus mitattiin vaaituskoneella ja latalla putken 
päältä. Aurakoneiden yleistymisen jälkeen mittausten te-
kemistä varten hankittiin ruotsalainen asennustarkkuus-
mittari Consoil, jolla putken asema voitiin mitata putken 
sisään työnnettävällä letkulla, Tämä oli tärkeää, koska 
asennustarkkuutta ei voitu enää mitata kaivannosta.
 Putkien sijainnin tuli myös noudattaa paalutettua lin-
jaa. Tarkastuksia varten oli oma lomake, joka arkistoi-
tiin suunnitelma-arkistoon. Niiden perusteella teknikolle 
muodostui käsitys siitä, keiden urakoitsijoiden työmailla 
oli syytä käydä useammin kuin joidenkin muiden.

LAADUN MITTARI

Aurakoneiden tuonti Suomeen alkoi 1980-luvulla.

Consoil-asennustarkkuusmittaria 

kalibroimassa Kalevi Pelanteri ja 

Rauno Peltomaa.



SALAOJITUKSEN KEHITYS LYHYESTI

Vuosikymmen Suunnittelu Putket ja tarvikkeet Kaivutekniikka

1920 Käsityötä Puuta ja tiilta Mies ja lapio

1930 Käsityötä Pääasiassa tiiliputkea Buckey astuu 

kuvaan mukaan

1940 Sota-aika hidastaa kehitystä

1950 Autot avuksi Kotimainen 

koneenvalmistus alkaa

1960 Kalusto monipuolistuu Muoviputken ensiaskeleet Kurpan Konepaja astuu kehiin

1970 Korrugoidun putken 

markkinoiden valtaus alkaa

Mara-koneet valtaavat 

markkinat

1980 Atk:n ensiaskeleet Esipäällystetyt putket 

tulevat markkinoille

Tiiliputken valmistus loppuu

Keskieurooppalaiset 

aurakoneet rantautuvat maahan

1990 Takymetrit yleistyvät

GPS-tekniikka mukaan

Muoviputkella ei kilpailijaa Marojen valmistus loppuu

2000 GPS-tekniikka yleistyy

Tietokoneavusteinen

suunnittelu

Hollantilaiset tela-alustaiset 

koneet valtaavat markkinat

2010 Uusiakin koneita 

hankitaan edelleen

Aurasalaojakoneissa 

on erimuotoisia 

auroja.
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Hannu Porkola ja Helena Äijö

SALAOJITUKSEN 
VALTIONTUET JA
LAATUVAATIMUKSET
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Valtiontuet
Itsenäistynyt Suomi pyrki nostamaan elintarviketuotan-
toaan. Vuonna 1919 annetun asetuksen perusteella ryh-
dyttiin tukemaan kuivatus-, salaojitus- ja vesityshank-
keita halpakorkoisin lainoin, joita koskevat hakemukset 
tulivat vuonna 1920 Salaojitusyhdistyksen hoidettavak-
si. Vuonna1922 säädettiin, että anomukseen on liitettävä 
pätevän ammattimiehen laatima salaojitussuunnitelma 
ja kustannusarvio. Viranomaiset hyväksyivät maanvilje-
lysinsinöörin tai Salaojitusyhdistyksen tekemän tai tar-
kistaman ja hyväksymän salaojitussuunnitelman. Näin 
Salaojitusyhdistyksen rooli asiantuntijaorganisaationa 
vahvistui.
 Vuodesta 1927 lähtien tukea myönnettiin lainojen li-
säksi avustuksena. Avustus ja lainamuotoinen tuki on 
vaihdellut suuresti vuosikymmenestä toiseen. 1980-lu-
vulla tuki oli erilaistettu vyöhykkeittäin niin, että suu-
rin tuki kohdistui Pohjois- ja Itä-Suomeen. 1990 –luvun 
alkupuolella myönnettiin pelkästään korkotukilainoja. 
EU-jäsenyyden myötä lainojen rinnalle tulivat jälleen 
avustukset. Vuodesta 2015 alkaen on myönnetty pel-
kästään avustusta. Se nousi vuonna 2016 enintään 35 ja 
säätösalaojituksessa 40 prosenttiin tukikelpoisesta enim-
mäiskustannuksesta. Tuen määrään vaikuttavat myös 
metrikohtaiset ylärajat.
 Maatalouden ympäristötuen erityistuen toimenpiteenä 
on säätösalaojitukselle ja altakastelulle voinut saada tu-
kea vuodesta 1995 alkaen. 

Yhdistys salaojituksen laadun vaalijana
Salaojayhdistys on vastannut 1920-luvulta saakka salaoji-
tuksen suunnittelun ja toteutuksen ohjeistuksesta. Kun 
lisäksi käytännöllisesti katsoen maan kaikki salaojasuun-
nittelijat olivat yhdistyksen palkkalistoilla 1990-luvun 
puoliväliin saakka ja yhdistys antoi heille perusteellisen 
teoria- ja kenttäkoulutuksen, salaojituksen suunnittelu ja 
laatu oli tiukasti yhdistyksen näpeissä. Yhdistyksen toi-
mihenkilöt myös valvoivat työn laatua osalla salaojatyö-
maista vuosittain.
 Laatuvaatimukset muuttuvat tutkimuksen, tekniikan 
ja materiaalien kehityksen mukana. Vuosikymmenten 
saatossa on keskusteltu kärkkäästikin muun muassa 
ojasyvyydestä, ojavälistä, putkimateriaalista, kaivannon 
täyttömateriaalista, salaojakonetyypeistä ja ympärysai-
neista. Tällä hetkellä pyritään kehittämään salaojituksen 
laatua ottaen huomioon maan vesi- ja ravinnetalous ko-
konaisuutena.
 Kun salaojitustoiminta lähes pysähtyi 1990-luvun alus-
sa talouslaman ja viljelijöiden EY-pelkojen vuoksi, yh-
distyksen toimintaa oli supistettava rajusti. Salaojituksen 

laadusta kyettiin kuitenkin huolehtimaan muun muassa 
investointitukeen sisältyneiden ojituksen laatuvaatimus-
ten avulla.

Valtiontuen ehdoista poistettu 
tärkeitä laatuvaatimuksia
Investointituen ehtona ollut vaatimus siitä, että sala-
ojasuunnitelma noudatti Salaojakeskuksen toimittaman 
Salaojittajan käsikirjan ohjeita, poistettiin MMM:n ase-
tuksesta vuonna 2004. Parin vuoden ajan tuetun sala-
ojituksen laatua eivät koskeneet minkäänlaiset säännöt. 
Tilanne muuttui vuonna 2006, jolloin annettiin MMM:n 
seikkaperäinen asetus tuettavan peltosalaojituksen laa-
tuvaatimuksista. Valtioneuvoston asetukseksi muuttu-
neeseen laatuvaatimusasetukseen lisättiin vuonna 2008 
pykälä ”Tiheä ojitus”. Pykälän sisältö on vastoin olemas-
sa olevaa tieteellistä tietoa. Pykälä mahdollisti muuhun 
tarkoitukseen kuin salaojitukseen valmistetun ohuen 
esipäällysteen käytön ja poisti ko. ojituksista enimmäis-
metrirajoituksen. Yhdistyksen aloitteesta täsmennettiin 
asetusta suunnittelijan pätevyyden osalta niin, että sala-
ojasuunnittelijan tuli olla suorittanut opetushallituksen 
hyväksymä maaseudun vesitalouden erikoisammattitut-
kinnon peltosalaojituksen suunnitteluosa. Vuonna 2010 
poistettiin pykälä ”tiheästä ojituksesta”. Kyseisen ojituk-
sen tukeminen kuitenkin jatkui, kun samalla lisättiin 
alempi enimmäiskustannus metriä ja hehtaaria kohti. 
Alempi tuettava enimmäiskustannus koski kaikkia niitä 
ojituksia, joissa käytetään ympärysainetta, joka ei täytä 
korkeamman tuettavan enimmäiskustannuksen ehtona 
olevaa tiettyä paksuutta ja huokoisuusvaatimusta.
 Salaojituksen laatuvaatimusasetus kumottiin yhdis-
tyksen vastustuksesta huolimatta vuonna 2015. Tämän 
myötä kumottiin käytännöllisesti katsoen kaikki tuetta-
vaa salaojitusta koskevat säännöt salaojasuunnittelijan 
pätevyysvaatimusta myöten. Muutamia putken laatuun 
ja ympärysaineeseen liittyviä vaatimuksia kuitenkin si-
sällytettiin MMM:n asetukseen rakentamisinvestointi-
en hyväksyttävistä yksikkökustannusasetuksesta. Ase-
tukseen sisällytettiin enimmäismetrikustannus, mutta ei 
enimmäishehtaarikustannusta.

Laatua ylläpidetään monin keinoin
Tapahtunut salaojituksen laatuvaatimusten poistaminen 
tuettavan ojituksen säädöksistä koetaan yhdistyksessä 
huolestuttavaksi. Tilanteen parantamiseksi yhdistys teki 
Peltosalaojitus-nimisen viljelijöille tarkoitetun oppaan, 
joka julkaistiin syksyllä 2015.
 Lisäksi vuonna 2016 päivitettiin Suomen Rakennusin-
sinöörien Liitto RIL ry:n julkaisu RIL 128–2016 Peltosala-
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ojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset.
 Yhdistys suosittelee, että viljelijä tekee suunnitteli-
jan ja urakoitsijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa 
mainittaisiin tehtävässä ojituksessa noudatettavan RIL 
128–2016-julkaisun ohjeita ja laatuvaatimuksia.
 Yhdistys loi ja otti vuona 2017 käyttöön pätevyysjär-
jestelmän, jossa todetaan suunnittelijoita ja urakoitsijoi-
ta koskevat vaatimukset. Suunnittelijoiden vaatimuksiin 
kuuluu muun muassa maaseudun vesitalouden erikoi-
sammattitutkinnon peltosalaojituksen suunnitteluosa 
suorittaminen. Sekä suunnittelijoilla että urakoitsijoilla 
tulee olla tietty alan kokemus. Heidän edellytetään nou-
dattavan RIL 128–2016-julkaisua.

Valtiontuki yhdistykselle
Muiden neuvontajärjestöjen tapaan yhdistys sai valtiol-
ta vuosittaisen apurahan toimintaansa varten, kuten 
seuraavasta kuvasta ilmenee. Toiminnan alkuaikoina 
osalle tiloista tehtiin salaojasuunnitelmat ilmaiseksi tai 
huomattavalla alennuksella, mikä osaltaan selittää tuen 
suurta osuutta liikevaihdosta. 

1919 annetaan asetus, jonka perusteella 
tuetaan kuivatus-, salaojitus- ja 
vesityshankkeita halpakorkoisin lainoin.
1922 valtion salaojituslainojen ehdoksi 
yhdistyksen hyväksyntä.
1927 valtio myöntää myös 
salaojitusavustusta.
1932 valtio myöntää työllisyysvaroja 
salaojituksiin.
1935 valtio helpottaa salaojituslainojen 
myöntämis ehtoja.
1949 ensimmäinen salaojituslaki säädetään.
1955 uusi salaojituslaki nostaa 
salaojitukseen varattuja määrärahoja.
1967 uusi salaojituslaki voimaan.
1977 maatilalaki voimaan.
1995 peltoalueilta tulevien valumavesien 
käsittely tuli ympäristötuen piiriin
2004 poistettiin asetuksesta vaatimus 
noudattaa salaojituksessa yhdistyksen 
käsikirjaa
2006 MMM:n asetus peltosalaojituksen 
laatuvaatimuksista säädettiin
2008 kevät MMM:n asetus 
valtioneuvoston asetukseksi
2008 syksy ”tiheä salaojitus” 
tukikelpoiseksi ja suunnittelijoiden 
pätevyysvaatimus asetukseen
2010 hyväksyttiin alemman 
metrikustannuksen piiriin 
ympärysaineita, jotka eivät täytä 
korkeamman metrikustannuksen 
ympärysaineille asetettuja laatuvaatimuksia.
2015 laatuvaatimusasetus kumottiin
2016 avustukseen 5 prosenttiyksikön 
korotus eli avustus 35 %:iin 
salaojitukselle ja 40 %:iin 
säätösalaojitukselle. 

Valtionavun osuus yhdistyksen menoista prosentteina.

POIMINTOJA LAEISTA
 JA ASETUKSISTA
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SALAOJITUS-
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Johdanto
Suomalainen salaojatutkimus on sadan vuoden saatos-
sa pysynyt ajan hermolla aktiivisten alan edistämisestä 
kiinnostuneiden henkilöiden toimesta. He ovat saaneet 
valtiovallan ja muut tutkimusta rahoittavat tahot vakuut-
tuneiksi siitä, että jatkuvasti alaa kehittämällä edistetään 
maataloutemme toimintaedellytyksiä ja koko kansakun-
nan etua. Tässä läpileikkauksessa 100 vuoden suomalai-
seen salaojatutkimukseen luodaan katsaus tutkimuksen 
painopistealueisiin (Kuva 1) ja siihen, kuinka tutkimus-
toiminta on vaikuttanut käytännön salaojitukseen. Siitä 
huolimatta, että Suomi on syrjässä maanviljelyksen val-
ta-alueista, uutuudet ovat nopeasti tulleet Suomeen ai-
heuttaen tutkimustarpeita, ja siksi myös alan kansainvä-
listä kehitystä on tarkastelu taustaksi. Tässä katsauksessa 
ei kuitenkaan rajoituta vain Salaojayhdistys ry:n ja sen 
edeltäjien tekemään tutkimukseen, koska salaojitustutki-
musta on tehnyt myös moni muu toimija, ennen kaikkea 
maataloushallitus, Teknillinen korkeakoulu, Maatalou-
den tutkimuskeskus, vesihallitus ja Helsingin yliopisto.

Salaojitustoimintaa ja tutkimusta 
ennen Suomen itsenäistymistä 
Peltojen kuivatus erilaisin kivi- ja risusalaojien on alka-
nut tiettävästi jo ennen 1600-lukua Itä-Suomessa. Tuossa 
vaiheessa ja myöhemminkin vielä pitkään ojien paikat ja 
syvyyden lienee kukin viljelijä päättänyt kokemusperäis-
ten havaintojensa ja perimätiedon perusteella. Suomes-
sa suunnitelmallisen salaojituksen katsotaan alkaneen 
1858, kun Harjun tilalle Virolahdella ja Sippolan karta-
non pelloille Kouvolassa laadittiin salaojasuunnitelmat 
salaojituskarttoineen. Suunnittelijat tulivat ulkomailta ja 
sovelsivat suunnitelmiinsa muualta saamiaan oppeja ja 
kokemuksia. Peltoja salaojitettiin lähinnä suurtiloilla ja 
kartanoiden mailla Etelä-Suomessa. Koska salaojitus oli 
tuolloinkin kallis investointi, perustettiin samana vuon-
na kaksi valtionagronomin virkaa antamaan salaojituk-
sessa suunnitteluapua uudistuksia haluaville vähäva-
raisemmille maanviljelijöille. Senaatti oli kuitenkin sitä 
mieltä, että valtion palkkaamien agronomien tuli lähin-
nä keskittyä opastamaan suurtiloja kierto- ja vuorovilje-
lyyn siirtymisessä sekä suorittaa kuivatuksia, vesityksiä 
ja järvenlaskuja. Pian valtionagronomien rinnalle pe-
rustettiin lääninagronomien virkoja. Heidän tehtäviinsä Kuva 1.  Salaojatutkimusten painopistealueet ja 

Salaojatutkimustietopankkiin (www.tukisaatio.fi/ 

tietopankki) tallennettujen julkaisujen ajallinen 

jakautuminen vuodesta 1900 vuoden 2017 elo-

kuuhun. Tietopankkiin oli tallennettu yhteensä 560 

julkaisua elokuun 2017 loppuun mennessä.
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kuului myös ojitussuunnitelmien tekeminen. Vuodesta 
1876 alkaen lääninagronomien virkoihin vaadittiin agro-
nomintutkinto, tutkinto maanmittauksessa ja kahden 
vuoden harjoittelu valtion- tai lääninagronomien toimi-
tusmatkojen seuraajana. Vuonna 1885 perustettiin kolme 
maanviljelysinsinöörin virkaa, joiden haltijoille siirtyivät 
kuivatus- ja maanmittaustehtävät, kun lääninagronomi-
en tehtävät uudistettiin vuonna 1894.
 1800-luvun loppupuolelle tultaessa salaojitettuja pel-
toja oli jo monilla tiloilla Suomessa. Salaojituksen hyö-
dyllisyys oli monin paikoin todettu, mutta myös epä-
onnistuneita salaojituksia oli tiedossa. Salaojituksien 
yleistyminen pysähtyi, eikä valtion virkamiehiä saa-
tu vakuuttuneeksi salaojituksen tukemisen tarpeesta. 
Tarvittiin Suomen ilmasto-oloille ja maalajeille sopivat 
mitoitusperusteet salaojitusten saamiseksi toimiviksi. 
Maanviljelysinsinööri Hallakorpi (silloin vielä Schroeder 
ja myöhemmin Teknillisen korkeakoulun kulttuuritek-
niikan professori) perusti ensimmäisen salaojituskokeen 
nykyisen Vantaan Jokiniemen savimaalle vuonna 1908. 
Kokeessa tutkittiin ojaetäisyyden ja syvyyden vaikutusta 
satoon. Hallakorpi oli vakuuttunut salaojituksen soveltu-
vuudesta Suomessa. 

Salaojituksen hyödyt, 
kustannukset ja kannattavuus
1850-luvulla Englannissa salaojitus nähtiin niin tärkeäk-
si edellytykseksi voimaperäiselle maataloudelle, että 
sitä verrattiin höyrykoneen käyttöönottoon teollisuu-
dessa. Salaojituksen puolestapuhujat Suomessa olivat 
tietoisia sekä näistä hyödyistä että Saksassa saaduis-
ta sadonlisäyksistä. Hallakorpi kirjoittaakin kirjassaan 
”Maan kuivatus” (1917) salaojituksen kannattavuudes-
ta seuraavasti: ”Teknillisesti oikein suoritettu ja hyvin 
kunnossapidetty salaojitus katsotaan voimaperäisessä 
maanviljelyssä sellaiseksi maanparannukseksi, joka on 
aina kannattava, joka tuottaa varman ja hyvän voiton.” 
Tuolloin kannattavuuteen vaikutti merkittävästi sadon-
lisäys, joka Hallakorven mukaan oli 25–100 % avo-oji-
tetulta pellolta saatuun verrattuna. Suomen Salaojitus-
yhdistyksen toimitusjohtaja Lauri Keso tutki Suomessa 
salaojituksen aiheuttamaa sokerijuurikkaan sadonlisäys-
tä teollisuudelta saamiensa tilastojen perusteella ja tote-
si keskimääräisen sadonlisäyksen olleen 35 %. Vuonna 
1924 ilmestyneessä kirjassaan ” Salaojituksen merkitys 
maanviljelyksessä ja salaojitustyöt” Keso listaa tekijöi-
tä, jotka vaikuttavat sadonlisäykseen: viljeltypinta-ala 
lisääntyy, maa lämpenee aikaisemmin, kevätkosteus 
säilyy paremmin ja maan kosteus on tasaisemmin jakau-
tunut, maan rakenne paranee, rikkaruohojen, kasvitau-

tien, tuhohyönteisten torjuminen helpottuu sekä satojen 
varmuus lisääntyy ja laatu paranee. Epäsuorasti sadon-
lisäykseen vaikuttaviksi tekijöiksi Keso mainitsee myös, 
että kasvit käyttävät paremmin hyväkseen runsaankin 
lannoituksen, ja että lannoitteet eivät huuhtoudu sala-
ojitetulta pellolta veden mukana pois niin helposti kuin 
avo-ojitetuilta pelloilta. Lisäksi hyötyjä tulee työ- ja aine-
menekin vähentymisenä ja avo-ojien hoitokustannusten 
poisjäämisenä.
 Salaojituksen hyödyt ovat edelleenkin samoja ja ny-
kyisin varsin hyvin kaikkien tiedossa. Sen sijaan sala-
ojituksen kustannuksiin ja varsinkin rahamääräiseen 
hyötyyn vaikuttavat tekijät ovat muuttuneet vaikuttaen 
salaojituksen kannattavuuteen eri aikakausina. Salaoji-
tusinvestoinnin kannattavuus on ollut mielenkiintoinen 
tutkimuksen kohde ja sitä on tutkittu runsaasti. Seuraa-
vassa tuloksia eräistä tutkimuksista. 
 1930-luvun yleismaailmallinen lama alensi työvoi-
ma- ja materiaalikustannuksia niin, että Suomen Sala-
ojitusyhdistyksen laskelmien mukaan salaojituksen ko-
konaiskustannukset pienenivät keskimäärin 40 %, mikä 
puolestaan aiheutti pienen nousun salaojitusmääriin. 
1930- ja 1940-luvulla Suomen Salaojitusyhdistys tie-
dusteli säännöllisin väliajoin salaojittaneilta viljelijöil-
tä salaojituksen kannattavuutta. Vastausten perusteella 
salaojitus nähtiin pääsääntöisesti hyvin kannattavana in-
vestointina. Salaojitusten kustannusarvioita on verrattu 
myös maatalouden rakennuskustannusindeksiin, jonka 
alapuolella kustannukset pysyivät 1960-luvun puolivä-
listä 1980-luvun alkuun nousten sitten rakennuskustan-
nusindeksiä suuremmaksi. Maatalouden taloudellisessa 
tutkimuskeskuksessa vuonna 1981 valmistuneessa tutki-
muksessa ”Salaojituksen kustannukset ja kannattavuus” 
verrattiin salaojituskustannuksia eri puolella Suomea. 
Suurimmat hehtaarikustannukset olivat Pohjois-Suo-
messa ja pienimmät Etelä-Suomessa. Tähän olivat syy-
nä Pohjois-Suomen pienemmät salaojituspinta-alat sekä 
vaikeammat salaojitusolot, joissa ojituksia jouduttiin te-
kemään mm. kauhakoneilla. 
 Salaojituksen kannattavuutta on selvitetty tilastotieto-
jen, tilaesimerkkien ja lohko- ja tilamallien avulla, sillä 
mm. lohkon muoto, sarkaleveys, viljelyskasvi, satotaso 
ja työn hinnoittelu sekä tilan konekanta vaikuttavat kan-
nattavuuslaskelmien tulokseen. Salaojitusinvestoinnin 
tarkasteluun laadittiin mm. nomogrammi, jolla voitiin 
tarkastella eri ojaetäisyyksien vaikutusta kannattavuu-
teen (Kuva 2). Vuonna 1988 valmistui mallisovellus (ks. 
mallinnus), jonka avulla oli mahdollista laskea salaoji-
tuksen tehokkuuden vaikutus sadonlisäykseen ja edel-
leen viljelijän saamaan hyötyyn (katetuottoon). 
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Eri aikakausina tehdyille selvityksille on yhteistä se, että 
salaojitus on todettu kannattavimmaksi erikoiskasveil-
la. Esimerkiksi 1983 tehdyssä tutkimuksessa ”Pellon ku-
vio-ominaisuuksien ja maalajin vaikutuksesta salaojituk-
sen hyötyyn” salaojitusinvestoinnin takaisinmaksuajaksi 
saatiin 30 vuotta säilörehunurmella, kun taas takaisin-
maksuaika oli vain noin 4 vuotta sokerijuurikasta tai pe-
runaa viljeltäessä. 
 2000-luvun alussa Maatalouden taloudellisessa tutki-
muslaitoksessa (sittemmin MTT taloustutkimus) tehtiin 
kannattavuustutkimusta salaojitukseen liittyen. Tutki-
muksessa ”Säätösalaojituksen ja salaojakastelun kustan-
nukset ja hyödyt” todettiin, että viljanviljelyssä sadon-
lisäykset eivät kata säätösalaojituksen ja altakastelun 
lisäkustannuksia, mutta erikoiskasveilla, kuten perunal-
la, kustannukset ovat parhaiten katettavissa. Tutkimuk-
sessa tarkasteltiin myös säätösalaojituksen yhteiskun-
nallista kannattavuutta, johon vaikuttavat mm. typen 
huuhtoutumisen vähentyminen säätösalaojituksen avul-
la ja vaihtoehtoisen typen vähentämismenetelmän kus-
tannukset sekä säätösalaojituksen käyttöikä (ks. säätö-
salaojitus). Tutkimuksessa ”Salaojituksen kannattavuus 
Suomessa” todettiin salaojituksen satohyötyjen merki-
tyksen pienentyneen sadon myyntihintojen alennettua, ja 
siksi syntyvien kustannussäästöjen ja työn rationalisoin-
nista tulevien hyötyjen merkitys oli kasvanut. Tutkimuk-
sessa havaittiin salaojitushalukkuuden olevan suurempi 
omistetuilla pelloilla kuin vuokratuilla pelloilla. MTT:n 
taloustutkimuksessa valmistui vuonna 2001 tutkimus ti-
lusrakenteen vaikutuksesta tuotannon kannattavuuteen, 

jonka mukaan salaojitus on kannattavaa lohkoilla, jotka 
ostetaan tai vuokrataan isolle tilalle lisämaaksi, vaikka 
lohkojen salaojittaminen ei olisikaan ollut kannattavaa 
aikaisemmin. Vuonna 2008 valmistuneessa tutkimukses-
sa ”Suomalainen pellon omistaja” todettiin, että 90 %:lla 
pellon omistajista, jotka eivät saaneet maataloustuloa, 
pellot olivat salaojittamatta. Sen sijaan 67 %:lla viljelystä 
tuloa saavilla pellot olivat salaojitetut. Uusin tutkimus-
hanke salaojituksen kannattavuudesta ”Perusparannuk-
set ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä” (PERA) 
käynnistyi keväällä 2017. Siinä selvitetään mm. kuiva-
tuksen vaikutusta pellon ravinnetaseeseen ja kuivatusin-
vestoinnin kannattavuutta viljelijän ja yhteiskunnan kan-
nalta.

Suomalaisen salaojituksen 
mitoituksen perusteiden tutkimisesta
Hallakorven jo aiemmin mainitussa käsikirjassa ”Maan 
kuivatus” esitellään muualla Euroopassa käytettyjä mi-
toitusperusteita ja maan fysikaalisiin ominaisuuksiin pe-
rustuvia yhtälöitä ojaetäisyyksien laskemiseen. Kirjassa 
esitellään myös tuloksia Vantaan Jokiniemen ojaetäisyys-
kokeista. Jokiniemen tulokset osoittivat, että kokeessa 
käytetty suurin ojaetäisyys 15 metriä ei ollut liian suu-
ri kyseiselle maalle. Putkien mitoituksessa käytettiin mi-
toitusvalumana eli ”vedenpaljouksena” 0,65 l/s ha (4,9 
mm/vrk). Hallakorpi viittaa kirjassaan kuitenkin mm. 
Itävallan ja Saksan mitoituskäytäntöön, jossa maan ve-
denläpäisevyys otetaan huomioon vesimäärissä.  
 Suomen Salaojitusyhdistyksen perustamilla ojaetäi-
syyskoealueilla mitattiin salaojavalumaa automaattisesti 
jo 1920-luvulla (Kuva 3). Koetulosten perusteella mm. ur-
pamaiden (hapan sulfaattimaa) mitoitusvalumaa pienen-
nettiin arvoon 0,5 l/s ha (4,3 mm/vrk). Mitoitusvalumia 
tarkistettiin muidenkin maalajien osalta, mm. suomailla 
alettiin käyttää 0,75 l/s ha (6,5 mm/vrk) ja tiiviillä sa-
villa 1 l/s ha (8,6 mm/vrk), ja valumaksi oli löytynyt 
suunnilleen oikea taso. Maataloushallituksen vesistötut-
kimusten johtaja (myöhemmin Teknillisen korkeakoulun 
professori) Pentti Kaiteran lumen sulamisesta tekemien 
tutkimusten perusteella mitoitusvalumassa otettiin huo-
mioon alueen lumisuus. Esimerkiksi Oulun pohjoispuo-
lella olevien alueiden vesimääriä kasvatettiin 50 %:lla. 
Nykyisin käytössä oleva mitoitusvaluma 1 l/s ha:lta pe-
rustuu lumen maksimisulantaan keväällä (8,6 mm/vrk), 
ja sitä käytetään lähtökohtaisesti koko maassa. Ilmaston 
mahdollisesti muuttuessa kevättulva säilynee mitoitus-
perusteena Pohjois-Suomessa, mutta Etelä-Suomessa sa-
laojaputket saatetaan mitoittaa rankkasateista aiheutu-
van tulvan perusteella tulevaisuudessa. 

Kuva 2.  Nomogrammi salaojitusinvestoinnin 

kannattavuuden määrittämiseksi (Koivunen 1986). 
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Ojaetäisyys
Hallakorpea avusti Maan kuivatus-kirjan teossa maan-
viljelysinsinööri Lauri Keso, joka valittiin vuonna 1917 
perustetun Suomen Salaojitusyhdistys ry:n ensimmäi-
seksi toiminnanjohtajaksi. Hän teki väitöskirjansa suo-
malaisten maalajien ominaisuuksista ja niiden käytöstä 
ojaetäisyyksien määrittämiseen. Tutkimuksen johtopää-
tös kuitenkin oli, että kenttäkokeet olisivat varmin tapa 
Suomeen sopivien salaojaetäisyyksien selvittämiseen. Jo 

ennen vuonna 1930 valmistunutta väitöskirjaansa toi-
mitusjohtaja Keso aloitti kenttäkokeiden perustamisen. 
Ojaetäisyyskokeissa oli mukana viisi mineraalimaalla, 
yksi urpamaalla (hapan sulfaattimaa) ja kaksi turvemaal-
la olevaa koekenttää. Turvemailla tutkittiin ojaetäisyyden, 
syvyyden ja lautasalaojituksen lisäksi holvisalaojitusta ja 
reikäsalaojien käyttömahdollisuuksia. Yhdistyksen tutki-
mukset jatkuivat vaihtelevan ajan mittaisina eri maala-
jeilla, mutta koetoiminnan tuloksia on julkaistu vain osit-
tain, mikä mahdollisesti johtuu siitä, että koejärjestelyssä 
oli mukana käytössä ollut ojaetäisyys ja vain sitä leveäm-
piä tai kapeampia ojavälejä. Esimerkiksi urpasaville suo-
sitellut ojaetäisyydet kaksinkertaistuivat (Kuva 4), vaikka 
näin suuria ojaetäisyyksiä ei kokeissa ollutkaan. Toden-
näköisesti näistä kokeista saadut tulokset kuitenkin vai-
kuttivat muilla maalajeilla siihen, että ojavälit pysyivät 
samoina tai niitä hieman pienennettiin. 
 Salaojaetäisyyksiin palattiin uudestaan 1950-luvun 
alussa, kun maataloushallituksen insinööriosaston vesi-
teknillinen tutkimustoimisto aloitti laajamittaisen salaoji-
tuskoetoiminnan. Koetoiminnan uudelleen aloittamisen 
syynä oli toimintaa johtamaan nimetyn tohtori Taneli 
Juuselan mukaan se, että Keson järjestämissä salaoji-
tuskokeissa oli käytetty vain yhtä salaojasyvyyttä (120 
tai 130 cm) ja ojaetäisyyksien variointi oli ollut riittämä-
tön eri maalajeilla. Juuselan johtamassa koetoiminnas-
sa koekenttiä perustettiin Jokioisten kartanon pelloille 
(Kotkan oja, Lammintie, Lintupaju), Muhoksen Koivikon 
koulutilalle ja maataloushallituksen pelloille Tikkurilaan. 
Koekentillä tutkittiin ojaetäisyyksien ja -syvyyden lisäk-
si myös ojattomuutta ja rinnemaiden ojitusta. Tulokset 
olivat vaihtelevia. Tikkurilan savimaalla sijaitsevan koe-
kentän tutkimukset osoittivat mm. että ojaetäisyyksien 
ollessa 16 m ja 32 m satotasoerot olivat varsin pienet. 
Sen sijaan Muhoksen hiesusavikoekentällä 38 m imuoja-
väli oli ollut liian suuri, sillä pintavettä oli keväällä pel-
lolla useissa kohdissa. 1960-luvun alkuun mennessä eri-
laisilla ojaväleillä ei ollut havaittu satoeroja rinnemailla, 
ja ojaetäisyyksiä olisi voitu ehkä tuntuvastikin harventaa 
aiheuttamatta sanottavaa riskiä. Yhdistyksen ohjeistuk-
sessa suurennettiin rinnemaiden ojaetäisyyttä mm. rin-
teen jyrkkyyden mukaan. 
 Edellä mainittujen kenttäkokeiden lisäksi maatalous-
hallituksen salaojatutkimukseen sisältyi 90 yksityisel-
le tilalle perustettua erillistä koealuetta, joilla vertailtiin 
Salaojitusyhdistyksen kyseessä olevalle maalajille suo-
sittelemaa ojaetäisyyttä ja kyseistä ojaetäisyyttä kaksin-
kertaisena (15–16 m ja 30–32 m). Vuoteen 1962 men-
nessä kahdeksalta yksityiseltä koealueelta oli saatu niin 
selviä tuloksia suuremman ojavälin aiheuttamasta hai-

Kuva 3.  Salaojavalumaa mitattiin jo 1920-luvulla 

automaattisesti. Kuvan mittalaitteessa kunkin kammion 

tilavuus oli 10 litraa, joten yksi kierros vastasi 30 litran 

ulosvirtausta. Mittalaite oli mahdollista siirtää ojastosta 

toiseen (Keso 1940).
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tasta huonosti vettäläpäisevillä mailla, että kenttähavain-
not voitiin lopettaa ja ojaetäisyydelle annetut suositukset 
pysyivät ennallaan (Kuva 4). Yksityisille tiloille tehtyihin 
koealueisiin palattiin vielä 1980-luvulla, kun Salaojakes-
kus teki kyselyn salaojien toimivuudesta. Harvaa salaoji-
tusta oli osittain jouduttu täydentämään, paitsi koealu-
eilla, joiden maalaji vaihteli hietasaven ja hiekan välillä. 
Niillä ei pellon kuivumisessa eri ojaväleillä ollut havaittu 
selviä eroja. Maataloushallituksen aloittaman ojituskoe-
toiminnan yhteydessä perustettiin myös toistakymmentä 
myyräojituskoealuetta, mutta myyräojitus ei ole Suomes-
sa yleistynyt.
 Turvepeltojen salaojaetäisyyksiä tutkittiin myös Suo-
viljelysyhdistyksen vuonna 1931 Tohmajärvelle perus-
tamalla koekentällä. Koeasemalla verrattiin myös sala-
ojitettujen ja avo-ojitettujen peltojen satoja. Koe osoitti, 
että parhaimmat heinäsadot saatiin suurimmalla ja par-
haimmat kaurasadot taas pienimmällä ojaetäisyydellä. 
1930-luvulla turvemailla käytettiin 30–40 m ojaetäisyyttä 
ja vielä 1950- ja 1960-luvulla turvemaiden ojaetäisyydek-
si riitti 20 m. Kun 1970-luvulla turvemailla alkoi esiintyä 
toimimattomuutta, ojaetäisyyssuosituksia pienennettiin 
10–15 metriin. Nykyään turvemaille suositellaan vielä 
pienempiä ojaetäisyyksiä so. 8–14 m. 
 Ojituskustannusten pienentämiseksi järjestettiin La-
pissa käytännön viljelyksille suursarkakuivatuskoealu-

Kuva 4. Ylhäällä olevassa kuvaajassa on esitetty ojavälitutkimus-

ten ajoittuminen eri vuosikymmenille Suomessa ja alemmassa 

ojavälisuositukset eri aikoina. Ojaetäisyyden tutkiminen alkoi 

jo ennen Suomen Salaojitusyhdistyksen perustamista ja edel-

leenkin sitä tutkitaan.  Yhdistyksen 1920-luvulla aloittamien 

ojaetäisyyskokeiden perusteella urpamaiden (happamat sul-

faattimaat) suositusojaetäisyyttä kasvatettiin. Muuten salaojien 

etäisyydet ovat vuosien saatossa vähentyneet mm. raskaiden 

koneiden vaatiman entistä tehokkaamman kuivatuksen vuoksi. 

Painavat koneet myös tiivistävät maata ja huonontavat maan 

vedenläpäisevyyttä. Tämä puolestaan aiheuttaa tarpeen vielä 

taajemmalle ojitukselle.

eita Norjasta saadun esimerkin mukaisesti 1980-luvun 
lopussa. Suursaralla tarkoitetaan 30–50 metriä leveää 
kuperaksi muotoiltua sarkaa, jota täydennetään avo-oji-
tuksella tai salaojituksella. Kokemukset suursarkaojituk-
sesta olivat hyviä. Kuitenkin, jos turvekerroksen pak-
suus on pienempi kuin salaojasyvyys ja saran alin kohta 
ulottuu kivennäismaahan, tulee mm. kivennäismaan 
soveltuvuus maanparannusaineeksi varmistaa. Kokeen 
perusteella voitiin todeta suursarkaojituksen olleen kus-
tannuksiltaan 20–30 % edullisempi tavanomaiseen sala-
ojitukseen verrattuna, jos viljelijä itse muotoili pellon. 
 Ojaetäisyyksien kenttäkokeet, alkoivat uudelleen 
vuonna 2006 Nummelan koekentällä, joka oli ollut yksi 
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maataloushallituksen 1950-luvulla perustamista ojaetäi-
syyskoekentistä. Salaojituksen tutkimusyhdistyksen ve-
tämissä yhteistutkimushankkeissa ”Pellon vesitalouden 
optimointi” (PVO ja 2) sekä ”Toimivat salaojitukset kas-
vinviljelyssä” (TOSKA) tutkittiin samoilla Nummelan ai-
tosavipelloilla täydennys- ja uusintaojituksen satovaiku-
tuksia sekä ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumisen 
kulkeutumisreittejä. Kokeessa oli neljä erilaista koeloh-
koa, joista kolme oli salaojitettu 1950-luvulla 16 m ja yksi 
32 m ojavälillä. Vuonna 2008 yksi 16 m ojavälin lohkois-
ta täydennysojitettiin puolittamalla sen ojaväli, ja toiselle 
lohkolle tehtiin uusintaojitus 6 m ojavälillä. Vuonna 2014 
32 m ojavälillä ojitettu lohko täydennysojitettiin lisää-
mällä imuojien väliin kaksi uutta salaojaa, jolloin ojae-
täisyys oli 1/3 alkuperäisestä. Neljäs lohko alkuperäisellä 
16 m ojavälillä jätettiin verrannealueeksi. Täydennyso-
jitus on nopeuttanut pohjavedenpinnan laskua ja näin 
tehnyt mahdolliseksi kevättyöt parhaimmillaan kahdesta 
kolmeen viikkoa aikaisemmin. Koealueen seuranta jatkuu 
edelleen.

Salaojasyvyys
Varhaisina aikoina Suomessa käytetty salaojasyvyys oli 
puu- ja kiviojissa 0,6 m:stä 0,8 m:iin, mutta tiiliputkio-
jituksen katsottiin kuitenkin vaativan syvempää ojitus-
ta. Hallakorven mukaan Suomessa tarkoituksenmukai-
nen salaojasyvyys oli 0,9 m:stä 1,2 m:iin riippuen maan 
laadusta ja ”kirsirajasta” eli roudan syvyydestä. Sokeri-
juurikkaan katsottiin kuitenkin vaativan vähintään 1,4 
m syviä salaojia. Suomen Salaojitusyhdistyksen alkuai-
koina normaali salaojitussyvyys oli 1,25 m. Yhdistyksen 
1920-luvulla perustamissa ojaetäisyyskokeissa salaojasy-
vyyksiä ei tutkittu, koska Keson mukaan ”jäätymis- ja 
juuritukkeumavaaran vuoksi on pakko käyttää melkoi-
sen suurta syvyyttä, nimittäin 1,2 m Etelä-Suomessa ja 
1,4 m Pohjois-Suomen savimaillakin”. Kenttäkokeista 
saatujen tulosten perusteella urpasaville kuitenkin suosi-
teltiin ojasyvyydeksi 1 m:ä. Salaojasyvyys määräytyikin 
pitkään roudan syvyyden mukaan (Kuva 5).
 Putkien jäätyminen ja rikkoutuminen roudan vuoksi 
on askarruttanut salaojitusohjeiden laatijoita ja suun-
nittelijoita heti Suomen Salaojitusyhdistyksen perusta-
misesta alkaen. Yhdistyksen ensimmäisistä vuosikir-
joista löytyy mainintoja roudan syvyystutkimuksista, 
joita jatkettiin ainakin vielä vuonna 1942 koko maassa. 
Suomen Salaojitusyhdistyksessä insinöörinä toiminut 
Taneli Juusela teki vertailututkimuksen maan vesipitoi-
suudesta, routaantumisesta ja lämpötilasta Backaksen 
kartanon avo-ojitetuilla ja salaojitetuilla pelloilla vuosina 
1939–1942. Tulokset on esitetty Juuselan vuonna 1945 

valmistuneessa väitöskirjassa, jossa on todettu mm. rou-
dan syvyyden olleen pienempi salaojitetulla pellolla kuin 
avo-ojitetulla pellolla. Vuosina 1940–1943 tutkittiin myös 
roudan vaikutusta tiilisalaojaputken kestävyyteen sekä 
laboratoriossa että maataloushallituksen vuonna 1938 
perustamalla Maasojan vesitaloudellisella koekentällä 
Vihdissä vuosina 1940–43. Routarajan yläpuolella (< 55 
cm) olleissa putkissa ei havaittu murtolujuuden heikke-
nemistä eikä rapautumista lukuun ottamatta ojien päissä 
olleita putkia.
 Professori Kaitera kritisoi 1950-luvun alussa Suomessa 
käytettäviä salaojitusohjeistuksia, varsinkin ojasyvyyt-
tä (ks. Kaitera). Hän perusti kritiikkinsä sekä käytännön 
kokemuksiin että tutkimustuloksiin, jotka osoittivat että 
roudan ja juurien aiheuttamien tukkeutumien aiheut-
tamia vaikeuksia oli Suomessa aiheettomasti liioiteltu. 
Suomessa käytetyt salaojasyvyydet olivat 20–30 syvem-
piä kuin Ruotsissa, ja matalampi salaojitus olisi kustan-
nuksiltaan edullisempi ja helpommin koneellistettavissa. 
Jokioisten koekentän havainnot osoittivat, että oleelli-
sia eroja viljelyn ja satojen kannalta ei eri ojasyvyyksil-
lä ollut. Salaojitusyhdistyksen toimitusjohtaja Lauri Keso 
puolusti kuitenkin käytössä olleita syvempiä salaojia.
 Salaojasyvyyttä alettiin tutkia 1950-luvulla maatalous-
hallituksen vesiteknillisen tutkimustoimiston koekentillä 
ja yksityisille tiloille perustetuilla koealueilla. Tutkittavat 
syvyydet olivat 60, 90 ja 120 cm. Näiden syvyyksien li-
säksi mukana oli hyvin matala ojitus (30 cm) Kotkano-
jalla ja Muhoksella 150 cm syvä ojitus. Yksityisille tiloille 
perustettuja salaojasyvyyskokeita oli 42. Lisäksi kaivet-
tiin esiin vanhoja salaojituksia, joissa putket olivat maan 
kulumisen vuoksi lähellä maan pintaan. Vanhoissa sala-
ojituksissa putket olivat säilyneet suurimmalta osin hy-
vänkuntoisina eikä routa ei ollut rikkonut putkia, vaikka 
matalin ojitus oli ollut vain 39 cm syvyinen. Yksityisil-
le tiloille tehtyjen kenttäkokeiden tulokset osoittivat ma-
talat, vain 60 cm syvät, salaojat kuivatuksen kannalta 
riittämättömiksi. Sen sijaan vertailevat kokeet 90 cm:n 
ja 120 cm:n salaojasyvyyksillä eivät antaneet selviä ero-
ja kummankaan paremmuudesta. Vuonna 1959 kokeista 
saatujen tulosten ja Ruotsista saatujen kokemusten pe-
rusteella ojasyvyyksien suosituksia muutettiin Etelä-Suo-
messa 120:stä 100 cm:iin ja Pohjois-Suomessa 140:stä 
120 cm:iin. Nykyinen suositus on kivennäismailla 100 
cm ja turvemailla 120 cm.

Salaojien mitoitus mallintamalla
Pohjaveden virtausta kuvaavat perusyhtälöt kehitettiin 
jo 1800-luvulla, ja nämä opit kulkeutuivat myös suoma-
laisten salaojittajien tietoon. Suomen Salaojitusyhdistyk-
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sen perustamisvuonna 1917 julkaistussa kirjassa ”Maan 
kuivatus, avo-ojitus, salaojitus, yhteiset kuivatustyöt” 
professori Hallakorpi selvitti myös salaojien mitoituksen 
teoriaa esittämällä kuvia mm. salaojasyvyyden ja etäisyy-
den vaikutuksesta kuivavaraan (Kuva 6). Kirjaan prof.  
Hallakorpi kokosi mm. Saksassa ja Liivinmaalla kehi-
tettyjä ojitusyhtälöitä, joiden avulla salaojien etäisyydet 
voidaan laskea maan ominaisuuksien perusteella. Tällai-
sia maan ominaisuuksia olivat mm. maan vedenjohta-
vuus ja hydgroskooppisuus. Tämän lisäksi mitoituksessa 
otettiin huomioon maalaji sekä maan rauta- ja kalkkipi-
toisuus. 
 Veden virtaukseen perustuvia salaojitusyhtälöitä oja-
välien ja etäisyyksien määrittämiseen kehitettiin 1930- ja 
1940-luvulla mm. Hollannissa ja Yhdysvalloissa, jonka 

jälkeen ne ovat olleet laajasti käytössä, ja ne löytyvät 
sekä suomalaisesta että kansainvälisestä kirjallisuudes-
ta, mm. kirjasta Maan vesi- ja ravinnetalous ja FAO:n 
oppaista. Yhtälöitä ei kuitenkaan ole käytetty käytän-
nön salaojituksien suunnittelussa Suomessa, mutta yh-
tälöiden soveltuvuutta suomalaisille maalajeille tutkittiin 
1980-luvulla Teknillisessä korkeakoulussa. Tutkimuk-
sessa mitattiin hieta-, hiesu-, savi- ja turvepeltojen ve-
denjohtavuutta, jota käytettiin salaojayhtälöissä ojaetäi-
syyksien laskemiseksi kullekin pellolle. Vedenjohtavuus 
oli määritetty maanäytelieriöistä, jotka edustivat maa-
matriisin vedenjohtavuutta. Peltomittakaavassa maas-
sa olevien halkeamien vaikutus pellon kuivatukseen jäi 
tutkimuksessa tästä syystä huomioon ottamatta. Ojitus-
yhtälöitä käytettäessä saatiin hiesu- ja hietapelloille sa-

Kuva 5.  Vasemmalla salaojien syvyydet eri osissa Suomea tiiviillä kivennäismaalla vuonna 1951 Salaojitusyhdistyksen (Juusela 

1953) ja oikealla1986 Salaojakeskuksen suositusten mukaan (Salaojakeskus 1986).  Vuoden 1986 ohjeistuksessa prosenttilu-

vut merkitsevät mitoitusvaluman lisäystä lumisilla alueilla.
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maa suuruusluokkaa olevat ojaetäisyydet kuin millä ne 
olivat ojitetut, mutta savimaalle lasketut etäisyydet oli-
vat vain noin yksi neljäsosa kyseisen savipellon ojaetäi-
syydestä. Tulos kuvaa hyvin sitä, että makrohuokosten 
ja maassa esiintyvien halkeamien vaikutus veden kulku-
reitteihin on savimaalla merkittävä, ja se tulee ottaa huo-
mioon mitoituksessa.
 Salaojien mitoituksessa siirryttiin uuteen aikaan tie-
tokoneiden laskentakapasiteetin kehittyessä, niin että 
veden virtausta maassa pystyttiin mallintamaan si-
muloinnilla. Yhdysvalloissa kehitettiin 1970-luvun loppu-
puolella DRAINMOD -malli, jonka avulla voidaan laskea 
pellon vesitaseeseen perustuen ojaetäisyyden ja syvyy-
den vaikutus kuivavaraan ja satoon usean vuoden sää-
havaintoja tai ennusteita käyttäen. Suomen olosuhteissa 
DRAINMOD -mallin käyttöä rajoitti mm. talviolosuhtei-
den puuttuminen simulointimallista, sillä malli ei ottanut 
huomioon lumen kertymistä, sulamista eikä myöskään 
roudan vaikutusta valunnan muodostumiseen. Suomes-
sa mallin laskentaa kehitettiin 1990-luvulla niin, että sii-
hen lisättiin talven kuvaus, ja tälle DRAINMOD-mallin 
versiolle annettiin nimeksi FINNMOD. 
 Vuonna 1982 Suomessa kehitettiin simulointimalli, 
joka kuvasi veden liikkumista yksiulotteisessa maapro-
fiilissa. Mallinnus jatkui ja vuonna 1988 salaojamallin-
nus nousi Suomessa korkealle kansainväliselle tasolle, 
kun tohtori Tuomo Karvonen kehitti väitöskirjatyössään 

laskentamallin, jonka avulla voitiin arvioida kuivatuksen 
vaikutus pellon satotasoon. Mallilla voitiin laskea kuiva-
tuksen hyötyjä rahamääräisesti ottaen huomioon korko-
taso ja takaisinmaksuaika. Sadonmuodostuksessa ojae-
täisyyden pienentäminen aikaistaa pellolle pääsyä, joka 
näkyy satotasossa, mutta merkitsee suurempia kustan-
nuksia (Kuva 7). Mallin lähtötietoina käytettiin mm. Maa-
sojan vesitaloudellisen koekentän ja Backaksen kartanon 
salaojituskokeiden havaintoja. Karvosen malliin oli si-
sällytetty myös pohjoiset talviolosuhteet; sadanta lume-
na, routa ja sulanta. Yhdysvalloissa kehitettyyn DRAIN-
MOD-malliin liitettiin talvi mukaan Karvosen kehitystyön 
jälkeen. Myös Maatalouden tutkimuskeskuksessa kehi-
tettiin 1980-luvun lopussa mallinnusta savipellon salaoji-
tuksen vaikutuksista pohjavedenpinnan korkeuteen. Tut-
kimuksen ”Salaojien toimivuus savimaassa” laskelmat 
osoittivat, mm. että kaivannon täyttäminen hyvin läpäi-
sevällä materiaalilla vähentäisi pintaveden kerääntymis-
tä pellolle. Ympärysaineen tehtävänä on suodatinomi-
naisuuksien lisäksi lisätä salaojaputken vedenottokykyä. 
Tähän perustuvia mallilaskelmia tehtiin Teknillisessä 

Kuva 6. Ojaetäisyyden ja syvyyden vaikutus kuivavaraan 

esitettiin jo vuonna 1917 Hallakorven julkaisemassa kirjassa 

” Maan kuivatus”.
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korkeakoulussa 1980-luvun lopussa. Laskelmien mukaan 
ojaväliä voitiin suurentaa, kun käytettiin hyvin vettälä-
päisevää suodatinta. Esimerkiksi sorastuksen korvaami-
nen kookoskuitupäällysteisellä salaojaputkella aiheuttai-
si tarpeen metrin taajemmalle salaojitukselle. 
 1990-luvulla mallinnusta kehitettiin edelleen mm. 
typen ja fosforin huuhtoutumisen mallintamiseen 
(CROPWATERN ja CROPWATERNP). 1990-luvun lopus-
sa kehitettiin myös happamille sulfaattimaille oma si-
mulointimalli (HAPSU) säätöojituksen ja kalkituksen 
vedenlaatuvaikutusten arviointiin. Mallin käyttö jäi kui-
tenkin vähäiseksi, mutta sen käyttöönotto uudelleen ja 
kehitystyö ovat alkamassa. 
 Suomessa salaojituksen mallinnus on pysynyt kansain-
välisesti korkeatasoisena. Peltomaan suuret hyvin vettä 
johtavat huokoset ja pienet maamatriisin huokoset otet-
tiin molemmat huomioon vuonna 2011 valmistuneessa 
FLUSH-mallissa, jonka tohtori Lassi Warstan kehitti Aal-
to-yliopistoon tekemässä väitöskirjatyössään (Kuva 8). 

Mallilla voidaan simuloida veden kolmiulotteista virtaus-
ta peltomittakaavassa, ja malli ottaa huomioon veden 
virtauksen muuttumisen maan kuivuessa ja kostuessa. 
Mallia on kehitetty edelleen veden mukana kulkeutuvan 
eroosioaineksen mallinnukseen ja myös laskemaan ty-
pen kulkeutumista ja virtauksen aikana tapahtuvia muu-
toksia typen kemiallisissa muodoissa. 
 Karvosen väitöstyössään kehittämää mallia olisi voi-
tu käyttää apuna salaojituksen suunnittelussa jo 1990-lu-
vulla, mutta sen käyttöä käytännön ojituksiin Suomes-
sa rajoitti eniten mallinnukseen tarvittavien lähtötietojen 
hankkimisen kustannukset, mm. maan vedenläpäisevyy-
den mittaaminen. Suomessa peltolohkot ovat pinta-alal-
taan pieniä toisin kuin esimerkiksi USA:ssa, jossa läh-
tötietojen mittaaminen on kustannustehokasta myös 
käytännön viljelyksillä suurten ja tasalaatuisten pelto-
kuvioiden vuoksi. Suomessa todellisessa suunnitteluti-
lanteessa Salaojakeskuksen tuolloin käyttämä pelkäs-
tään maalajiluokitukseen perustuva mitoitusmenetelmä 
oli riittävän kustannustehokas tapa valita ojien välinen 
etäisyys pellolle. Kuivatusyhtälöt ovat kuitenkin käyt-
tökelpoisia vertailtaessa eri kuivatusmenetelmien keski-
näistä paremmuutta ja tarkistettaessa suunnitteluperus-
teita. CROPWATERN -mallin avulla onkin laskettu mm. 

Kuva 7.  Ojavälin vaikutus sadon katetuottoon, keskimääräisiin 

salaojituksen vuosikustannuksiin ja viljelijän hyötyyn vuonna 

1988 (Karvonen 1988).
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säätösalaojituksen vaikutus pellon typpikuormitukseen ja 
CROPWATERNP -mallilla eri ojaetäisyyksien vaikutus ty-
pen ja fosforin huuhtoutumiseen pellolta. 
 Savimaat ovat olleet mallinnuksen kannalta hankalia, 
mutta Aalto-yliopistossa kehitetyn FLUSH-mallin on to-
dettu toimivan hyvin suomalaisilla savipelloilla, koska 
se ottaa huomioon myös pellon makrohuokoset. Mallilla 
voidaan simuloida esimerkiksi pohjavedenpinnan toden-
näköisiä syvyyksiä keväällä erilaisilla salaojaetäisyyk-
sillä, syvyyksillä tai kaivannon täytöillä. Malli soveltuu 
hyvin ojitusten vaikutusten arviointiin ja salaojitusten 
suunnitteluperusteiden laadintaan. Mallilla voidaan las-
kea maaperän ominaisuuksien, kuten makrohuokosten 
määrän ja maan hydraulisten ominaisuuksien perusteella 
ojavälin ja kaivannon täytön vaikutuksia pellon salaoja-, 
pintakerros- ja pohjavesivaluntaan, valuntasuhteisiin 
sekä pohjavedenpinnan korkeuteen. Suomalaisten vilje-

lykasvien biomassan kertymistä on mallinnettu Helsin-
gin yliopistossa ja aiheeseen liittyvä väitöskirja valmistui 
vuonna 2015. Yhdistämällä pellon vesitalous- ja kasvus-
tomallit voitaisiin tulevaisuudessa mallintaa sadonmuo-
dostuksen ja ympäristötekijöiden kannalta viljelijälle ja 
yhteiskunnalle kannattavin salaojitustapa erilaisissa sää-
olosuhteissa.

Salaojan kaivutyö 
Salaojakaivannon pohjan tasaisuus ja putkien asennus-
tarkkuus ovat olennaisia salaojien toimivuudelle. Sala-
ojitukset kaivettiin pääsääntöisesti lapiolla 1950-luvulle 
asti ja tiiliputket ladottiin käsin kaivannon pohjalle. Jo 
Keson laatimissa salaojakriteereissä 1920-luvulla vaadit-
tiin tiiliputkisalaojille 0,3 %:n ja risuriukuojille 0,2 %:n 
minimikaltevuus, joka pysyy samana tai kasvaa ojastos-
sa alaspäin mentäessä, jotta myös vedennopeus kasvaisi 
ja ojat olisivat näin itsepuhdistuvia. Asennussyvyydelle 
ja kaltevuuden vaihtelulle määrättiin varsin tiukat rajat, 
ja tämän lisäksi mitoituksessa käytettiin ns. varmuus-
kerrointa, joka varmisti ojituksen toimivuuden pienillä 
syvyyden ja kallistuksen vaihtelevuudella. Asennustyön 
tuloksen arviointi vaadittiin valtion tukemissa salaoji-
tuksissa. Tällöin kaivannon pohjan tasaisuuden ja kalte-

Kuva 8.  FLUSH-mallilla voidaan simuloida veden virtausta 

pellolla kolmiulotteisesti (Warsta 2011). Mallin avulla voidaan 

laskea eri valuntakomponenttien osuus kokonaisvalunnasta, ja 

mallinnuksella on huomattu esimerkiksi, että eräällä savipellolla 

pohjavesivalunnan osuus oli suurempi kuin aiemmin oletettiin.
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vuuden tarkistusmittaukset tehtiin ennen putken laskua. 
Ojan pohjan tasaisuus tarkistettiin kaatamalla vettä kai-
vantoon, ja ojan kaltevuus määritettiin ajokepin ja täh-
täyssihtien avulla. 
 Koska salaojien lapiokaivu oli hidasta ja työvoimaa 
vaativaa, niin Salaojitusyhdistys tuki mm. kevyen kaiva-
van salaojankoneen kehittämistyötä 1950-luvulla, jotta 
salaojituksia voitaisiin tehdä nopeammin ja salaojitus le-
viäisi laajalle. Konekaivuun tuli kuitenkin täyttää samat 
kaivu- ja asennustarkkuuden laatuvaatimukset kuin lapi-
okaivunkin. Putkenlaskun koneellistuttua ja muoviput-
keen siirryttäessä asennustarkkuutta oli vielä mahdol-
lista mitata asennuksen jälkeen avoimesta kaivannosta. 
Kun ensimmäiset aurakoneet tulivat Suomeen 1980-lu-
vun alussa, asennustarkkuuden mittaamiseen tarvittiin 
uudenlainen reaaliaikainen mittausmenetelmä, koska 
aurakoneen tekemä kaivanto sulkeutuu auran perässä. 

Tästä syystä Salaojakeskus suhtautuikin aurakoneen 
käyttöön ensin varauksellisesti ja teki aloitteen asian 
tutkimiseksi. Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1982 
tehdyn kirjallisuusselvityksen mukaan aurasalaojien kui-
vatusteho oli samanlainen kuin kaivavalla tehdyn oji-
tuksen hiekkamaissa, mutta hienorakeisissa maissa huo-
nompi. Tutkimus jatkui salaojitustyömaalla kaivannon 
pohjan tasaisuuden mittauksella, jossa osoittautui, että 
yli puolet tutkituista kohteista ei täyttänyt salaojan asen-
nustarkkuudelle asetettuja vaatimuksia. Asennustark-
kuuden tutkimista jatkettiin Valtion maatalouskoneiden 
tutkimuslaitoksessa (VAKOLA). Tutkimuksessa todettiin 
laser-ohjatulla aurakoneella kaivetun kaivannon tark-
kuuden olevan parempi kuin sihtien perusteella kaiva-
valla koneella tehdyn kaivannon. Tutkimusten tuloksena 
todettiin kuljettajan huolellisuuden vaikuttavan merkit-
tävästi työn laatuun. Työnaikaisen asennustarkkuuden 
kontrollointiin kehitettiin Helsingin yliopistossa mittaus-
menetelmä. Nykyisin koneenkuljettaja voi seurata ajan-
tasaisesti sekä asennussyvyyttä piirturilta että sorastusta 
videokameran välityksellä. 
 Vaikka tutkimustulokset aurakoneojituksen tekni-
sestä laadusta olivat hyviä, on aurakoneen ja kaivavan 
koneen paremmuudesta salaojien toimivuuden kannal-
ta keskusteltu sitten aurakoneiden saapumisen jälkeen. 
Aiheeseen palattiin uudelleen vuonna 2014 alkaneessa 
TOSKA -tutkimushankkeessa. Seuraamalla pellon pohja-

Kuva 9.  Alla olevassa kuvaajassa on esitetty salaojakonetut-

kimusten ajoittuminen eri vuosikymmenille Suomessa sekä 

kaivusaavutukset käsin ja eri konetyypeillä. Vuonna 1924 

julkaistujen taulukoiden mukaan yhden metrin imuojan kaiva-

miseen lapiolla 1 metrin syvyyteen kului 5 tuntia kuivahtaneella 

savella ja savihiesulla. Yhden hehtaariin imuojien kaivamiseen 

14 metrin ojavälillä ja 1 metrin syvyyteen lapiokaivuna kului siis 

yli 120 tuntia. Saman ojamäärän pelkkään kaivamiseen olisi ket-

jukoneella kulunut 2 ja puoli tuntia ja aurakoneella noin puoli 

tuntia (*Keso 1924, **Aarrevaara 2014, ***Peltola ja muut 1983,  

Olkinuora ja muut 1983)
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vedenkorkeutta ja salaojavaluntaa tutkittiin, vaikuttaako 
salaojakonetyyppi salaojakaivannon toimivuuteen hieta- 
ja hiesumaalla. Saatujen tulosten mukaan konetyyppi ei 
vaikuta salaojituksen toimivuuteen merkittävästi, jos oji-
tus tehdään huolellisesti ja hyvissä olosuhteissa. 
 Salaojien kaivutyöhön kuluvat tuntimäärät eri maala-
jeilla, kaivannon syvyydellä ja leveydellä esitettiin jo esi-
merkiksi Keson vuonna 1924 ilmestyneessä kirjassa ”Sa-
laojituksen merkitys maanviljelyksessä ja salaojitustyöt” 
(Kuva 9). Salaojien konekaivuun siirtymisen jälkeen, 
alettiin tutkia kaivutyöhön ja sen eri osa-alueisiin kulu-
vaa aikaa työn tehokkuuden parantamiseksi. 1980-luvun 
alussa Työtehoseurassa tehtiin useita tutkimuksia työn-
menekistä salaojitusten kaivamisesta kaivavalla koneel-
la. Myös sorastuksen vaikutusta salaojan asennustark-
kuuteen tutkittiin turvepelloilla. Sorastuksen ei todettu 
vaikuttavan putken tasoon, eikä myöskään jo asennetun 
putken päällä sorakuormalla ajamisen. Uusim pana kehi-
tyssuuntana salaojatyön rationalisoimiseksi on salaoja-
karttojen piirtäminen kolmessa dimensiossa, ja niiden 
siirtäminen suoraan salaojakoneeseen, jolloin salaojien 
paalutusta ei enää tarvittaisi.

Mitä salaojien materiaaliksi? 
Suomessa varhaisimmat salaojat tehtiin kivistä ja risuis-
ta, mutta salaojitus alkoi yleistyä laajemmin, kun tiiliput-
kia alkoi olla saatavilla. Salaojaputkipuristin keksittiin 
Englannissa vuonna 1844. Puristimella voitiin valmistaa 
huokeita kestäviä salaojitukseen sopivia putkia, ja Eng-
lannissa salaojitettiinkin vuosina 1844–1880 23 % (1,5 
milj. ha) silloisesta peltopinta-alasta. Salaojituksen nope-
aan edistymiseen Englannissa vaikutti tuolloin myös val-
tion aloittamat avustukset salaojituksiin. Uudet menetel-
mät salaojittamiseen tulivat varsin pian Suomeen, sillä jo 
vuonna 1855 Mustialan maanviljelysopistolle hankittiin 
ensimmäinen salaojaputkipuristin. Vaikka esimerkiksi 
vuonna 1905 perustettu Keskusosakeliike Hankkija aloit-
ti salaojaputkien välittämisen jo vuonna 1915, tiiliputkis-
ta oli kuitenkin pulaa aina 1960-luvulle asti. Tästä syys-
tä tiiliputkia korvaavia vaihtoehtoja tutkittiin. Tutkimus 
betoniputkien soveltuvuudesta 1920-luvulla osoitti, että 
ne rapautuvat 5–10 vuodessa Suomen maaperän humus-
happojen ja vesien vapaan aggressiivisen hiilidioksidin 
vuoksi. 
 Risuojien käyttöiäksi oli todettu ainakin 30 vuotta 
(Kuva 10). Puuputkia ja lautalaatikkosalaojituksia käyte-
tiin turvemailla ja vedenalaisiksi suunnitelluissa ojituk-
sissa. Lautaputket olivat turvemailla käytössä 1970-lu-
vun alkuun, jolloin muoviputki hyväksyttiin eloperäisten 
maiden salaojitukseen. Laudoista tehtyjä laatikkoputkia 

ja kairattuja pyöreitä puuputkia tutkittiin 1920, 1930 ja 
1950-luvulla, jolloin tutkimuksen kohteena olivat niiden 
vedenjohtokyky ja paineenkestävyys. Tutkimusten pe-
rusteella niille määritettiin mitoitusnomogrammit. 
 Suomen Salaojitusyhdistys edisti tiiliputkien käyt-
töä risuriukuojitusten sijaan niiden kestävyyden ja hel-
pomman asentamisen vuoksi. Tiiliputkien saatavuuden 
helpottuessa tiiliputkesta tulikin yleisin putkimateriaali 
(Kuva 11). Sen vuoksi Salaojitusyhdistys oli kiinnostu-
nut valmistettavien putkien laadusta. Yhdistys tarkasti 
vuonna 1957 seitsemän tiiliputkitehtaan myyntivarastot 
ja antoi lausunnon niissä olleista putkista. Putket luo-
kiteltiin laatunsa mukaan viiteen kategoriaan. Yhdistyk-
sen hallitus päätti suositella salaojittajille tehtaita, joiden 
putkista korkeintaan 25 % kuului kahteen huonoimpaan 
ryhmään ”heikkolaatuiset” ja ”käyttökelvottomat” sekä 
huonoimpaan enintään 5 %. Lisäksi tehtaille päätettiin 
ilmoittaa, ettei huonoimpaan ryhmään kuuluvia putkia 
vastedes saisi esiintyä maanviljelijöille myytävässä va-
rastossa lainkaan eikä niitä saisi heille myydä.
 Muoviputkien käyttö salaojituksessa alkoi USA:ssa si-
leillä PE-putkilla vuonna 1948 ja Hollannissa pian sen 
jälkeen. Muoviputkia kehitettiin edelleen ja vuonna 1958 
asennettiin Hollannissa ensimmäiset aallotetut PVC-put-
ket. Uutuudet tulivat jälleen varsin pian Suomeen. Sa-
laojitusyhdistyksen kanta näihin uutuuksiin oli varovai-
nen, ja se vaati materiaalien testaamista ennen niiden 
hyväksymistä käyttöön. 
 Ensin tutkittiin muovinauhasalaojitusta. Vuonna 1959 

Kuva 10.  Risuojituksen kunto eri-ikäisissä 

ojituksissa vuonna 1951 (Juusela 1953).
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valmistuneessa tutkimuksessa se ei kuitenkaan osoittau-
tunut käyttökelpoiseksi salaojitukseen. Sileät muoviput-
ket tulivat markkinoille 1960-alussa ja sen jälkeen aal-
lotetut putket. Tällöin tutkimus kohdistui muoviputkien 
siivilä- ja saumarakojen vedenotto- ja vedenjohtokykyyn 
sekä erilaisten muovien lujuusominaisuuksiin. Saatujen 
tulosten perusteella PVC-putket todettiin kestävämmik-
si kuin PE- ja seosputket. Putkien lujuustutkimusten tu-
losten perusteella laskettiin vaadittavat seinämäpaksuu-
det muoviputkille, ja vuonna 1968 laadittiin PVC-putkia 
koskevat normit. Salaojitusyhdistys suhtautui kuitenkin 
muoviputkeen varauksellisesti, koska ei ollut tietoa sen 
käyttöiästä. Ensin arveltiin sen olevan sama kuin lauta-
putkilla (30 vuotta), ja normien valmistuttua sitä suositel-
tiin vain turvemaille. Valtion rahoitus muoviputkiojituk-
sille hyväksyttiin turvemaille vuonna 1971. Teknillisessä 
korkeakoulussa vuosina 1977–78 tehdyt laboratorioko-
keet osoittivat muoviputkien vedenottokyvyn tiiliputkea 
suuremmaksi, mutta sen sijaan vedenjohtokyvyn puoli-
toista kertaa pienemmäksi kuin tiiliputken. Näiden tut-
kimusten perusteella päädyttiin ns. nimellismittaperiaat-
teeseen, jonka mukaan muoviputkien kokoa kasvatettiin 
niin, että niiden vedenjohtokyky oli sama kuin tiiliput-
kella, jolla oli sama sisämitta. Kivennäismaille muoviput-
ki sai Salaojakeskuksen hyväksynnän vasta 1977. Muo-
viteollisuus suostui kasvattamaan putkikokoaan vuonna 

1980 niin, että nimellismittaperiaatetta voitiin käyttää. 
Nykyisin käytössä on vain aallotettuja muoviputkia.

Ympärysainetutkimus
Salaojatoiminnan varhaisina aikoina tiiliputkien sauma-
kohdat peitettiin sammalilla ja ruohotuppailla. 1900-lu-
vun alussa oli yleistä, että putken päälle pudotettiin kai-
vannon seinämästä maata. Keso suositteli vuonna 1924 
kirjassaan ”Salaojituksen merkitys maanviljelyksessä ja 
salaojatyöt” tiiliputkien suojaamiseksi soraa, koska se 
lisää putkien vedenottokykyä. Hiesu-, hieta- ja hiekka-
mailla sora katsottiinkin välttämättömäksi, mutta muil-
la maalajeilla sen asemasta voitiin käyttää ruokamultaa 
tai mureista savea, jos soraa ei ollut käytettävissä. Suo-
men Salaojitusyhdistys selvitti erilaisten salaojien täyttö-
aineiden, kuten olkien, turpeen ja ruokamullan käyttöä 
ympärysaineena kenttäkokein ja laboratoriossa 1920- ja 
30-luvun lopussa. Vuonna 1951 turvepehkua ja ruoka-

Kuva 11.  Salaojien materiaaleihin liittyvät tutkimukset (yläkuva).

ja niiden vuosittaiset osuudet tehdyistä salaojituksista (alakuva).

Tiiliputken soveltuvuus salaojien materiaaliksi oli todettu 

jo muualla, mutta Suomessa tarvittiin vielä tietoa sen roudan-

kestävyydestä, jota tutkittiin sekä laboratoriossa että kentällä. 

Muoviputkien tullessa markkinoille putkimateriaalitutkimuksia 

tehtiin useita. 
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multaa kehotettiin välttämään salaojien suojausaineena.
 Salaojasorana käytetyn ja siihen parhaiten sopivan so-
ran rakeisuutta on selvitetty useaan otteeseen Salaojitus-
yhdistyksen toimesta 1950-luvulta alkaen. Toimitusjoh-
taja Keson vuonna 1951 laatimissa ohjeissa salaojasoran 
raekoon tuli olla 0,5–3,0 mm ja mieluimmin eri suuruuk-
sia yhtä paljon, eli soran tuli olla suhteistunutta. Raeko-
kojakauma muuttui laajemmaksi ja karkeammaksi (0,2– 
20 mm) VTT:llä 1970-luvun alussa tehdyn tutkimuksen 
perusteella. 1980-luvulla esitettiin, että raekokoa voitai-
siin siirtää vielä karkeampaan suuntaan putkien veden-
ottokyvyn lisäämiseksi. Salaojasoran raekoostumuksen 
tutkimukseen on palattu viimeisimmissä salaojaputkien 
liettymistä ja tukoksia selvittävässä TOSKA-hankkeen 
tutkimuksessa. Uusimpien tulosten mukaan ympärysai-
neen suodatintarve on suuri aiempia suosituksia hieno-
jakoisemmissa maissa.
 Lasi- ja kivivillan sekä sepelin soveltuvuutta salaojien 
ympärysaineeksi tutkittiin 1960-luvulla, mutta niitä ei 
hyväksytty salaojien ympärysaineeksi. Muoviputkien 
yleistyttyä salaojat oli mahdollista ympäröidä suodati-
naineella tai -kankaalla ennen putken maahan laskua. 
Kookoskuidulla ympäröity salaojaputki tuli markkinoil-

le 1981 yhdessä aurakoneiden kanssa. Kookoskuituput-
kea ja sahanpurulla ympäröityjä salaojaputkia tutkittiin 
1988 Teknillisen korkeakoulun vesitalouden laboratorios-
sa. Myös jo tehtyjen ojitusten putkia kaivettiin esiin esi-
päällysteiden maassa hajoamisen selvittämiseksi. Mer-
kittävää hajoamista Suomen happamassa maaperässä ei 
todettu, ja kookoskuitua voitiin suositella salaojien ym-
pärysaineeksi muilla kuin herkimmin liettyvillä mailla, 
kuten hiesulla ja hienolla hiedalla. Valtion salaojatukia 
oli tämän jälkeen mahdollista saada myös kookoskuitua 
ja sahanpurua ympärysaineena käytettäviin salaojituksiin. 
 Ympärysaineen tehtävänä on suodatinominaisuuksien 
lisäksi lisätä salaojaputken vedenottokykyä. Tähän pe-
rustuvia mallilaskelmia kehiteltiin Teknillisessä korkea-
koulussa 1980-luvun lopussa (katso mallinnus).  
 Esipäällysteiden toimivuuden tutkimiseen on palattu 
taas viime vuosina. Vuonna 2006 perustettiin koe ohu-
en suodatinkankaan (Fibrella) soveltuvuudesta salaojien 
ympärysaineeksi (PVO-hanke). Yleensä Salaojayhdistys 
on edellyttänyt, että uudet menetelmät ja materiaalit on 
tutkimuksilla todettu täyttävän vähintään olemassa ole-
vat kriteerit, mutta tämän ohuen suodatinkankaan koh-
dalla tehtiin poikkeus, sillä se hyväksyttiin käyttöön jo 

Kuva 12.  Salaojiin virtaava vesi kuljettaa mukanaan hienoainesta, joka voi tukkia putken. Ympärysaineella pyritään parantamaan 

putken vedenottokykyä ja estämään hienoaineksen pääsy putkeen. Eri suodatinmateriaalien kykyä estää hienoaineksen pääsy put-

keen on tutkittu mm. kaivamalla putkia esiin.  Kuva a) putkeen kertyneessä maa-aineksessa näkyy kerroksellisuutta, ja vuonna 1924 

arveltiin putken liettymisen syntyneen kahtena peräkkäisenä vuonna (Keso 1924),  ja b) kookoskuidulla esipäällystettyyn putkeen 

on kerääntynyt sekä maa-ainesta että ruostetta, vaikka päällyste ei ole juurikaan hajonnut (Äijö ja muut 2017). 

b)a)
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tutkimuksen alkuvaiheessa. Tutkimuksessa selvitettiin 
suodatinkankaan lisäksi myös kookoskuidun kestävyyt-
tä putkien ympärysaineena käytännön viljelmillä. Kym-
menen vuoden aikana suurimmassa osassa tutkituista 
kohteista sekä ohut suodatinkangas että kookos oli hau-
rastunut tai hajonnut kokonaan. Kookoksen todettiin ha-
joavan hitaammin kuin ohuen suodatinkankaan (Kuva 
12). Ympärysaineen hajoaminen ei kuitenkaan ollut kai-
kissa tutkituissa kohteissa syynä putkien tukkeutumisel-
le, vaan myös pellon maalajilla oli merkittävä vaikutus 
siihen.

Peltojen kuivatustila ja 
salaojien toimintahäiriöt
Koko Suomen peltojen kuivatustilaa eli paikalliskuiva-
tuksen ja peruskuivatuksen tilaa yhdessä on selvitet-
ty kahdessa inventointitutkimuksessa vuosina 1956 ja 
1994. Juuselan ja Wäreen tutkimuksessa 1956 on joh-
dannossa kerrottu historiallinen tausta peruskuivatuk-
sen tarpeelle seuraavasti:” Määräyksiä peltojen valta-
ojitusta koskevasta yhteistoiminnasta sisältyy Suomessa 
voimassa olleeseen lainsäädäntöön jo 1200-luvulta läh-
tien. Yhteisten valtaojien syvyyden oltua 1681 annettu-
jen säädösten mukaan 60 cm osanottovelvollisuus ulo-
tettiin vuonna 1868 75 cm:n syvyyteen, vuonna 1902 90 
cm:n syvyyteen ja vuonna 1951 120 cm:n syvyyteen.” 
Vuoden 1956 inventointitutkimuksen tuloksena todettiin, 
että paikallisojituksessa sarkaojitus oli yleisin paikallis-
kuivatusmuoto; pelloista oli avo-ojissa 87,1 %, salaojitet-
tuna 5,4 % ja ojattomana viljeltyä 7,5 % pelloista. Vuon-
na 1994 valmistuneessa ”Kuivatustila, viljelykäytäntö ja 
vesistökuormitukseen vaikuttavat ominaisuudet Suomen 
pelloilla” (KUTI) -tutkimuksessa todettiin, että salaojitus 
oli yleisin paikalliskuivatusmuoto: pelloista oli salaojissa 
52,4 %, avo-ojissa 29,5 % ja 18,1 % ojattomina. Perus-
kuivatuksen kunto oli myös kohentunut, sillä KUTI-tut-
kimuksessa todettiin valtaojien viimeisestä perkaukses-
ta olleen kulunut keskimäärin vain 10 vuotta. Valtaojista 
oli vuonna 1956 välttävässä tai huonossa kunnossa 53 
%, mutta 1994 vastaava luku oli 31 %. Kuitenkin yleisin 
syy salaojituksien toimimattomuudelle oli matala valta-
oja (27 %). Suomen peltojen kuivatustilaa ei ole vuoden 
1994 tutkimuksen jälkeen inventoitu, joten nykytilanne 
ei ole tiedossa.
 Salaojituksen alkuajoista lähtien on selvitetty ojitusten 
toimivuutta ja ilmenneiden toimintahäiriöiden syitä, jot-
ta samoja virheitä ei tehtäisi uudelleen ja jotta voitaisiin 
taata viljelijöille hyvä pellon kuivatus. Maataloushalli-
tuksen insinööriosaston vesiteknillinen tutkimustoimis-
to selvitti vuosina 1952–1954 1800-luvulla tehtyjen tii-

liputkisalaojitusten toimivuutta tutkimuksessa ”Vanhat 
salaojitukset Suomessa”. Tutkimusta valvoi tohtori Taneli 
Juusela. Kenttätutkimuksessa kaivettiin esille toistakym-
mentä vanhaa salaojaa. Kenttätutkimuksiin osallistuneen 
agronomi Reino Halosen muistiinpanoista selviää, että 
joissakin tapauksissa salaojaputkien paikalta on löytynyt 
vain punaista massaa, mihin lienee ollut syynä suola-
pitoinen saviaines putken valmistuksessa. Tutkimuksis-
sa löytyi myös turvepellolle tehty ojitus, jossa tiiliputket 
olivat enää vain 20–30 cm:n syvyydessä pellon kulumi-
sen vuoksi sekä myös moitteettomasti toimivia ojituksia, 
joissa vain puusta tehdyt laskuaukot olivat lahonneet. 
Laskuaukkojen paikat olivat löytyneet helposti pajukas-
vustojen paljastaessa niiden sijainnin. Tukkeutumia oli 
aiheuttanut mm. paju, joka oli työntynyt tiiliputkeen 
muutaman millin saumakohdasta ja täyttänyt salaojan 
usean metrin matkalta. Jokioisten Lintupajun pellolla 
toimintahäiriön oli aiheuttanut peltokortteen juuret, jot-
ka olivat tukkineet putken. Tutkimuksessa osui kohdalle 
myös salaojitus urpamaalla (hapan sulfaattimaa), joka ei 
olisi tarvinnut ojitusta lainkaan. 
 Maataloushallitus teki myös kyselytutkimuksen sala-
ojien tukkeutumista vuonna 1955. Tutkimuksen mukaan 
suurin osuus tukkeumista oli aiheutunut putken lietty-
misestä (51 %), toiseksi yleisin tukkeuman syy oli juur-
ten aiheuttamat tukokset (24 %) ja kolmanneksi yleisin 
tukoksen syy oli ruoste (15 %). Tutkimuksia vedenalai-
sen salaojituksen vaikutuksesta ruostesaostuman muo-
dostumiseen onkin tehty useaan otteeseen. 1950-luvulla 
tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että rauta pysyi liukoi-
sena ja saostui vasta valtaojassa päästessään siellä hapet-
tumaan. Salaojakeskus tutki 1970-luvun loppupuolella 
vedenalaista salaojitusta uudelleen. Tulos oli sama; ve-
denalaisessa salaojituksessa ruostesaostumien muodos-
tuminen hidastuu tai estyy kokonaan. Ruoste oli syynä 6 
%:ssa selvitetyistä toimintahäiriöstä KUTI-tutkimuksessa.
 Salaojakeskus teki säännöllisesti vikatarkastuksia 
suunnittelemillaan salaojituksilla 1970- ja 1980-luvulla. 
Poikkeuksellisen sateisten kesien 1981 ja 1987 jälkeen 
tehtiin kyselytutkimukset ojitusten toimivuudesta. Tä-
män lisäksi toimimattomuuden syyt haluttiin selvittää 
perinpohjaisesti, ja Helsingin yliopistossa käynnistettiin 
useita tutkimuksia salaojien toimintahäiriöiden syistä. 
Esimerkiksi vuonna 1986 valmistuneessa Helsingin yli-
opiston maatalousteknologian osastolla tehdyssä tutki-
muksessa selvitettiin 503 tilan ongelmallisia salaojituk-
sia, tehtiin 92 kenttätutkimusta toimimattomilla pelloilla 
sekä käytiin läpi Salaojakeskuksen vikatarkastusraportit 
vuosilta 1981 ja 1982. Suurin osa (34 %) toimimattomis-
ta ojituksista oli huonosti läpäisevillä turvepelloilla ja lä-
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hes yhtä yleinen syy oli puutteellisesti tehty salaojitustyö 
(27 %). Toimintahäiriöt aiheutuivat veden virtauksen es-
tymisestä eri tavoin (Kuva 13). Kivennäismailla täyden-
nysojitus ja 10 metrin välein tehdyt sorasilmäkkeet oli-
vat tehokkain tapa parantaa kuivatusta. Vuonna 2017 
valmistuneessa TOSKA-hankkeessa selvitettiin erilaisten 
ympärysainei den toimivuutta 30:llä eri puo lilla Suomea 
sijaitsevalla pelloilla, joissa oli ollut märkyysongelmia. 
Näistä 12:ssa esiintyi putken tukkeutumista joko maa-ai-
neksella tai ruostesaostumalla. 

Maan tiivistyminen ja salaojien 
toiminnan parantaminen
Maatalouden koneellistuminen ja aiempaa raskaam-
pien koneiden käytön huomattiin 1970-luvulla aiheutta-
van peltomaan rakenteen muuttumista tiiviiksi ja vettä 
huonosti läpäiseväksi. Kun 1940-luvulla hevoskyntö ki-
vennäismaalla alkoi vaikeutua vasta pohjaveden pinnan 
noustessa 25 cm syvyyteen maanpinnasta (vaikeutumis-
raja), niin 1970-luvun lopussa maatalouskoneilla tehtä-
vien töiden vaikeutumisrajaksi saatiin kivennäismailla 
mailla 45 cm. Suojarannan 1983 tekemässä tutkimuk-
sessa työnmenekki alkoi kasvaa, kun pohjaveden etäi-
syys maanpinnasta oli pienempi kuin 75 cm. 1980-luvun 
toimintahäiriötutkimuksissa (ks. edellinen kpl) yleisim-
mäksi syyksi salaojitusten vajaatoimivuuteen todettiin-
kin se, että vesi ei pääse ojien läheisyyteen eli pelto tai 
salaojakaivanto oli tiivistynyt huonosti vettäläpäiseväksi 
viljelytoimien tai märissä oloissa tehdyn ojituksen seu-
rauksena. 

Ruotsissa maan tiivistymiseen liittyviä kokeellisia tutki-
muksia tehtiin 1960-luvun loppupuolella runsaasti. Suo-
messa Maatalouden tutkimuskeskus ja Vakola tutkivat 
koneiden käytön aiheuttamaan muokkauskerroksen tii-
vistymistä 1970-luvulla. Vuonna 1979 valmistui Teknil-
lisessä korkeakoulussa tutkimus ”Tutkimus pellon tiivis-
tymisen vaikutuksesta salaojituksen toimintaan”. Siinä 
maan tiivistymistä selvitettiin salaojitukseltaan eri-ikäi-
sillä savipelloilla Loimaalla ja Somerolla. Peltoviljelyn to-
dettiin pienentävän suurien huokosten määrää ja näin 
maan vedenjohtavuutta myös salaojakaivannon koh-
dalla. Vaikka salaojakaivanto johti hyvin vettä ojitusta 
seuraavana vuonna, niin viidessä vuodessa sen veden-
johtavuus oli pienentynyt huomattavasti. Tutkimuksen 
johtopäätöksenä todettiin mm. että märällä pellolla ajoa 
pitäisi välttää. Maan vedenläpäisevyyttä voidaan paran-
taa ja kuivatusta voidaan tehostaa mm. heinäkasvien 
viljelyllä ja jankkuroinnilla. Salaojituksen tehokkuut-
ta voidaan parantaa lisäämällä salaojakaivannon ve-
denläpäisevyyttä sorasilmäkkeillä ja sorasaarroilla sekä 
muotoilemalla pelto johtamaan pintavedet pois pellolta. 
Myös MTT:n Jokioisilla vuonna 1983 valmistuneessa tut-
kimuksessa todettiin, että traktorilla ajo tiivistää eniten 
maakerroksia noin 25 cm syvyyteen asti, ja että maan 
ollessa märkää ajon tiivistävä vaikutus voi ulottua jopa 
pohjamaahan asti. Jokioisilla aloitettiinkin vuonna 1981 
kenttäkokeet suurten akselipainojen aiheuttaman maan 
tiivistymisen syvyydestä, kestosta ja vaikutuksista maan 
kasvukuntoon savimaalla. Kuusi vuotta kestäneen tutki-
muksen tuloksena todettiin kostean maan tiivistyneen 

Kuva 13. Salaojien toimintahäiriötutkimuksessa havaittiin yleisimmäksi syyksi salaojien toimimattomuudelle se,  ettei vesi päässyt 

salaojaputken läheisyyteen ja toiseksi yleisin syy oli putken tukkeutuminen hienoaineksella (Puustinen ja Pehkonen 1986).
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ainakin puolen metrin syvyyteen ja pienentäneen maan 
vedenläpäisevyyttä. Tiivistymä oli säilynyt koko tutki-
musjakson ajan, kun taas kyntökerros oli palautunut vä-
hitellen entiselleen. Suurten akselipainojen aiheuttaman 
tiivistymisen säilymistä selvitettiin uudelleen 30 vuotta 
kokeen aloittamisen jälkeen, jolloin havaittiin, että tiivis-
tyminen näkyi edelleen maan pienentyneenä vedenläpäi-
sevyytenä. Koska pellolla ajetaan suurilla akselipainoilla, 
esimerkiksi juuri salaojitustyön aikana, on tärkeää, ettei 
työtä tehdä märissä oloissa, koska vauriot maan raken-
teessa säilyvät vuosikymmeniä. 
 Maatalouden tutkimuskeskuksessa jatkettiin salaojien 
toimivuuden ja kuivatuksen parantamiskeinojen tutki-
mista huonosti vettä läpäisevillä ja tiivistyneillä aitosavi-
mailla vuosina 1985–88. Viidellä koekentällä selvitettiin 
mm. kaivannon kaivuleveyden, täyttömateriaalien, sala-
ojasoran määrän, sorasilmäkkeiden sekä täydennysoji-
tusten vaikutusta salaojien toimivuuteen. Tulosten mu-
kaan 10 cm:n salaojasorakerros putken päällä oli riittävä, 
eikä sorakerroksen kaksinkertaistaminen eikä salaoja-
kaivannon leventäminen nopeuttanut maan kuivumista. 
Ojavälin pienentäminen täydennysojituksella 16 metris-
tä 10 metriin todettiin tehokkaimmaksi tavaksi parantaa 

kuivatusta. Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan 
myös ojan täyttäminen hyvin vettäläpäisevällä aineella, 
kuten hakkeella vähentää pintaveden kertymistä pellolle. 
Sorasilmäkkeiden vaikutus kuivatukseen havaittiin pie-
neksi. Sen sijaan lierojen reikien vaikutus kuivatuksen 
tehokkuuteen todettiin suureksi, sillä lierojen reikiä löy-
tyi lukumääräisesti eniten salaojien läheisyydestä. Myös 
Salaojituksen tutkimusyhdistys käynnisti 1990-luvun 
alussa viljelyksessä olevilla savipelloilla suoto-ojitusko-
keita, joissa kohtisuoraan salaojia vastaan kaivettiin uria, 
jotka täytettiin hakkeella. Niiden vaikutuksesta tehdyn 
kyselytutkimuksen perusteella menetelmä paransi pelto-
jen kuivatusta. MTT:n turvepelloille järjestämissä kent-
täkokeissa hakkeella tai soralla täytetyn suoto-ojituksen 
havaittiin tehostavan myös turvemaiden kuivatusta. Vil-
jelijöiltä saatujen tietojen mukaan 1990-luvun alussa teh-
dyt suoto-ojat ovat johtaneet vettä vielä 2010-luvullakin. 
 Varsinkin maatuneiden turvemaiden vedenläpäisevyy-
den todettiin olevan huono ja osaltaan aiheuttavan sala-

Kuva 14. Kivennäismaalisäyksen vaikutus saraturpeen 

vedenläpäisevyyteen (Myllys 1993).
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ojituksen toimintahäiriöitä vuonna 1988 valmistuneessa 
tutkimuksessa ”Turpeen ominaisuuksien vaikutus pel-
lon salaojituksen toimintaan”. Turvemaiden vedenjohta-
vuuden parantamista kivennäismaalisäyksellä tutkittiin 
vuonna 1993 sekä sara- että rahkaturpeella, mutta tutki-
muksessa havaittiin kivennäismaalisäyksen pääsääntöi-
sesti huonontavan vedenläpäisevyyttä (Kuva 14).
 Vuonna 2006 alkaneissa Salaojituksen tutkimusyh-
distyksen järjestämissä PVO- ja PVO2-tutkimuksissa 
päätavoitteena oli savimaiden tiivistymisen ja muiden 
kuivatusongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen. Tut-
kimuksessa perustettiin täydennys- ja uusintaojitusko-
keet MTT:n Jokioisilla sijaitsevalle Nummelan koekentäl-
le ja sen lisäksi MTT:n Sotkamon koekentällä tutkittiin 
jankkuroinnin vaikutusta maan kosteuteen ja sadon 
määrään ja laatuun. Tuloksena oli, että hiesumaalla jank-
kuroinnista ei ole hyötyä nurmi- tai ohrasadon määrään 
tai laatuun.  Sen sijaan täydennys- ja uusintaojitus paran-
sivat pellon kuivatusta, vaikkakaan se ei näkynyt sadon 
määrässä eikä laadussa. Tutkimushankkeessa kehitettiin 
FLUSH- mallia niin, että sillä voidaan laskea sorasilmäk-
keiden vaikutus pellon kuivumiseen. Meneillä on myös 
hankkeita maan vedenläpäisevyyden ja rakenteen paran-
tamiseen syväjuuristen kasvien avulla, esimerkiksi viher-
lannoitusnurmilla.

Säätösalaojitus ja altakastelu
Kasteluveden pellolle padottaminen ei ole uusi keksin-
tö Suomessa, sillä jo 1700-luvulla peltoja vesitettiin pa-
dottamalla vettä avo- tai valtaojiin. Veden padottaminen 
salaojiin on kuitenkin ollut mahdollista kivennäismail-
la vasta tiiliputkiojituksen yleistyttyä, mutta turvemailla 
lautaputkiojitukset on pyritty aina tekemään vedenalaisi-
na. Padotuskastelu (nykyisin alta-, salaoja-, tai säätökas-
telu) oli esillä jo vuonna 1914 Hallakorven kirjoitukses-
sa ”Nykyaikaisista vesitystavoista”, mutta ensimmäiset 
tutkimustulokset salaojien padotuksen vaikutuksesta sa-
toon saatiin maataloushallituksen kuivavaran tutkimi-
seen Vihdin Maasojan savi- ja turvepelloille vuonna 1938 
perustamilta koekentiltä. Viisivuotisen kokeen ajalle 
sattui sekä kuivia että märkiä vuosia. Kuivina kesinä 
salaojien padotus, jossa pohjavesi nostettiin päiväksi 
maanpintaan asti, lisäsi satoa savipellolla, mutta turve-
pellolla sadonlisäykset jäivät pieniksi, koska siellä kas-
vanut kaura ei kärsinyt kuivuudesta. 1940-luvulla ilmes-
tyi useita kasteluun liittyviä kirjoituksia, joissa kerrotaan 
myös salaojien padotuksen hyödyistä ja toteuttamisesta, 
mm. Kaiteran ”Peltojemme vesitysmahdollisuuksista” 
(1940) ja ”Miten voin torjua kuivuutta?” (1942). Säätö-
kaivon eli "vesityssulun" Keso esitteli jo vuonna 1924 
ilmestyneessä kirjassaan (Kuva 15). Pellervossa ilmesty-
neessä artikkelissaan "Kastelusta" Keso esittelee myös 

Kuva 15. Vasemmalla säätökaivo 

mallia 1924 (Keso 1924) ja 

oikealla mallia 2009 (Salaojayhdistys).
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sesta aloitettiin uudelleen 1990-luvun alussa. Salaojituk-
sen tutkimusyhdistyksen julkaisussa numero 13 vuodelta 
1990 julkaistiin suomeksi käännettynä englanniksi alku-
jaan ilmestynyt artikkeli ”Ohjeita pohjavedenkorkeuden 
säätelemiseksi Pohjois-Carolinassa”. Seuraavana vuonna 
valmistui Teknillisessä korkeakoulussa tutkimus, jossa 
selvitettiin säätösalaojituksen ja altakastelun vaikutuk-
sia perunasatoon hietapellolla. Tutkimuksessa havait-
tiin mm. että rupisten perunoiden määrä oli vähentynyt 
säätösalaojitetulla alueella jopa 50 %:iin vertailualueen 
perunoihin verrattuna. Tutkimuksessa arvioitiin myös 
mallinnuksen (CROPWATERN) avulla kokonaistypen 
huuhtouman vähenevän 15–30 % altakastelun vaikutuk-
sesta. Mallinnus osoitti myös, että ojituksen tehostami-
nen ojavälejä pienentämällä lisää typen huuhtoutumaa. 
Säätösalaojituksen ja altakastelun tutkimista jatkettiin 
vuonna 1992 alkaneessa Salaojituksen tutkimusyhdis-
tyksen, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston 
yhteistutkimushankkeessa ”Peltoviljelyn ravinnehuuh-
toutumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämäl-
lä”. Hanke oli aluksi nelivuotinen (1992–1996), mutta 
sitä jatkettiin myöhemmin vuoteen 2000 saakka. Tut-
kimuksen tavoitteena oli selvittää säätösalaojituksen ja 
altakastelun soveltuvuus Suomen oloihin sekä vaikutus 
ravinnekuormitukseen. Hankkeen koepellot sijaitsivat 
Kirkkonummella Teknillisen korkeakoulun Sjökullan sa-
vipelloilla, Tuusulassa turvepellolla, Lapualla hietapellolla 

Kuva 16. Säätösalaojituksen vaikutuksesta pellolta huuhtoutu-

van typen määrän on todettu vähenevän. Vuonna 2000 Kaisu 

Haataja laski säätösalaojituksen kannattavuutta vertailukoh-

tana kustannus, joka olisi syntynyt vastaavasta typenpoistosta 

jätevesipuhdistamolla. Kun tuotoiksi laskettiin vain ympäristö-

hyödyt, niin säätösalaojitus ei ollut yhteiskunnallisesti kannat-

tavaa, mutta jos mukaan laskettiin myös hyöty sadon laadussa 

tai määrässä, niin tuotot kattoivat kustannukset esimerkkitilalla 

(perunanviljelytila) (Haataja 2000). 

säätösalaojituksen kirjoittaessaan, että padotuksen tar-
koituksena voi olla vain salaojavesien poisvirtauksen ja 
pohjaveden painumisen estäminen, jos huomataan ke-
vään muodostuvan kuivaksi. Vuosien 1940 ja 1951 väli-
senä aikana Salaojitusyhdistys teki padotuskastelua var-
ten suunnitelmia yhteensä 3639 peltohehtaarille. 
 USA:ssa säätösalaojitusta tutkittiin laajemmin 1970-lu-
vun lopussa tarkoituksena satojen kasvattaminen. Ko-
keissa pellolta pois virtaavan veden määrää rajoitettiin 
samalla tavoin kuin Suomessa oli tehty vuosikymme-
niä aiemmin, eli säätökaivojen avulla, ja niihin myös 
pumpattiin vettä johdettaviksi salaojiin. Tutkimukses-
sa mitattiin myös salaojaveden mukana huuhtoutuvien 
ravinteiden pitoisuuksia ja havaittiin salaojavalunnan 
vähenevän ja näin myös peltojen kokonaiskuormituk-
sen pienentyvän. Suomessa tutkimukset säätösalaojituk-
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ja Tyrnävällä hiesupellolla. Jatkohankkeessa käytettiin li-
säksi MTT:n Kotkanojan ja Lintupajun sekä SYKE:n Au-
rajoen koekenttien havaintoja salaojavalunnan fosforipi-
toisuuksien ja eroosioaineksen tutkimiseen, kehitettiin 
huuhtoutumisherkkyyskartan laatimista sekä selvitettiin 
säätösalaojituksen ja altakastelun vaikutusta satoon ja 
säädön taloudellista kannattavuutta (Kuva 16). Pitkäai-
kaisen kokeellisen tutkimuksen ja sen pohjalta tehtyjen 
mallilaskelmien perusteella voitiin todeta kesällä sattu-
villa sateilla olevan suuri vaikutus säätösalaojituksen 
hyötyihin; parhaimmillaan satotaso voisi parantua noin 
10 %. Altakastelu kohotti satotasoa selvästi säätösala-
ojitusta enemmän varsinkin kuivina kesinä. Ravintei-
den osalta säätösalaojituksen todettiin vähentävän ty-
pen huuhtoutumista liittyen valuman pienenemiseen ja 
denitrifikaatioon.  Fosforin arveltiin voivan pidättyä sy-
vempiin maakerroksiin veden virratessa niiden läpi sa-
laojiin. Laboratoriokokeissa oli nimittäin todettu syvem-
pien maakerrosten fosforinpidätyskyky suuremmaksi 
kuin ylempien kerrosten. Tavanomaisessa salaojitukses-
sa pidättymistä ei todennäköisesti ehdi tapahtua, mut-
ta säätösalaojituksessa pitempi viipymä voisi edesauttaa 
tätä. Altakastelun ja säätösalaojituksen automatisointia 
sekä veden pumppausta säätökaivoihin tuulivoimalla on 
myös tutkittu, mutta molemmat sovellutukset vaativat 
vielä lisäkehittelyä toimiakseen käytännön viljelyksillä.
 Säätösalaojitusta ja altakastelua on tutkittu ja tutkitaan 
edelleen happamilta sulfaattimailta tulevan happaman ja 
metallipitoisen kuormituksen vähentämisessä. Tällöin 
pohjavedenpintaa pidetään tavanomaista korkeammal-
la, jotta sulfideja sisältävä maakerros ei pääsisi hapet-
tumaan, eikä hapon muodostumista tapahtuisi. Vuonna 
1984 perustettiin Liminkaan ojittamattomalle alueelle 
koe, jossa verrattiin valumaveden happamuutta avo-oji-
tuksen, salaojituksen ja vedenalaisen salaojituksen jäl-
keen. Koealueella sulfidikerrokset ulottuivat lähes maan 
pintaan asti, ja kaikilla ojitustavoilla muodostui hyvin 
hapanta valumaa. Salaojitetulla lohkolla kuivatussyvyys 
oli suurin, ja veden happamuus oli suurimmillaan jopa 
kymmenkertainen avo-ojitettuun lohkoon verrattuna. 
Säätökaivojen avulla järjestetty vedenalainen ojitus vä-
hensi 25–30 % salaojaveden happamuutta.
 Limingan rantapelloilla pystyttiin järjestämään ve-
denalainen salaojitus. Sen sijaan kauan viljelyksessä ja 
ojitettuna olleilla Ilmajoen ja Mustasaareen koekentillä 
(1998–2002) huomattiin, että pohjaveden korkeuden yl-
läpitäminen sulfidikerrosten yläpuolella on vaikeaa kui-
vina kesinä. Kuitenkin Ilmajoella, jossa sulfidikerrokset 
sijaitsivat syvällä (2 m) voitiin säätösalaojituksella lyhen-
tää aikaa, jonka sulfidit olivat alttiina hapettumiselle ja 

näin myös hapon muodostuminen väheni. Kokeen ha-
vaintoaineistoa käyttäen kehitettiin mallisovellus (HAP-
SU) (ks. mallinnus) kuivatusmenetelmien ja kalkituksen 
vedenlaadun pitkäaikaisten vaikutusten simulointiin. 
Säätösalaojituksen mahdollisuuksia pohjavedenpinnan 
korkeusvaihteluiden tasaamiseksi sekä happamien va-
luntapiikkien vähentämiseksi tarkasteltiin vuonna 2009 
Teknillisessä korkeakoulussa tehdyssä mallinnustutki-
muksessa, jossa todettiin säätösalaojituksen voivan vai-
kuttaa pohjavedenpinnan korkeuteen. 
 Happamien sulfaattimaiden haitallisten vesistövaiku-
tuksien vähentämiskeinojen tutkimukseen panostettiin 
aiempaa enemmän poikkeuksellisen kuivan kesän 2006 
jälkeen, jolloin happaman valuman vuoksi sattui useita 
kalakuolemia, jotka ylittivät valtakunnallisen uutiskyn-
nyksen. Helsingin yliopistolla alkoi 2007 lysimetrikoe, 
jossa tutkittiin pysyvästi korkealla olevan pohjaveden-
pinnan vaikutusta happamaan valumaan. Kasvina oli 
ruokohelpi, jota tuolloin viljeltiin bioenergian tuottami-
seksi. Ruokohelven pintakerroksiin tuottama orgaaninen 
aine ja lähelle maanpintaa nostettu pohjavesi kohottivat 
valumaveden pH-arvoa, jolloin alumiinipitoisuudet vä-
henivät, mutta veden rautapitoisuudet nousivat hyvin 
korkeiksi. Vuonna 2010 alkaneessa Euroopan Unionin tu-
kemassa Life+-hankkeessa (CATERMASS) perustettiin 
kenttäkoe säätösalaojituksen ja altakastelun hapanta va-
lumaa vähentävien vaikutusten tutkimiseksi Vaasan lä-
histölle Söderfjärdeniin. Kokeessa eri tavoin salaojitetut 
lohkot eristettiin toisistaan ja valtaojasta muovikalvolla. 
Muovikalvon ansiosta säätösalaojituksella ja altakaste-
lulla saatiin pohjavesi pysymään korkeammalla kuin ta-
vanomaisesti salaojitetulla lohkolla (Kuva 17). Valuma-
veden happamuus ja alumiinipitoisuudet vähentyivät 
jonkin verran kaikilla lohkoilla, kuitenkin eniten alta-
kastellulla lohkolla. Koekenttiä seurataan edelleen. Sää-
tösalaojituksen lisäksi ko. maiden happamuutta voidaan 
neutraloida kalkitsemalla tai kalkkisuodinojien avulla. 
Kalkituksen on todettu vähentävän salaojitetun pellon 
happamuutta 15–30 %:lla. Sen sijaan kalkkisuodinojitus, 
joka aluksi vaikutti lupaavalta, osoittautui menettävän 
neutralointivaikutuksensa jo muutamassa vuodessa. Uu-
simpana keinona vähentää salaojaveden happamuutta 
on neutralointiaineiden pumppaamien salaojien kautta 
maahan estämään sulfidien mikrobiologista hapettumis-
ta syvällä maassa. Tätä on tutkittu PRECIKEM- ja PRE-
CIKEM2-hankkeessa, jossa toimenpiteen tehostamiseksi 
asennettiin koekentälle menetelmä salaojavesien kierrät-
tämiseksi takaisin ojastoon vuonna 2017. 
 Ympäristöohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi on 
ohjauskeinoina käytetty viljelijöille suunnattuja ympäristö-
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tukia, ja niitä on voinut saada myös säätösalaojitukseen. 
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seuranta-
tutkimuksilla (MYTVAS) on selvitetty, kuinka ohjaus-
keinot ovat vaikuttaneet tavoitteiden saavuttamiseen. 
Näissä tutkimuksissa on havaittu pelloilta huuhtoutu-
van kuormituksen vähentyneen mm. lannoitteiden käyt-
tömäärien vähentymisen vuoksi, mutta myös erilaisten 
kuormitusta vähentävien toimenpiteiden vaikutuksesta. 
Ensimmäisen ohjelmakauden jälkeen säätösalaojituk-
sella aikaansaatu ravinnekuormituksen vähenemä arvi-
oitiin VIHTA-mallin avulla, jossa vähenemä oli laskettu 
15 %:ksi. Se koostui valuman pienenemisestä ja sadon-
lisäyksestä säätösalaojituksen seurauksena.
 Turvemailla säätösalaojitus on tavallaan ollut käytössä 
jo pitkään, koska lautaputkiojitukset tehtiin vedenalaisik-
si. Lautaputket pyrittiin pitämään vedenalaisina niiden 
lahoamisen estämiseksi ja toimintakuntoisina pysymisen 
varmistamiseksi. Viimeaikaisissa Luke:n tutkimuksissa 
on havaittu säätösalaojituksen ja korkean pohjaveden 
ylläpitämisen vähentävän turvemailta syntyviä kasvi-
huonekaasuemissioita sekä estävän turpeen kulumista 
ja painumista. Uusimmassa vuonna 2017 ilmestyneessä 
Maaseutuohjelman ympäristöseuranta-tutkimuksessa ar-
vioitiin, että turvemailla siirryttäessä normaaliojituksesta 
korkeaan vesipintaan hiilidioksidin ja metaanin yhteen-
lasketut päästöt pienenevät 40 %, jos säädöt tehdään 
ohjeistuksen mukaan. Lisää tietoa asiasta saadaan Poh-
jois-Pohjanmaalle Ruukkiin ohutturpeiselle peltoalueelle 
vuonna 2016 valmistuneesta peltomittakaavan tutkimus-
ympäristöstä, jossa kaikille koelohkoille voidaan järjes-
tää säätösalaojitus. Koealueella on tarkoitus tutkia mm. 
turvepellon kasvihuonekaasupäästöjen yhteyttä pohjave-
denpinnan korkeuteen sekä salaojavesien ravinne- ja me-
tallipitoisuuksia.

Ympäristövaikutukset
Jo vuonna 1948 professori Kaitera ennakoi kirjoitukses-
saan ”Viemäröinnistä ja veden hankinnasta maaseudul-
la”, että pellolle viedyt lannoitteet voisivat saastuttaa ve-
siä. Kuitenkin peltojen lannoituksen vaikutus vesistöjen 
tilan huononemiseen havaittiin laajemmin vasta mui-
den lähteiden typpi- ja fosforikuormituksen vähennyt-
tyä huomattavasti 1970-luvulla. Ennen tätä vuonna 1962 
oli Suomessa tullut voimaan vesilaki, jossa mm. vesien 
pilaaminen kiellettiin, ja 1960-luvulla onnistuttiinkin 
vähentämään teollisuuden ja yhdyskuntien kiintoaine-
kuormitusta sekä happea kuluttavan orgaanisen aineen 
määrää. Tämän jälkeen vähenivät myös yhdyskuntien ja 
teollisuuden fosfori- ja typpipäästöt ja näin ollen pelloilta 
huuhtoutuvan kuormituksen suhteellinen osuus kasvoi. 

Syntyi tarve tutkia siihen vaikuttavia tekijöitä ja vähen-
tämiskeinoja. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamaan 
vesistöjen happamoitumiseen ja happamien valumapiik-
kien jälkeisiin kalakuolemiin alettiin laajemmin kiinnit-
tää huomiota myös 1970-luvulla, jonka jälkeen aiheeseen 
liittyvää tutkimusta on tehty paljon. Happamien sulfaat-
timaiden tutkimuksia on esitelty edellä säätösalaojituk-
sen yhteydessä. 
 Salaojista purkautuvan veden ravinnepitoisuuksien 
seurantaan perustettiin useita huuhtoutumiskenttiä 
1970- ja 1980-luvuilla. Tämän lisäksi aineiden käyttäy-
tymistä maaperässä sekä huuhtoumista on tutkittu mm. 
Teknillisen korkeakoulun 1960-luvulla Otaniemeen pe-
rustetulla lysimetrikoekentällä sekä MTT:n Jokioisten ja 
Maaningan lysimetrikoekentillä. Ravinteiden huuhtoutu-
mista peltovaltaisilta alueilta verrattiin metsävaltaisten 
alueiden huuhtoutumiseen Siuntiossa jo 1980-luvulla. 
Viimeksi vastaavanlaista vertailua on tehty pienten valu-
ma-alueiden aineistosta vuonna 2017. 
 Salaojituksen vaikutusta avo-ojitetun pellon valumave-
sien määriin ja laatuun tutkittiin vesihallituksen Hovin 
huuhtoutumakentällä. Tutkimuksessa verrattiin valumia 
ennen salaojitusta (1950–1971) sen jälkeisiin valumiin 
(1972–1979). Veden laadun osalta vertailu tehtiin vuo-
sien 1966–1970 ja 1972–1978 kesken. Salaojituksen ha-
vaittiin tasaavan valumaa vähentämällä ylivalumia ja 
kasvattamalla alivalumia. Salaojituksen jälkeen salaoja-
valunnan osuus oli 77 % ja pintavalunnan 23 % koko-
naisvalunnasta. Salaojaveden laadun osalta typen huuh-
toutuminen lisääntyi, mutta fosforin huuhtoutumiseen 
salaojituksella ei todettu olleen selvää vaikutusta. Maa-
talouden tutkimuskeskus perusti Kotkanojan huuhtou-
tumiskentän Jokioisille vuonna 1975 alun perin vuonna 
1962 salaojitetulle pellolle. Kotkanojan huuhtoutumis-
kentällä valuntasuhteet olivat mm. vuosina 1983–1986 
päinvastaiset Hovin kenttään verrattuna, koska salaojitus 
oli huonosti toimiva. Tuolloin pintavalunnan osuus ko-
konaisvalunnasta oli huomattavasti suurempi kuin sala-
ojavalunnan, ja 4/5 huuhtoutuneesta fosforista kulkeutui 
pintavesien mukana eroosioainekseen sitoutuneena, ja 
vain 1/5 kulkeutui salaojavesien mukana. Kun salaojitus 
uusittiin vuonna 1991, kasvoi salaojavalunnan osuus en-
simmäisenä vuonna 90 % kokonaisvalunnasta. Kahden 
vuoden kuluttua salaojituksesta salaojavalunnan osuus 
oli 60 % kokonaisvalunnasta.
 Vesiensuojelun tehostamiseksi ja vesien hyvän ti-
lan saavuttamiseksi on tehty useita valtakunnallisia ja 
alueellisia ohjelmia ja strategioita. Valtioneuvosto teki 
vuonna 1988 periaatepäätöksen vesiensuojelun tavoi-
teohjelmasta vuoteen 1995. Sen mukaan maatalouden 
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Kuva 17.  Pohjaveden korkeuden vaihtelu salaojitetulla, säätösalaojitetulla ja altakastelulla pellolla Söderfjärdenin koekentällä vuosi-

na 2010 – 2016 (Ylempi kuva) ja valumaveden asiditeetti mitattuna laskuaukkokaivosta (alempi kuva) (Virtanen ja muut 2017).

fosforikuormitusta oli vähennettävä 1/3:aan osaan vuo-
den 1988 tasosta. Samalla edellytettiin toimenpiteitä typ-
pikuormituksen vähentämiseksi merkittävästi. Samana 
vuonna maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristömi-
nisteriö käynnistivät nelivuotisen yhteistutkimusprojek-
tin ”Maatalous ja vesien kuormitus” (MAVERO), jota 
myös Salaojituksen Tukisäätiö rahoitti. Projektissa arvi-
oitiin maataloudesta aiheutuvien ravinteiden ja eroosion 
suuruutta sekä vaikutusta vesistöjen ja rannikkovesien 
rehevöitymiseen. Salaojituksen osalta loppuraportissa to-
dettiin, että kunnollinen ojitus ehkäisee eroosiota lisää-
vää pintakerrosvaluntaa ja tehostaa syvempien maaker-
rosten mahdollisuutta pidättää fosforia ja näin vähentää 
kokonaisfosforikuormitusta. Typpikuormituksen osalta 
säätösalaojituksen nähtiin olevan lupaava mahdollisuus 
pienentää typen huuhtoutumista (katso edellä säätöoji-
tus). MAVERO-projektissa tutkittiin myös lannoitteena 
annetun typpi-isotoopin avulla typen huuhtoutumiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja typen kohtaloa MTT:n lysimet-
rikentällä. Tutkimuksessa todettiin kohtuullisen typpi-
lannoituksen vaikuttavan vain vähän typen huuhtou-
tumiseen. Myös Teknillisessä korkeakoulussa tutkittiin 
monipuolisesti typen huuhtoutumista ja siihen liittyviä 
prosesseja 1990-luvulla.
 Vuonna 1997 alkaneessa yhteistutkimushankkees-
sa ”Peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen 
pellon vesitaloutta säätämällä” olivat mukana Teknil-
linen korkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Maatalouden 
tutkimuskeskus. Hankkeessa selvitettiin tekijöitä, jotka 
vaikuttavat pinta- ja salaojavalunnan fosforipitoisuuk-
siin. Salaojakaivannon pintamaa- tai haketäytön vaiku-
tusta ravinteiden huuhtoutumiseen tutkittiin Kotkano-
jan huuhtoutumiskentän uusintaojituskokeessa. Ennen 
uusintaojitusta salaojaveden partikkelifosforipitoisuudet 
olivat pintavalunnan pitoisuuksia hieman pienempiä, 
mutta uusintaojituksen jälkeen huomattavasti pienem-
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piä, kun kaivanto oli täytetty pintamaalla. Haketäytön 
ei todettu suodattavan maapartikkeleita, mutta liukoisen 
fosforin pitoisuudet pienenivät sekä maa-aineksella että 
hakkeella täytettyjen salaojien valumavesissä. Salaojien 
kautta huuhtoutuvan hienoaineksen alkuperää ja sen 
fosforin luovutuskykyä tutkittiin Jokioisten Kotkanojan 
ja Teknillisen korkeakoulun Sjökullan koekenttien sala-
ojavesistä vuonna 1997. Tulosten mukaan näytti siltä, että 
salaojista huuhtoutuva maa-aines olisi pääsääntöisesti 
salaojien täyttöön käytettyä tai muokkauskerroksen maa-
ta. Tutkimuksen havaintojen mukaan salaojista huuhtou-
tuvan hienoaineksen fosforinluovutuskyky oli keskimää-
rin pienempi kuin pintavalunnan mukana huuhtoutuvan 
maa-aineksen. Salaojavedessä oli vähemmän maa-aines-
ta ja siksi sen kokonaisfosforipitoisuus oli pienempi kuin 
pintavalunnan. 
 Salaojituksen maisemalliset vaikutukset ja vaikutuk-
set luonnon monimuotoisuuteen nähtiin tärkeinä tutki-
musaiheina jo 1980-luvun lopussa. Maaperäeliöistä sa-
laojitetulla pellolla saatiin tietoa MTT:ssa vuonna 1990 
valmistuneessa tutkimuksessa ”Salaojituksen toimivuus 
savimaassa”, jossa huomattiin lieronreikien olevan lu-
kuisampia salaojien läheisyydessä kuin ojien keskivälillä. 
2000-luvun vaihteessa tehdyt tutkimukset kastematojen 

lukumäärästä ja massasta vahvistivat 1990-luvun havain-
not, sillä savimaassa kastelierojen lukumäärä todettiin 
yli kaksinkertaiseksi salaojien läheisyydessä verrattuna 
salaojien keskivälistä mitattuihin lukumääriin, lierojen 
massana laskettuna ero oli vieläkin suurempi. Maatalou-
den ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen 
(MYTVAS-3) loppuraportissa vuonna 2014 tarkasteltiin 
luonnon monimuotoisuuden kehitystä kasvien, perhos-
ten ja lintujen osalta. Salaojituksen ja avo-ojituksen osal-
ta vertailu oli tehty vain linnuston osalta. Tutkimukses-
sa olivat mukana kaksi lintulajia, kiuru ja niittykirvinen. 
Kiuru runsastui tutkimusvuosien aikana avo-ojitetuilla 
lohkoilla, salaojitetuilla lohkoilla kanta pysyi ennallaan. 
Niittykirvisiä oli avo-ojitetuilla lohkoilla paljon enemmän 
kuin salaojitetuilla, ja se runsastui avo-ojitetuilla lohkoil-
la. Salaojitetuilla lohkoilla niittykirviset vähenivät hie-
man, mutta eivät tilastollisesti merkitsevästi. 
 Salaojituksen tutkimusyhdistyksen koordinoimissa 
PVO-, PVO2- ja TOSKA-hankkeissa on tutkittu ravintei-
den huuhtoutumista eri tavoin salaojitetuilta sekä täy-
dennysojitetuilta peltolohkoilta vuosina 2006–2017. 
Täydennysojituksen jälkeen salaojaveden kokonaistyppi-
pitoisuudet nousivat kahtena seuraavana vuonna, mutta 
palautuivat entiselle tasolleen sen jälkeen. Vaikka täyden-

Kuva 18. Typpitase Nummelan koealueilla A–D ajanjaksolla 

toukokuu 2008–huhtikuu 2009. Sadon typpimäärän osuus 

peltoon tulleesta typpimäärästä (lannoitus, laskeuma, siemenet) 

vaihteli 35 %:sta 90 %:tiin. Salaojavalunnan kautta keskimäärin 

8,8 % peltoon tulleesta typestä (Äijö ja muut 2014). 
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nysojitus ei lisännyt ravinnepitoisuuksia, niin ravinne- ja 
kiintoainehuuhtoumat lisääntyivät, koska salaojavalunta 
lisääntyi. Pintakerrosvalunnan ravinnehuuhtoumat vä-
henivät, mutta kuitenkin salaoja- ja pintavalunnan yh-
teenlaskettu ravinteiden huuhtoutuminen lisääntyi. Koe-
kenttien pitkäaikaisia valuma- ja ravinnehuuhtoumien 
aikasarjoja on käytetty pellon ravinteiden huuhtoutumi-
sen mallintamiseen (ks. mallinnus ja FLUSH). 
 Pelloilta huuhtoutuvia ravinteita on havainnoitu huuh-
toumakoekentillä ja käytännön viljelyksille perustetuilla 
kokeilla pisimmillään yli neljän vuosikymmenen ajan ja 
tutkimustietoa on saatu runsaasti. Nykyisellä tietoteknii-
kan avulla pystytään suuria havaintoaineistoja yhdistä-
mään jossain määrin, ja siten saamaan vanhoista aineis-
toista uutta tietoa uusista näkökulmista. Salaojitukseen 
liittyen eräs tällainen hanke on vuonna 2016 alkanut SY-
KE:n vetämä Kiertovesi-hanke, jossa kootaan yhteen pit-
kän ajan kuluessa kerättyjä havaintoaineistoja maankäy-
tön ja vesistöjen laadun kehitystrendien estimoimiseen. 
Hankkeen tarkoituksena on arvioida, millaisia muutoksia 
maatalouden käytäntöihin on realistista tavoitella. Myös 
monet muut hankkeet, joissa peltojen ravinnekuormi-
tusta pyritään vähentämään viljelytoimin tai esim. kip-
sikäsittelyin (SAVE) liittyvät pellon kuivatukseen ja sala-
ojitukseen, vaikka salaojitus ei itse olekaan varsinainen 
tutkimuksen kohde. 

Painopistealueiden muuttuminen 
sadan vuoden aikana
Jo 1900-luvun alusta lähtien on ollut laajalti selvillä, että 
salaojituksen avulla pellon kuivatus paranee ja myös 
viljelyala lisääntyy. Pidettiin myös selvänä, että samal-
la työntuottavuus ja viljelyn yksikkökustannusten pie-
nentyminen parantavat maanviljelyn kannattavuutta 
salaojitetuilla pelloilla. Suomen itsenäistyttyä tavoittee-
na oli elintarvikeomavaraisuus, jota peltojen salaojitta-
minen myös edisti. Tutkimuksen painopiste olikin sata 
vuotta sitten olosuhteisiimme sopivien ojaetäisyyksien 
selvittämisessä, jotta aikaansaataisiin toimiva kuivatus 
ilman, että investoinnin kustannukset nousisivat liikaa 
liian taajan salaojituksen vuoksi. Muissa maissa kehite-
tyt laskentamenetelmät salaojitusten mitoitukselle eivät 
sellaisenaan soveltuneet Suomen savisille maille eikä tur-
vepelloille, minkä vuoksi tarvittiin kenttäkokeita Suomen 
olosuhteissa. Vuonna 1917 perustettu Suomen Salaojitus-
yhdistys aloitti laajamittaisen koetoiminnan, joka jatkui 
hallintoviranomaisten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulu-
jen järjestäminä tutkimuksina. 1950-luvulla tutkimuk-
sen painopiste siirtyi myös salaojasyvyyden tutkimiseen, 
koska siihen asti mm. roudan vuoksi käytetty syvä sala-

ojitus oli eräänä syynä sille, ettei koneellinen salaojitus 
ei ollut laajemmin yleistynyt. Tuolloin salaojasyvyyden 
suosituksia muutettiin, ja Salaojitusyhdistyksen kannus-
tamana kehitettiin myös suomalaisia salaojakoneita, ja 
salaojitettu peltoala alkoi kasvaa voimakkaasti. 1970-lu-
vulla tiiliputki, joka oli todettu kestäväksi ja hyvin vettä 
johtavaksi, sai haastajakseen kevyemmän ja helpommin 
asennettavan muoviputken pian sen jälkeen, kun se oli 
tullut markkinoille Hollannissa ja USA:ssa. Tutkimuk-
sen painopiste siirtyi tällöin uusiin salaojamateriaalei-
hin, kuten muoviputkiin ja orgaanisiin esipäällysteisiin. 
Aurasalaojakoneet laserohjaimineen tulivat Suomeen 
1980-luvulla, jolloin salaojituksen asennustarkkuus oli 
yksi tutkimuksen painopistealueista. Pellon vesitalouden 
optimointi on ollut keskeisenä tutkimuskohteena viimei-
set pari vuosikymmentä, aluksi tavoitteena oli hyvä sato 
pienin kustannusvaikutuksin, mutta optimointiin on tul-
lut lisäulottuvuutena myös salaojituksen ympäristövai-
kutukset. Tällä hetkellä salaojatutkimusta tehdään mm. 
valtion toimesta Luke:ssa ja SYKE:ssä, Aalto-yliopistossa 
ja Helsingin yliopistossa sekä Salaojayhdistyksen ja Sala-
ojituksen tutkimusyhdistyksen koordinoimissa yhteistut-
kimushankkeissa. 

Uudet haasteet
Salaojituksen tutkimustarpeet ovat siis muuttuneet run-
saan sadan vuoden aikana. Kuitenkin tutkimuksen koh-
teena on edelleen samoja aiheita kuin salaojituksen al-
kutaipaleella, kuten ympärysaineet ja optimaalinen 
ojaetäisyys. Edelleen on tarvetta myös säännöllisille tut-
kimuksille, kuten peltojen kuivatustilatutkimus, joka vii-
meksi käynnistettiin noin 30 vuotta sitten. Myös aiemmin 
tutkittujen, mutta nyt taaemmalle jääneiden tutkimusai-
heiden tutkiminen on tärkeää. Esimerkkinä on säätösala-
ojitus, joka oli käytössä jo viime vuosisadan alussa sadon 
kohottajana, mutta myöhemmin huomattiin sen mahdol-
lisuudet salaojituksen haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämisessä. Säätösalaojituksen vaikutuksista ympä-
ristöön eri maalajeilla ja erilaisissa olosuhteissa tarvit-
taisiin tarkempaa tietoa. Viimeisimmissä mallitutkimuk-
sissa on huomattu pohjavesivalunnan olevan merkittävä 
valunnan komponentti, ja aiheen jatkotutkimukselle olisi 
tarvetta. Salaojituksen ja pohjaveden laadun yhteyttä on 
Suomessa selvitetty vain vähän, sillä on oletettu nitraa-
tin pääsääntöisesti huuhtoutuvan salaojavesien muka-
na vesistöihin. Pohjaveden pilaantumisen estäminen on 
monissa maissa suuri haaste. Vaikka Suomessa pohjave-
si on pääsääntöisesti hyvää tai erinomaista, olisi hyvä 
selvittää, miten salaojitus vaikuttaa pohjaveden laatuun. 
Myös mitoitusperusteita tulisi tarkistaa aika-ajoin. 
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Mallien kehitystyössä ja tulosten varmistamisessa tar-
vitaan lähtötietoina pitkäaikaisia monipuolisia havain-
toaikasarjoja eri maalajeilta, viljelysuunnilta ja Suomen 
erilaisissa ilmasto-oloissa, joita voidaan saada vain koe-
kentiltä (Kuva 19). 

Kuva 19.  Pohjavedenkorkeutta mitataan koepellolla 

vuonna 1940 (vasemmalla) ja  vuonna 2014 (oikealla).

Kenttämittauksia tarvitaan edelleen mallien lähtötiedoiksi, 

ja uusien mittausantureiden avulla voidaan saada jatkuvaa 

tietoa havainnoitavasta suureesta,  jolloin myös kestoltaan 

lyhytaikaiset tapahtumat tulevat huomioon otetuiksi. 
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Salaojitus on yhteistyötä
Avarat peltoaukeat tulevat vastaan, kun saavutaan Lyöt-
tilän kylään Iitin pitäjässä. Yksi kylän asukkaista on ko-
kenut maanviljelijä Timo Leppäranta. Hän oli Arvintalon 
tilan isäntä vuodesta 1967, kunnes isännyys siirtyi vuon-
na 2010 poika Teemulle. Viljanviljely on tilan päätuotan-
tosuunta.
 Vuonna 1967 Arvintalon tilalla oli 24 hehtaaria viljel-
tyä pinta-alaa. Kallinsuon raivaaminen lisäsi peltoalaa 
kymmenellä hehtaarilla. Peltoa on myös ostettu ja vuok-
rattu niin että tällä hetkellä tilalla on 75 hehtaaria omaa 
ja 200 hehtaaria vuokrattua peltoa.
 Timo Leppäranta kertoo, että hän talvella 1986–87 
rupesi harkitsemaan koko tilan salaojittamista yhdellä 
kertaa. Päätöstä vauhdittivat tulossa olevat kesannointi-
palkkiot sekä tieto valtion edullisesta salaojituslainasta. 
Tila oli kokonaisuudessaan kesantona. Päätöstä helpotti 
se, että salaojiin tarvittavaa soraa löytyi omalta tilalta. 
 Salajateknikko Pekka Häikiön kanssa neuvoteltiin ke-
vättalvella -87 salaojituksen tekniikasta. Vaihtoehtona 
olivat aurakoneella vedetyt yksittäisojat tai kaivamalla 
tehdyt ojastot. Päätökseksi tuli lopulta perinteinen suun-
nittelu ja perinteinen kaivaminen. Pekka Häikiö tuli tilal-
le kevään koittaessa ja niin koko alue kartoitettiin, vaa-
ittiin ja suunniteltiin. Toimistotyöt saatiin valmiiksi ja 
suunnitelma postiin ennen vappua.
 Salaojittaminen oli Lyöttilän kylässä tuttua ja tavan-
omaista. Ojia oli käynyt kaivamassa useampikin urakoit-
sija, joiden työtavoista, työn laadusta ja työryhmän käy-
töstavoista kylän isännillä oli selkeät käsitykset.
 Arvintalon salaojitustöiden tekemisestä Timo Lep-
päranta sopi elimäkeläisen urakoitsijan Reijo Pekalan 
kanssa. Kumipyörillä kulkeva Ukko-Mara salaojakone ja 
sorastusvaunu saapuivat sovitusti paikalle. Viisi ammat-
timiestä aloitti salaojitustyöt 10.7.1987. Työ sujui hyvin 
ja sää oli erinomaisen suosiollinen. Niinpä työporukka 
innostui tekemään 11-tuntista työpäivää.
 Työpäivän keskeyttivät vain ruokatauot: klo 9 kahvi, 
klo12 ruoka, klo15 kahvi ja klo 18 ruoka. Ojaa syntyi, 
putkia meni maahan ja soraa saatiin niiden päälle. Timo 

Leppäranta sai hyvillä puheilla ja jollain ylimääräisellä 
mukavalla miehet tulemaan työhön vielä lauantaiksikin 
niin, että koko urakka saatiin valmiiksi ennen viikonlop-
pua.
 Isännällä oli onnea, sunnuntaina alkoi rankasti sataa. 
Koko salaojitustyö 10–18.7.1987 oli saatu tehdä töitä 
poutasäässä. Valmista salaojitettua peltoa saatiin aikaan 
24 hehtaaria.
 Lisää salaojia Arvintalon tilalla on Reijo Pekalan ryh-
mä tehnyt 10 hehtaaria vuonna 1989 ja sitten vielä 7 heh-
taaria vuonna 2016. Silloin oli kaivamassa Reijo Pekalan 
hankkima teloilla kulkeva, laser-ohjattu HOES-salaojan-
kaivukone. Ostetut lisämaat ja vuokramaat ovat olleet jo 
valmiiksi salaojitettuja. ”Kaikki on salaojissa”, tuumaa 
nuori isäntä Teemu.
 Salaojitukset ovat toimineet moitteetta. Isäntien mie-
lestä maan rakenne paranee salaojituksen ansiosta.
 Talonväen mukaan yhteistyö niin suunnittelija Pekka 
Häikiön kuin urakoitsijankin Reijo Pekalan kanssa on 
mennyt ilman mitään hankaluuksia, ihan esimerkilli-
sesti. ”Kaikki sujuu hyvin, kun on syntynyt luottamus”, 
sanoo Timo Leppäranta.

VILJELIJÄ TIMO LEPPÄRANTA
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Salaojateknikko Pekka Häikiö, urakoitsija Reijo Pekala ja 

isäntä Timo Leppäranta Arvintalon salaojitussuunnitelmia tutkimassa.
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Jyväskylän lähellä, Toivakan pitäjässä, Mäntyniemen ti-
lalla asuvat Tarja ja Antero Jaatinen. Tilalla kasvatetaan 
lihakarjaa (500 eläintä) ja viljellään rehua 90 hehtaarilla. 
Sukupolvenvaihdosta valmistellaan.
 Tämä tarina alkaa siitä, että Antero Jaatisen isä joutui 
sodan seurauksena lähtemään Karjalasta, missä hän oli 
varttunut maatilalla Sortavalan maalaiskunnassa. Hän 
sai vuonna 1946 Toivakasta tilan, jolla oli kolme hehtaa-
ria turvepeltoa. Muiden evakkojen tavoin hän ryhtyi tar-
molla kunnostamaan uutta kotia.
 Kävi selville, että tilan pellot oli salaojitettu jo 30- 
luvulla lautaputkia käyttäen. Turve oli kuitenkin pai-
nunut ja huonokuntoiset putket olivat enää 30–40 cm  
syvyydessä. Isä ja poika ottivat urakakseen tehdä uudet 
salaojat. Lapiolla kaivettiin ja uudet lautaputket asen-
nettiin. Tämä tapahtui vuonna 1959. Sen koommin ei  
lapio-ojituksia tilalla ole harrastettu.
 Tilan viljelyspinta-ala on vähitellen kasvanut, kun on 
tullut tilaisuuksia hankkia naapurista uutta peltoa sekä 
ostamalla että vuokraamalla. Talossa oli alunpitäen kuu-
si lehmää, maitoa lähetettiin meijeriin ja rehua viljeltiin. 
Vuonna 1974 lehmät saivat lähteä ja ryhdyttiin pitämään 
lihakarjaa. 
 Vuonna 1963 aloitettiin oikea salaojitus, hommiin tuli 
Ketju-Mara ja sen kuljettaja Väinö Mäkiranta kolmen 
apumiehensä kanssa. Talon väki teki tietysti apu- ja jälki-
työt. Salaojamiehet ovat sittemmin lähes vuosittain käy-
neet tilalla uusia ojastoja rakentamassa. Salaojitettu pin-
ta-ala on jo yli 40 hehtaaria.
 Talon emäntä Tarja Jaatinen on osallistunut salaoji-
tustöihin jo 60-luvulla. Hänen kotitilallaan salaojitettiin 
4–5-hehtaarin ojasto. Tarja-tyttö sai olla mukana kanta-
massa tiiliputkia pellolle. Nykyiset salaojatyöt rytmittä-
vät talon emännän päivää muun puuhan ohella seuraa-
vasti:

 6.30  aamupala
11.00 ruoka
14.00 kahvi
17.00 ruoka

Ei ihme, että emännän mielestä salaojakone näyttää kau-
niilta vain takaa, silloin kun se ajaa talosta poispäin.
 ”Nelivetotraktorilla ei ajeta kuin salaojitetulla pellolla” 
tuumaa Antero Jaatinen. ”Kaikki omat pellot ovat sala-
ojissa” kertoo Tarja Jaatinen. Jatkossa saanee aurakone 
tehdä tilan ojitukset, kun työvoimaa salaojituksen apu-
töihin ei tilalla enää riitä.
 Isäntä on ollut tyytyväinen Salaojayhdistyksestä saa-
maansa palveluun. Salaojateknikko, tarkastaja Martti 
Kiiskinen on vastannut ojitusten suunnittelusta ja paalu-
tuksesta. Kiiskinen on myös opastanut valtion rahoituk-
sen hakemisessa.
 Salaojat ovat toimineet moitteettomasti. Ongelmana 
tällä hetkellä on yhteinen valtaoja, joka kaipaisi perkaa-
mista. Yksi tierumpukin pitäisi saada syvemmälle. Sala-
ojitustyöt tilalla kuitenkin jatkuvat vielä pitkään tulevai-
suudessakin.

VILJELIJÄ ANTERO JAATINEN
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Isäntä Antero Jaatinen ja salaojateknikko Martti Kiiskinen 

tutkivat Mäntyniemen tilan salaojitussuunnitelmaa.
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Käytiin toukokuussa 2016 Somerolla tapaamassa tar-
kastaja Vihtori Karikytöä, joka juuri oli täyttänyt 91 vuot-
ta. Tarinoitiin ja muisteltiin menneitä.
 Vihtori Karikytö syntyi Tammelassa 17.päivänä touko-
kuuta vuonna 1925. Hänen vanhempansa olivat pienvilje-
lijöitä. Viidestä lapsesta Vihtori oli nuorin. Kansakoulun 
hän ehti käydä kokonaan juuri ennen talvisodan puh-
keamista. Talvisotaan Vihtori oli vielä liian nuori, mut-
ta jatkosotaan hänet kutsuttiin 13.4.1943, kun poika oli 
juuri täyttämässä 18 vuotta. Sotahommissa kului sitten 
yli kaksi vuotta. Mies ehti palvella kruunun harmaissa 
Syvärillä, Kannaksella ja Lapissa.
 Salon Maanviljelyskouluun Vihtori pyrki keväällä 
1949. Kun todistus kahden vuoden opintojen jälkeen oli 
kiitettävä, oli mahdollista jatkaa Mustialan Maamiesopis-
tossa. Harjoittelukesänä Vihtori tutustui salaojitustöihin; 
hän toimi työnjohtajana Salaojitustyö Oy:n työmaalla 
missä ojia kaivettiin lapioilla.
 Joulukuussa 1953 Vihtori valmistui maatalousopis-
tosta, käveli Salaojitusyhdistyksen toimistoon Simon-
kadulle professori Lauri Keson puheille kysymään työ-
paikkaa. Niin alkoi pitkä salaojamiehen ura, vaikka 
muitakin töitä, kuten suuren kartanon tilanhoitajan 
paikka oli tarjolla. 
 Ensimmäiset kenttätyöt Vihtori teki Salon ympäristös-
sä, Reino Santavirran ohjauksessa. Hänen työalueensa 
oli Halikon, Kuusjoen ja Perttelin maastoissa. Polkupyö-
rä kuljetti miehen ja kenttätyövälineet tilalta toiselle sil-
loin, kun isäntä ei kyytiä tarjonnut. Mopo ilmestyi ku-
vaan seuraavana vuonna. Salaojitusyhdistyksen silloisen 
käytännön mukaan uudet teknikot työskentelivät kaksi 
ensimmäistä talvea yhdistyksen toimistossa. Tämän op-
pijakson jälkeen Vihtori Karikytö sijoitettiin vakituisek-
si salaojateknikoksi Somerolle vuonna 1955. Töitä riitti 
myös Loimaalta ja Koski Tl:stä.
 Vuonna 1955 Vihtori meni naimisiin. Salaojamiehen 
vaimo joutui osallistumaan miehen töiden puhelintilaus-
ten välittämiseen. Mies kun teki pitkää päivää eikä ol-
lut puhelimen ääressä kuin muutaman hetken aamuvar-
haisella. Tämän ilmiön tunnistavat kaikki salaojamiesten 

vaimot. Työt kuitenkin saatiin sujumaan, sujuvuutta pa-
ransi vielä vuonna 1961 hankittu auto.
 Somerolla riitti salaojitettavaa. Pitäjässä oli lähes 
25 000 hehtaaria peltoa, eniten koko Suomessa. Vuon-
na 1955 siitä oli salaojitettu vasta 350 hehtaaria eli 1,5 
%. Vihtori pesiytyi Somerolle. Salaojituskiireiden ohes-
sa kasvatettiin perhe, kaksi poikaa ja kaksi tytärtä. Oma 
talo rakennettiin kiviselle tontille tien varteen ja puutar-
haan istutettiin monenlaisia puuntaimia. Vihtorin lähti-
essä eläkkeelle vuonna 1990 Someron salaojitusprosentti 
oli 88 %, kun salaojissa oli 21 000 hehtaaria. Vihtorin työ 
näkyi joka puolella somerolaisessa maisemassa.
 Salaojitusyhdistyksen henkilöstöhallinnossa oli vielä 
20-luvulta peräisin oleva palkkausjärjestelmä. Jokainen 
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työntekijä sopi palkkansa henkilökohtaisesti toimitus-
johtajan kanssa ja sopimukset vahvistettiin yhdistyksen 
hallituksessa. Teknikkokunta alkoi verrata palkkojaan 
ja työaikojaan vastaaviin valtion ja neuvontajärjestöjen 
palkkoihin. Ruvettiin vaatimaan enemmän palkkaa kor-
vauksena ylipitkistä päivistä. Aluksi nämä toiveet eivät 
saavuttaneet vastakaikua yhdistyksen hallinnossa. Asian 
vauhdittamiseksi teknikot perustivat ammattiyhdistyk-
sen, jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Vih-
tori Karikytö. Hän hoiti tehtävää vuodet 1967–74.
 Sopimusneuvottelut veivät aikansa, mutta vuoden 
1975 alusta alkaen noudatettiin työehtosopimusta, mihin 
kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. 
 Vihtori jäi Salaojakeskuksesta eläkkeelle 1.6.1990 tar-
kastajan arvoon nimitettynä. Nyt eläkeläisenä Vihtori 
muistelee pitkää työuraansa. Rasittavimpia ovat olleet 
kesäajan ylipitkät työpäivät ja syksyn vaikeat ja rasittavat 
työolot. Vastaavasti työ on ollut antoisaa, kun on voinut 
nähdä työnsä tulokset ja saanut arvostusta ja kunnioitus-
ta asiakkailta, salaojittavilta isänniltä. Salaojaurakoitsijat 
tekivät oman osuutensa eikä työn laadussa ollut ongel-
mia. Myös työyhteisö on ollut rakentava. Työtovereiden 
kanssa on työnjako ja yhteistyö ollut reilua ja laadukas-
ta ja on saanut seurata salaojitustekniikan kehittymistä 
aina vaan paremmaksi. Myös tiiliputken ja muoviputken 
kiista markkinoista sujui Somerolla ilman suurempia ris-
tiriitoja.
 Vuosien mittaan Vihtorilla on ollut merkittävä määrä 
erilaisia luottamustoimia Someron kunnassa, seurakun-
nassa, sotaveteraanipiirissä ja monessa muussa yhteisös-
sä. Hänet on palkittu monin ansiomerkein ja kunniakir-
join, jotka peittävät ison osan olohuoneen seinästä. 
 Vihtori on nyt yksin, kun puoliso on jo poissa ja lapset 
maailmalla. Yhteydet lapsiin ja lapsenlapsiin ovat tärkei-
tä. Siellä hän elää talossaan Somerolla rauhassa rhodo-
dendronien, metsälehmusten, tammien, saarnien, pihta-
kuusien ja hevoskastanjoiden keskellä. Salaojituksesta 
muistuttaa muutama tiiliputki pihan reunalla.
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Veteraanisalaojateknikko Sakari Peurala.
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Kankaanpään keskustassa Koivikkotiellä on punaisilla 
tiilillä vuorattu talo, pihassa autotalli ja lumen peittämä 
puutarha. Voi vain kuvitella kesän kukkaloistoa, marja-
pensaiden rivejä ja vihannespenkkejä. Eteisessä meitä 
tervehtii iloinen vähähiuksinen mies, veteraanisalaoja-
teknikko Sakari Peurala, 95 vuotta. Pian tapaamme myös 
hänen ystävällisen Terttu-puolisonsa.
 Sakari Peurala on syntynyt Lavialla 26.7.1921 nuorim-
pana kahdeksanlapsiseen perheeseen. Hänen kotitalonsa 
oli 10 hehtaarin maanviljelystila, entinen torppa. Talossa 
oli 7 lehmää, Sakari muistaa kuinka, 30-luvun laman ai-
kana taloon tehtiin tiilinavetta. Tiilet valmistettiin ja pol-
tettiin paikan päällä.
 Kansakoulu ei ollut kaukana. Kuusi luokkaa sitä käy-
tiin. Koulun jälkeen 14-vuotias Sakari meni sahalle 2-vuo-
rotyöhön aluksi rimoja kasaamaan, mutta kohta jo vaa-
tivampiin töihin. Sahalla meni kolme vuotta. Sitten mies 
oli jo niin varttunut, että kykeni lähtemään metsätöihin.
 Suomen yllä oli silloin jo idän uhka ja valtakunnassa 
järjestettiin YH eli yleiset kertausharjoitukset. Sakari oli 
liittynyt sotilaspoikiin, suojeluskunnan poikaosastoon, 
jonka tehtäviin kuului esimerkiksi palvelukseenastumis-
määräysten toimittaminen perille. Talvisota syttyikin ja 
Sakarin isoveljet kutsuttiin sotapalvelukseen. Sakari oli 
Lavialla vartiotehtävissä konepajalla, joka oli siirtynyt 
Tampereelta pommituksia pakoon.
 Sakari itse meni suorittamaan asevelvollisuuttaan 
syyskuussa 1941. Asepalvelu pitkittyi jatkosodan takia. 
Sakarin joukko-osasto JR57 lähetettiin Karjalan kannak-
selle. Sakari ehti käydä monella rintamalla Lappia myö-
ten ja haavoittuikin kerran, ei onneksi pahasti. Onni oli 
mukana silloinkin, kun kiväärin luoti lävisti repussa ol-
leen kenttäpullon. Marraskuussa 1944 korpraali Sakari 
Peurala päästettiin siviiliin.
 Osaran maamieskoulu alkoi sopivasti tammikuussa 
1945. Koulutusohjelmaan sisältyi vuosi koulunpenkillä 
ja vuosi maatalousharjoittelussa, minkä jälkeen pystyi 
pyrkimään Mustialan maamiesopistoon.
 Salaojitus tuli kuvaan kesällä 1947. Sakari oli harjoit-
telemassa Salaojitusyhdistyksessä Simonkadulla kolmen 

kuukauden ajan. Joulukuussa 1948 Sakari Peuralasta tuli 
Mustialan opiston suorittanut agrologi, jonka yli-insinöö-
ri Hintikka välittömästi pyysi töihin salaojituksia suun-
nittelemaan. Toukokuussa 1949 nuori salaojateknikko lä-
hetettiin kenttätöihin Lavialle.
 Sakari Peurala on tehnyt koko elämäntyönsä kotimai-
semissaan Pohjois-Satakunnassa: pääasiassa Kankaan-
pään, Lavian, Pomarkun, Siikaisten ja Jämijärven pitä-
jissä. Hän jäi eläkkeelle lokakuun alussa vuonna 1986. 
Hän on suunnitellut salaojituksia lukemattomille tiloille, 
tehnyt kiireisinä aikoina työpaalutuksia joskus yötä myö-
ten, tarkastanut urakoitsijoiden työtä ja tiiliputkiaikana 
tarkastanut putkien laatua. 
 Suurin yksittäinen hanke on ollut Karvian varavan-
kilan 120 hehtaaria. Sakari kertoo hänellä silloin olleen 
apumiehinä luottovankeja, Sakarin mielestä oikein hyviä 
apulaisia. Suuri oli myös se työmaa, jossa salaojia kaivoi 
lapiolla samanaikaisesti 17 miestä.
 Perheen perustaminen oli tietysti hyvin tärkeä virstan-
pylväs Sakarin elämässä. Kesällä 1952 Terttu-rouva liit-
tyi salaojaperheeseen. Kirjahyllyssä on kolmen lapsen ja 
neljän lapsenlapsen ylioppilaskuvat. Oman talon raken-
taminen vuonna 1955 oli iso urakka.
 Sakari muistaa erityisesti vuodet 1951 ja 1952, jol-
loin auton ja puhelimen saaminen muutti työn luonnet-
ta ratkaisevasti. Työpäivät hän pystyi suunnittelemaan 
tarkemmin ja tehokkaammin. Vaimo osallistui salaoji-
tushommiin vastaamalla puhelimeen miehen ollessa pel-
loilla. Ja vaikka työpäivä joskus venyi kaksitoistatunti-
seksi, on etuna ollut vapaus töiden järjestelyssä. 

SALAOJATEKNIKKO 
SAKARI PEURALA

163



Sain syyskesällä 1963 puhelinsoiton harjoittelutilalle-
ni Tuusulan Malmariin ja asia oli; ”Olisinko valmis otta-
maan työpaikan vastaan Salaojitusyhdistykseltä”. Soittaja 
oli maatalousneuvos Matti Laamanen, Harjun Maanvilje-
lyskoulun johtaja. Kiitin lämpimästi tarjouksesta. Lupa-
sin soittaa Simonkadulle ja sopia ensitapaamisesta haas-
tatteluineen Salaojayhdistyksellä.
 Ja soitin.
 Silloin oli käytössäni sellainen ”piikkinokka Mosse” ja 
joskus lokakuun alkupäivinä -63 ajelin sillä kohti Helsin-
kiä ja Simonkatua. Jokin siinä minun ajamisessani häi-
ritsi Helsingin taksi ja muita autoilijoita, koska alkoivat 
vilkutella valojaan heti Mannerheimintien alkupäässä. 
Katsoin silloin parhaaksi ajaa Mosseni kadun viereen ja 
jatkaa matkaa jalkaisin.
 Löysin Simonkadun ja Salaojitusyhdistyksen toimita-
lon helposti ja muistaakseni piti kiivetä peräti seitsemän-
teen kerrokseen, jossa minut vastaanotti rusettikaulainen 
pitkä herra.
 Tehtiin ensiesittely ja todettiin meissä kummassa-
kin virtaavan savolaista verta. Tuntui jo silloin, että ol-
tiin kuin sukulaisia. Tämä savolaisuus heijastui meidän 
yhteistoiminnassa koko sen ajan kun Yli-insinööri Viljo 
Hintikka oli esimieheni.
 Ilmeisesti haastattelu sujui suth`koht hyvin, koska sain 
pyynnön tulla lokakuun loppupuolella -63 Salaojayhdis-
tykselle töihin.
 Lokakuussa alkoi sitten tositoimet siellä seitsemännes-
sä kerroksessa. Opeteltiin lukemaan salaojituskarttaa, 
tulkitsemaan siinä olevia merkintöjä. Oli korkeuskäyriä, 
maalaji sekä sivuvesi merkintöjä ja samalla selvisi mi-
ten tiedot merkitään kenttäkartalle. Kenttäharjoittelu teh-
tiin Viikin koetilan pellolla Olli Mäenpään asiantunteval-
la opastuksella. Tehtiin kartoitus- ja vaaitusharjoituksia, 
kaivettiin maalajikuoppia, tehtiin pohjavesi havaintoja 
ym ym.
 Marraskuussa olimme jo ”valmiita” kentälle. Meitä ah-
tautui ainakin viisi poikaa jos ei enempikin mittausväli-
neineen Jussi Saavalaisen kupla Wolkkariin. Ei siinä pen-
killä ollut paljon liikkumatilaa ja lisäksi Jussi näytti vielä 

ajon aikana miten Kupla vaihdetaan isommasta pienem-
pään ilman kytkintä. Näin meidät sitten ripoteltiin maa-
tiloille pitkin Uuttamaata tekemään salaojitussuunnitel-
mia. Kohdalleni sattui sellainen pienehkö maatila josta 
aloitin. Laadin tilan pelloista kartan ja aloitin pintavaai-
tuksen. Kaikki meni siihen saakka hyvin, mutta kun piti 
laskea koneelle muuttopistekorkeus, niin siihen loppui 
minun tietotaito. Kolme päivää sitten odotteli Jussi saa-
pumista tilalle opastamaan ja ohjaamaan minua työn jat-
kamisessa. 
 Silloin yövyttiin taloissa, nukuttiin kahden lakanan vä-
lissä ja syötiin salin pöydällä. Silloin tunsi itsensä ”her-
raksi, eikä enää sen jälkeen.
 Joulun jälkeen 1963 kokoonnuttiin sitten Salaojitusyh-
distyksen toimitaloon. Meitä lienee ollut lähes kaksikym-
mentä salaojateknikko harjoittelijaa, jotka kokoontuivat 
samaan huoneeseen pitkän pöydän ympärille. Ja voi sitä 
tupakan savua, ainakin puolet meistä silloin poltti. Ei sitä 
riemua kauan kestänyt, kun yli-insinööri kielsi tupakoin-
nin työtiloissa ja se kielto oli parhaita rajoituksia elämäs-
säni.
 Talven aikana 1963–64 opeteltiin sitten suunnitte-
lemaan, mitoittamaan, piirtämään ja laskemaan kus-
tannusarvot syksyllä tehtyjen kenttäkarttojen pohjalta. 
Meillä oli joukossa myös sellaisia teknikkoharjoittelijoi-
ta, jotka olivat tulleet taloon jo vuoden 1963 alussa. Me 
nuoremmat pidettiin heitä jo täysinoppineina ja kysyttiin 
tarvittaessa neuvoa. Näihin ”täysin oppineisiin” kuului 
esim. Jorma Tuure.
 Keväällä 1964 ensimmäiseksi paikakseni tuli Varsi-
nais-Suomessa Pöytyällä ja myöhemmin Koski Tl. Aika 
oli maataloudelle suotuisaa ja sen myötä salaojituksen 
vauhti kasvoi huimasti. Työtä oli valtavasti. Salaojat teh-
tiin jo silloin 95 % koneellisesti. Oli nostolaite kiinnittei-
set Marat, Fergusonilla omansa, kaivupyörällä varustettu 
Santahaminan konepajan tuote, Pellonraivaus oy:llä te-
la-alustainen Cleveland ym.
 Yleensä työmaat kestivät useita päiviä, jopa viikkoja. 
Työsaavutukset koneilla olivat muutama sata metriä päi-
vässä. Työporukat salaojitustyömaalla olivat suuria, yli 
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kymmenen miestä parhaillaan ja talon ruuassa. Muistan 
tapauksen Koski Tl, kun menin urakkaryhmän mukana 
taloon syömään, niin eräs Pellonraivauksen kavereista 
kysyi talon emännältä että: ”Miten suuri elukka teillä on 
tapettu, kun neljä päivää on syöty jo luita”.
 Kesät pitkät tehtiin suunnitelmia edeltäviä kenttätutki-
muksia ja paalutuksia kaivuryhmille. Laadun valvontaan 
panostettiin myös aika paljon. Urakoitsijoiden keskuu-
dessa olikin olemassa sellainen ”pelkokerroin”, odotet-
tiin ja pelättiin milloin se teknikko tulee työmaatarkas-
tukselle.
 Meillä jokaisella teknikolla oli olemassa jonkinlainen 
kotitoimisto. Kesä aikaan siellä päivysti vaimo puhelinta 
ja talvikaudella siellä valmisteltiin kenttäkarttojen poh-
jalta salaojasuunnitelmat sekä hoidettiin siinä sivussa 
lapsetkin. Minäkin pidin parhaillaan poikaani toisella 
polvella ja vuotta nuorempia kaksosia toisella ja siinä vä-
lissä piirtelin karttoja.

Suurimmat muutokset salaojien suunnittelussa tapah-
tui 80-luvulla. Tuli käyttöön pohjavedessä olevan raudan 
määrittämiseksi mittarit. Suunnittelussa alettiin ottaa 
huomioon salaojien hoito mahdollisuus. Erilaisia sulkuja 
suunniteltiin ja mukaan tuli myös säätökaivot.
 Aluetoimistojen perustamisen jälkeen Salaojakeskuk-
sen toiminta alkoi laajemmassa mitassa käsittää myös 
muuta kun peltosalaojituksien suunnittelua. Tuli mu-
kaan vesihuolto-, tie-, peruskuivatus, maa-aines-, hau-
tausmaiden kuivatus- ym suunnittelu.
 70-luvun lopulla Pohjois-Savossa alkoi laajamittainen 
vesihuoltojen rakentaminen. Toimin silloin salaojatek-
nikkona/tarkastajana alueella ja jouduin vääjäämättä 
mukaan vesihuoltojen suunnitteluun salaojituksen rin-
nalla. Työurani aikana olen ollut mukana 700 – 800 km 
vesilinjojen suunnittelussa eri vesihuoltoyhtymille. Vii-
meisin näistä oli Vuokatti – Kajaanin välinen Jormasjoen 
vesihanke n. 60 km.
 Neuvostoliiton kaaduttua -91 lähti käyntiin myös lä-
hialueyhteistyö. Salaojakeskus yhdessä maaseutukeskus-
ten kanssa oli tässä neuvonnassa myös mukana. Karja-
laan perustettiin silloin runsaasti yksityistiloja ja jouduin 
mukaan näiden tilojen kehittämishankkeisiin. Suunnitte-
lin vesihuoltoja (kaivoja), teitä ja laadi rakennuspaikko-
jen asemapiirroksia, sekä myös viljelyskarttoja. Tehtiin 
myös Mikkeliläiselle Karjaportille Viipurin ympäristöön 
mallitilasuunnitelmia, mutta ne suunnitelmat eivät tain-
neet edetä papereita pitemmälle.
 Olen kiitollinen Salaojakeskukselle sen antamasta 
elämänkokemuksesta, kasvamisesta rohkeuteen ja vas-
tuunottamiseen myös muissa tehtävissä elämän varrelle. 
Salaojateknikon työ on arvostettua.
 Sanotaan; ”ettei koira pääse karvoistaan”, en minä-
kään. Salaojayhdistykseltä saatua tieto ja ammattitaitoa 
olen edelleen ollut viemässä eteenpäin. Olen ollut mu-
kana tuolla Laatokalla, Valamon luostarin maatalouden 
kehittämistyöryhmässä 7–8 vuotta ja siinä lähinnä kui-
vatuksen ja tierakentamisen neuvojana. Työ siellä jatkuu 
edelleen.

Tauno Jääskeläinen
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Olin selvillä tulevasta urastani jo nuorena poikana, kan-
sakoulun toisella luokalla. Kun läksyjen lukeminen ei 
maistunut, tuumasin että minusta tulee ojankaivaja. Ta-
ka-ajatus oli että niiden ei tarvitse lukea läksyjä. Sittem-
min olen kyllä ymmärtänyt miten tärkeää opiskelu on. 
Opiskelin ensin maanmittausteknikoksi. Opiskelun aika-
na olin harjoittelijana Maanmittauslaitoksella ja Meren-
kulkuhallituksella, sitten työelämässä kolme vuotta mit-
taustehtävissä Tielaitoksella ja Närpiön kaupungilla.
 Keväällä 1981 alkoi urani Salaojayhdistyksessä. Ensim-
mäinen työmaa oli Ylimarkussa, työpaalutus salaojien 
kaivua varten, kokeneen teknikon Rainer Nyströmin joh-
dolla. Hän teki heti selväksi että emännälle pitää heti an-
taa selvät ohjeet päivän ohjelmasta: 9.30 kahvi, 12.00 
ruoka, 14.00 kahvi ja jos päivä venyy niin vielä ruoka 
17.00. Emännät yrittivät yleensä parhaansa ja ruoka oli 
maistuvaa, luumukiisseli vispikermalla oli suosittua jäl-
kiruokaa. Emäntä kantoi koko kahvikaluston pellolle ja 
tarjosi vasta leivottua pullaa ja kahvia ja kyllä maistui. – 
Tänä päivänä saamme pärjätä omin eväin.
 Tätä työmaapaalutusta tehtäessä tutustuin ensimmäis-

tä kertaa ”harppaan”, joka on todella kätevä työväline, 
sitä ei tarvitse ladata ja se pysyy aina mukana, voisi mel-
kein sanoa että se oli sen ajan GPS.
 Mittaustyöt olivat minulle tuttu asia ja kesä meni no-
peasti. Syksyllä alkoivat maastotutkimukset Olavi Mä-
enpään johdolla, muistan hyvin Ollin todella hyvän 
lapiotekniikan koekuoppaa kaivettaessa. Kaivettiin met-
rin syvyyteen ja tarkistettiin maalajin tiiveys ja läpäise-
vyys, tekniikka jota käytän vielä tänäkin päivänä. Olli ja 
Ragnar opettivat miten maastoa tuli arvioida kuivatuk-
sen näkökulmasta. Talvella opiskeltiin suunnittelun pe-
rusteita ja piirrettiin salaojakarttoja Helsingissä, keväällä 
meistä tuli sitten salaojateknikkoja.
 Kehitys viimeisen 40 vuoden aikana on ollut melkoi-
nen, aloitettiin millimetripaperilla ja prismalla, 80-luvun 
loppupuolella tuli mullistava uutuus takymetri, jolla pys-
tyttiin mittaamaan jopa millitarkkuudella. 2000-luvulla 
tuli GPS, jolla tuotetaan maastotietoa joka on valtakun-
nallisessa koordinaatistossa. Teknikko joutuu tänä päivä-
nä yleensä ajamaan mönkijällä maastohommissa. Siitä 
syystä pitää lähteä iltalenkille että pysyisi kunnossa. 

SALAOJATEKNIKKO 
RAINER ROSENDAHL

Kahvi maistuu pellolla. Ojankaivaja, lapiomies Rosendahl.
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Tussikynät ovat kuivuneet ja planimetri on jäänyt kirjoi-
tuspöydän laatikkoon aikoja sitten. Nyt käytetään digi-
taalitekniikkaa, teknikot tekevät kartat, suunnitelmat ja 
liitteet sähköisessä muodossa. Myös isännät hakevat oji-
tuksilleen valtion tukea sähköisesti Hyrrä-nimisellä oh-
jelmalla. Alkukankeus on ollut melkoinen ja tuottanut 
tuskaa monelle hakijalle.
 Tiiliputki on mennyttä aikaa, muoviputki yleistyi Poh-
janmaalla 80-luvun puolessavälissä. Pienin putkikoko oli 
silloin 50 mm (nykyisen standardin mukaan) mutta tänä 
päivänä on yleistä käyttää pienimpänä putkena 65 mil-
listä. Syynä tähän ovat rautapitoiset happamat sulfaatti-
maat pitkin rannikkoa. Rautasaostuma on edelleen sala-
ojituksen suurimpia ongelmia.
 Eräänä aurinkoisena aamuna heinäkuun alussa tek-
nikko ohjasi autonsa kohti yhtä rannikkokylää Närpiös-
sä. Oli tehtävänä työpaalutus salaojitusta varten. Seuraa-
vana päivänä oli kesäloman määrä alkaa. Ajoin pihaan ja 
nousin autosta, kävin koputtamassa oveen mutta kukaan 
ei avannut eikä isäntää näkynyt. Olin kuulevinani ihmis-
ten ja traktorin ääntä navetan takaa joten suuntasin aske-
leet siihen suuntaan. Navetan nurkalta näin kaksi miestä 
sadan metrin päässä pellolla valtaojan vieressä.
 Lähemmäksi tultuani näin että ojan pohjalla oli iso 
pelästynyt ja väsynyt lehmä, kaikki neljä jalkaa mahaa 
myöten saviliejussa. Toinen miehistä oli isäntä, hän oli 
yltä päältä liejussa. Hän yritti saada nostoremmiä leh-
män alitse ja traktorin etukuormaajaan kiinni. Tunnin 
työn jälkeen lehmä saatiin nostettua ojasta. Isäntä kävi 
vaihtamassa vaatteita ja niin ajoimme kilometrin päähän 
salaojatyömaalle.

Perille tultuamme isäntä kaivoi auton takakontista paa-
luja, jotka oli tehty melko paksuista tuoreista rangoista. 
Löimme paalut paikalleen ja sitten vaaittiin, isäntä kier-
si latan kanssa lohkoa uudelleen. Sitten minä istahdin 
autoon ja laskin kaadot ja korot paaluille. Kuppi kahvia 
maistui pellon pientareella ihanassa säässä.
 Kahvit juotuani otin morapuukkoni ja säleitä ja lähdin 
merkkaamaan korot. Lohkon puolivälissä morapuukko 
lipsahti tuoreesta puusta ja upposi kahvaa myöten suo-
raan jalkaan 20 cm polven alapuolelle. Kaikki tapahtui 
niin äkkiä että tuumasin vain ”oho” kun veri pursui mo-
rapuukon tekemästä reiästä. Isäntä kauhistui mutta pysyi 
rauhallisena, onneksi hänellä oli ensiapulaukku autossa 
niin että saatiin vuoto jotenkuten sidottua.
 Tunnollisena teknikkona neuvoin isäntää kuinka hän 
merkkaa loput paalut ennen kuin lähdin ajamaan tuskal-
lista matkaa kohti terveyskeskusta. Perillä tunsin että oi-
keanpuolinen kumisaapas oli lämmin ja märkä. Lääkäri 
otti saappaan pois ja tuumasi: ”Voi, voi, täysosuma, tämä 
on vuotanut pahasti, et olisi saanut ajaa autoa”.
 No, reikä ommeltiin kiinni ja kävelin ulos kepeillä ja 
kesäloma alkoi kahden viikon sairaslomalla.
 Lopuksi voin hyvällä omallatunnolla todeta että on ol-
lut erittäin mielekästä ja antoisaa työskennellä salaojituk-
sen parissa ja olla mukana kehityksessä. Jollakin tapaa 
melkein kaikki päivät ovat olleet liian lyhyitä. Ojankai-
vaja Rosendahl on vilkaissut kelloa ja todennut että se 
on jo neljä.

Salaojitusta aamuvarhain.Harppa oli hyvä työkalu.



Kaikille pitkin maakuntia liikkuneille ja tuhansilla 
maatiloilla työskennelleille on jäänyt pysyvästi mieleen 
erikoisia, tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia ja mik-
sei myös ihmisiä, todellisia persoonallisuuksia. Tuhansis-
ta työpäivistä, joista yksikään ei ole ollut samanlainen, 
tallentuu ikuisesti muistilokeroihin asioita, jotka pulpah-
televat esille eri yhteyksissä.
 Sulo Tiilikainen (1922–2000) on jättänyt ainakin al-
lekirjoittaneelle pysyvän muiston salaojitusrintamalla 
työskennelleistä menneen ajan ”työn sankareista”. Hän 
ehti toimia alalla 38 vuotta jäätyään talvella 1987 eläk-
keelle. Alkuvuosinaan hänen työalueensa käsitti käytän-
nöllisesti katsoen koko Itä-Suomen, Kymenlaakson itä-
osasta aina Kainuuseen saakka.
 Kuten melkein kaikilla toisillakin kollegoillaan, työu-
ran alkuvuosien matkanteko tapahtui yleisten kulkuneu-
vojen turvin, loppumatka tiloille näiden hevos- tai trak-
torikyydissä. Yöpyminen tapahtui enimmäkseen taloissa, 
tuvassa tai peräkamarissa. Salaojateknikollehan kuului 
silloin tiloilla täysi ylöspito sekä vapaa kuljetus lähim-
män yleisen kulkutien varteen. Talon väki ei pitänyt tätä 
lainkaan ongelmana. Yöpymisen yhteydessä syntyi lä-
hes poikkeuksetta talon väkeen läheinen kosketus. Tätä 
syvennettiin usein saunassa ja iltakahvilla, jota joskus 
myös isännän kanssa ”terästettiin”. Sulo oli hyvin mut-
katon, huumorintajuinen ja sanavalmis. Tästä pari esi-
merkkiä:
 Parikkalan Kinnarniemen Pekosessa Sulo tuli ensim-
mäisen työvuoden kesänään tekemään paalutusta. Oli 
kiireinen kesäaika, ja paaluttaja siirtyi samalta kylältä ta-
loon vähän yllättäen. Talon väki, joka ei aikaisemmin ol-
lut nähnyt Suloa, oli ruokapöydässä. Ei tuntunut olevan 
mitään kiirettä. Vihdoin Sulo, joka silloin oli hintelä nuo-
rimies, käveli pöydän päässä istuvan isännän viereen ja 
sanoi: ”Syö ukko äkkiä, niin lähetään!” Isäntä ei osannut 
hölmistyneenä sanoa muuta kuin: ”Lähetään, sitten.”
 Kiteen Koivikon koulutilalla tehtiin 1960-luvulla usea-
na vuotena pinta-alaltaan suuria salaojituksia. Tapana oli 
pitää työn päätyttyä eräänlaiset harjakaiset, joissa olivat 
yhdelläkin kerralla mukana ainakin urakoitsija Tykkinen, 

koulutilan työnjohtaja Aironen (nimet muutettu) ja Sulo. 
Illan kääntyessä yöhön Aironen tuli paljon nautittuaan 
hempeämieliseksi ja alkoi murehtia: ”Minä en varmaan 
elä enää kauan. Mutta kun minä kuolen, tule sinä Sulo 
minun haudalle ja veisaa virsi ”Mä että täältä erkanen, 
sen katson voitokseni”. Syntyi kiusallinen hiljaisuus, jon-
ka Sulo katkaisi mutristeltuaan ensin tapansa mukaan 
suutaan, ottamalla esille paksun nahkasalkkunsa sisältä 
vahakantisen vihkon ja tokaisemalla: ”Ka niin, tämä on 
kaet otettava vastaa jonniillaesena työtillauksena” ja kir-
joitti vihkoonsa: ”Airosen haudalla veisattava virsi ”Mä 
että täältä erkanen”. Alakuloisuus kaikkosi sillä kertaa ja 
myös Aironen purskahti nauramaan.
 Täyttäessään pyöreitä vuosia Sulo sai lahjaksi mm. au-
rinkokellon, josta kiittäessään hän totesi: ”On se tuom-
monen aenakii siitä hyvä, ettei se unohu kättee uijessa”. 
Seurakunnan edustajien pitkäaikaiselle luottamushenki-
lölle ja pyhäkoulun opettajalle pitämään onnittelupuhee-
seen Sulo vastasi: Kyllähän tuo taes’ männä vähä ylä-
kanttii. Mutta oljhan tuota mukava kuunnella”.
 Sulo rohkeni ottaa julkisesti kantaa moniin asioihin 
kirjoittelemalla lehtiin aina omalla nimellään (Sulo Tii-
likainen, agrologi, Outokumpu). Autojen ajovalopakosta 
Sulo oli Karjalaisessa sitä mieltä, ettei sellainen kuski, 
joka ei päivällä näe ilman valoja tarvitse ajokorttiakaan. 
Metsätyömiesten palkoista Sulo kirjoitti moneen ottee-
seen mm. Suomen Kuvalehdessä verraten hänelle jo 
nuoruusvuosista tutun halonhakkuun ankaruudesta joh-
tuvaa työn vaativuutta eikä voinut hyväksyä, että joku 
voisi perustella olevansa koulutuksensa perusteella kes-
kimääräistä korkeampaan palkkaan. Sulo kysyi kirjoituk-
sessaan: ”Mikä voi olla vielä kovempaa ja vaativampaa 
työtä kuin halonhakkuu, että siitä pitäisi maksaa monin-
kertaista palkkaä”
 Itä- ja Pohjois-Suomen salaojateknikot olivat 1980-lu-
vun alussa koulutuspäivillä Ylivieskassa. Kuten aina 
vastaavien tilaisuuksien illat ja joskus iltayöt menivät 
maailmaa parannellessa. Allekirjoittaneella oli erään il-
tana istua Sulon kanssa hotellihuoneessa kahdestaan. 
Jostakin syystä keskustelu siirtyi ajalle tyypilliseen kai-

SALAOJATEKNIKKO SULO TIILIKAINEN 
JA URAKOITSIJA MAUNO HALLIKAINEN
Jorma Tuure
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ken vanhan ja tutun muuttamiseen uuteen muotoon pel-
kästään muuttaamisen vuoksi. Yhtenä esimerkkinä Sulo 
esitti erään vanhan virren, josta hän sanoi muistavansa 
vain alkuosan:

”Mä koiranraato raihnainen ja synnin paha pahka,
mä synnin imen itseeni kuin rasvan imee nahka”, 
johon minä muistin jatkon:
”Mä olen rakki raivosuu, oli heitä Herra armoluu,
purista piskin niskaa ja taivaan iloon viskaa.”

Sulo innostui kovasti saatuaan virren koko säkeistön oi-
kein paperille kirjoitettuna. En muista varmuudella onko 
vastaavaa virttä enää nykyisessä virsikirjassa. Sulon mu-
kaan muutettu säkeistö alkoi jotenkin: ”Iloissa näissä irs-
taissa…”. Hän koki asian vielä myöhemmin niin tärkeäk-
si, että kirjoitti siitä Suomen Kuvalehteen esittäen virren 
säkeistöt vanhassa sekä uudessa muodossa omine kom-
mentteineen.
 Sulo oli myös ahkera pöytälaatikkokirjailija, joka yritti 
turhaan tarjota romaanejaan ja näytelmiään eri kustan-
tajille. Allekirjoittaneelle hän kerran antoi ohjeeksi: ”Jos 
jottain kirjotustasj tarjoot kustantajille, nii elä ruppee ky-
selemmää niihim perrää. Ne pallauttaa kirjotukset hyvi 
äkkiä.”
 Rautjärveläinen salaojaurakoitsija Mauno Hallikai-
nen (1935–1993) oli omalla tavallaan värikäs persoona. 
Hänen kerrotaan joutuneen alalle puoleksi vahingossa. 
Manu oli 1960-luvulla sovittamassa rattijuopumustuo-
miotaan jossain Porvoon lähellä olleella siirtotyömaal-
la, jossa tehtiin salaojitustöitä. Tottuneena konemiehenä 
hän sai kokeilla myös salaojakoneen ajamista. Myöhem-
min hän ajoi erään imatralaisen ikämies-urakoitsijan ko-
netta ja sai ”sukupolvenvaihdoksen” myötä ostaa ko-
neen itselleen. 
 Siihen aikaan urakoitsijat – varsinkin aloittelevat – jou-
tuivat etsimään työnsä hyvinkin laajalta alueelta. Niin-
pä Manukin oli löytänyt yhden työmaan Pohjois-Karjalan 
ja Kainuun rajoilta. Tilaa piti leskiemäntä, jonka asuin-
rakennuksessa oli vain kaksi huonetta, tupa ja kamari. 

Salaojaporukan yöpyminen ratkaistiin siten, että mie-
het nukkuvat yönsä tuvassa ja urakoitsija – poikamies 
– emännän kanssa kamarissa. Mitä lieneekään kamaris-
sa tapahtunut, mutta miesten kertoman mukaan emäntä 
oli sanonut Manulle tiliä maksaessaan: ”Ota tuosta vielä 
ylimääräinen viisikymppinen, kun teit niin hyvän työn”
Manu kehui kerran pyrkineensä aikamoisessa tuiskeessa 
lappeenrantalaisen Patrian ravintolaan. Portieri ei halun-
nut päästää sen kuntoista asiakasta sisälle ja sanoi kau-
laansa kurkottaen, saliin päin katsoen, ettei näy nyt ole-
van tilaa. Manu kertoi silloin ottaneensa lompakostaan 
satamarkkasen, asettaneensa sen lattialle ja sanoneensa 
edeskäyvälle: ”Nouseppas tuon päält’ kassomaa, jos nä-
kyis paremmin.” Ja niin kävi, että tilaa löytyi.
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Maataloushallituksen insinööriosaston vesiteknillises-
sä tutkimustoimistossa oli 1950-luvulla tutkimusprojek-
ti ”Vanhat salaojitukset” salaojituskoetoiminnan kylkiäi-
senä. Kenttätyöt tehtiin vuosina 1952–54 koetoiminnan 
johtajan Taneli Juuselan valvonnassa. Tutkimuskohtei-
ta oli kaikkiaan parikymmentä. Kenttätöitä teki kahden 
miehen ryhmä, Jaakko Tervola ja Reino Halonen.

Havaintoja Halikossa
Tutkimusryhmä pystytti puolijoukkueen teltan Vuoren-
taan kartanon tyhjään latoon. Siellä oli mukava asustella 
seuraavat pari viikkoa. Jaakko Tervolan kanssa ryhdyim-
me etsimään vanhoja salaojia lapiolla kaivamalla ja tätä 
tarkoitusta varten kehitetyllä teräspiikillä rassaamalla. 

AGRONOMI REINO HALONEN

Reino Halonen
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Useiden rassausten jälkeen alkoi rassin alapäässä olla 
punaista väriä. Kaivamalla löytyi sieltä putkikin, mutta 
se oli vain punaista massaa, toki poltetun saven näköis-
tä. mutta aivan pehmoista ja täynnä lietettä. 
 Selitystä ilmiöön mietittiin, pääteltiin ilmiöön olevan 
ainakin osasyyllisenä putkimassassa käytetty suolainen 
merihiekka.

Löytöjä Löydössä (Ristiinassa)
Löydön kartanon pelloilla oli havaittu heinäseipäitä pys-
tytettäessä salaojia, rautakanki oli rikkonut peräti mata-
lassa olevia tiiliputkia.
 Kahden miehen työryhmämme saapui tilalle eräänä il-
tapäivänä. Isäntä ei ollut kotona ja emäntä oli kovin huo-
lissaan emakon porsimisesta. Me marssimme sikalaan ja 
suoritin arvion asiasta: ”Porsii puolen vuorokauden ku-
luessa”. Yllätys, yllätys, arvio piti paikkansa.
 Aamulla marssimme tutkimaan läheisen suopellon 
salaojitusta. Sieltä löytyi tiiliputkiojitus. Suunnittelu 
ja toteutus vaikuttivat asiallisesti hoidetuilta. Ojitus oli 
peräisin kaukaa 1800-luvulta. Ojittajilta oli jäänyt huo-
mioimatta suon kuluminen ja painuminen viljelytoimen-
piteissä. Näin ollen putket olivat vain parin-kolmenkym-
menen sentin syvyydessä, menettäneet toimintakykynsä 
ja myös rikkoutuneet ja tukkeutuneet.
 Putket olivat rakenteeltaan muualla tapaamistamme 
poikkeavia. Imuojaputket olivat puolitoistatuumaisia ja 
kokoojaputket kolmituumaisia. Erikoita kokoojaputkissa 
oli putken ympäri ulottuva uritus noin kymmenen sentin 
välein. Avattuamme ojia selvisi urituksen syy. Kokooja-
putkista oli pätkitty imuojaputkille muhvit. Löydön kar-
tanon oli aikoinaan omistanut venäläinen ”Sotaherra” 
joka oli tuottanut putket Venäjältä tai Virosta.

Kummia Kytäjällä
Eräänä vanhojen ojitusten tutkimuskohteena oli Kytäjän 
kartanoiden Vanhakylä. Siellä tiedettiin ojituksen olevan 
vanhaa toteutusta. Kyseessä oli rinnepelto, aitosavea, 
eikä ojituksen toiminnassa ollut puutteita.
 Laskuaukon paikka oli ”kadonnut”. Puuosat olivat la-
honneet ja valtaojan perkaus hävittänyt loput. Tosin las-
kuaukon paikantaminen ei yleensä ollut kovin vaikea 
tehtävä; tavallisin merkki oli yksinäinen pajupuska val-
taojan läheisyydessä.
 Tässä Vanhankylän ojituksessa tehtiin eräs muista 
poikkeava havainto. Suojussora oli kuten muissakin van-
hoissa ojituksissa tuntematon käsite. Sen sijaan oli käy-
tetty muita suojus- tai suodatinaineita. Täällä oli levitetty 
putkien päälle turvekerros. Se oli nyt miltei täysin lahon-
nut ja häipynyt sen siliän tien. Mutta aitosavessa oli tur-

peen tilalle jäänyt tyhjä kohta eli putkien yläpuolella oli 
noin tuuman paksuinen ontelo koko ojan mitalla. Putki 
makasi holvin pohjalla. Laskuaukon uusiminen oli ainoa 
korjaustoimenpide.

Arvoituksia Anolassa
Tupsahdimme Jaakko Tervalan kanssa Nakkilan Anolaan 
eräänä iltapuolen hetkenä. Tuloksena oli majoituspaikka 
meille ja jopa lupaus ruokahuushollista.
 Sitten vaan töihin pellolle. Tapaus oli helppo, laskuau-
kon hakemiseen meni rutiininomaiset puoli tuntia. Isän-
täkin tuli silmäilemään touhujamme, häntä ihmetytti, 
kun me pystyimme suurin piirtein kaavailemaan hänelle 
koko ojaston sijainnin.
Tutkittava alue oli vajaa pari hehtaaria, ympäröity reiluil-
la piiriojilla ja alareunassa kunnollinen valtaoja. Maalaji 
oli halkeilevaa urpamaista savea, tyypillistä Kokemäen-
joen ranta-aluetta. Ojitus oli aikoinaan tehty sulkamai-
sesti loivaan rinteeseen. Muuta huoltoa ei tarvittu kuin 
laskuaukon korjaaminen.
 Ojaston tarkempi tutkimus pani arvelemaan. olisiko 
lohkolla tarvittu ojitusta lainkaan. Kaikki esiin kaiva-
mamme putket olivat kirkkaan punaisia, kuin juuri polt-
touunista tulleita. Putkien alla oli selvä rako, mihin vesi 
valui vaivaamatta putkien johtamiskykyä.

Juuret Savijärvellä
Savijärven kartanossa (Sipoo) tehtävänä oli selvittää 
erään ojaston toimintahäiriöitä. Majoituimme Jaakko 
Tervalan kanssa lomalla olevan karjakon asuntoon Savi-
järven rannalla. Kuinkahan monta ruutanaa tulikaan ka-
lastettua karjakon katiskoilla viiden päivän aikana!
 Varsinainen tehtävä oli selvittää puiden juurien aiheut-
tamat tukkeumat. Kartanoon johtavan tienvarren hopea-
pajut olivat keksineet hyvän vesireitin työntämällä juu-
rensa salaojaputkiin. Eräskin juuriyksilö oli matkannut 
kolmisen metriä vettä etsien, löytänyt tiiliputken ja jatka-
nut matkaa saumasta sisälle. Vaikka sauma oli vain mil-
lin luokkaa, oli paju saanut kasvatettua putkistoon usean 
metrin pituisen juuritupsun, mikä täytti putken koko-
naan. Tästä voitaneen päätellä: konstit ne on hopeapa-
jullakin janon sammutuksessa.
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Huhtikuussa 1957 kiipesin seitsemänteen kerrokseen 
osoitteessa Simonkatu 12 A, olin menossa kysymään 
konttoristin paikkaa, osoitteen olin saanut työnvälitys-
toimistosta. Olin 22-vuotias nuori rouva ja pienen tyttä-
ren äiti silloin. En voinut aavistaa, että tämä työrupeama 
venyisi lähes neljänkymmenen vuoden mittaiseksi ja 
että lähtisin sieltä eläkkeelle arvostettuna konttoripääl-
likkönä.
 Salaojitusyhdistyksen (nyk. Salaojayhdistyksen) toi-
misto oli sijainnut Helsingin ydinkeskustassa jo vuodesta 
1927 lähtien. Toimiston sijainti oli niin keskeinen, että 
”lähtipä sieltä mihin suuntaan hyvänsä, käveli pois kes-
kustasta” kuten eräs teknikko kerran sen määritteli.
 Toimiston keskeinen tehtävä on alusta pitäen ollut pal-
vella eri tavoin yhdistyksen jäseniä, salaojittavia maan-
viljelijöitä. Vuosien mittaan on hoidettu paljon erilaisia 
tehtäviä. Salaojitussuunnitelmat on valmistettu, kopioitu 
ja postitettu. Laina- ja avustushakemukset on tarkistettu, 
viimeistelty ja toimitettu ministeriöön. Materiaaleja, työ-
välineitä ja työntekijöitä on välitetty.
 Alkuvuosina toimistossa vallitsi tiukka järjestys. Toi-
mitusjohtaja ja konttoripäällikkö pitivät meidät kurissa 
ja nuhteessa. Valvottiin, että kaikki pysyivät työnsä ää-
ressä ja töistä myöhästyminen oli huono asia. Työaikana 
ei oikeastaan saanut edes jutella. Puhelimen käyttö yksi-
tyisasioihin oli ankarasti kielletty – toimistossa ei muu-
ten ollutkaan kuin kolme puhelinta.
 Meitä oli silloin siellä toimistossa insinöörien lisäksi 
kymmenkunta tyttöä, oli piirtäjiä, konekirjoittajia ja toi-
mistoapulaisia. Kaikilla oli omat tehtävät: hoidettiin pos-
titusta, jäsenkortistoa, arkistoa ja lainahakemuksia. Tyt-
töjen kesken vallitsi hyvä yhteishenki.
 Parinkymmenen vuoden perästä ruvettiin sinuttele-
maan kaikkia, siirryttiin liukuvaan työaikaan ja pidettiin 
hauskaa yhteisillä kahvihetkillä. Arvostettiin työn tulosta 
eikä pelkkää tekemistä. Päästiin myös joukolla käymään 
salaojitustyömailla katsomassa, miten salaojia oikeasti 
tehtiin.

Lapiomiehet tulivat vielä 50-luvun loppuvuosina ke-
väisin kuin muuttolinnut kyselemään kesäksi salaojien 
kaivu töitä. Siinä ne istuvat odottamassa ja puhuivat 
meille kaikenlaista. Muistiin on jäänyt erikoisesti yksi 
pienikokoinen vanhempi mies, joka kertoi että hänellä 
oli ollut vaimo mukana, kun hän kaivoi koko kesän sa-
laojia samassa talossa. Me tytöt lähetettiin hänelle joulu-
kortti. Miehet kutsuttiin yksi kerrallaan toimitusjohtajan 
huoneeseen puhutteluun. Toimistossa oli tietoa isännis-
tä, jotka tarvitsivat työvoimaa. Ojankaivajista pidettiin 
kortistoa, mihin oli merkitty ammattiosaamisen lisäksi 
hyvinkin henkilökohtaisia tietoja. Puoluekantakin saa-
tettiin mainita. 
 Teknikot tulivat talvella yksi kerrallaan näyttämään in-
sinööreille tekemiään salaojitussuunnitelmia. He usein 
yöpyivät toimistossa ja piirtäjien huoneessa oli tätä 
varten sohva. Yhteydet teknikoihin ovat säilyneet vielä 
eläkkeellä ollessa. On ollut miellyttävää osallistua tek-
nikkoyhdistyksen järjestämille bussimatkoille, jotka ovat 
suuntautuneet Venäjälle, Karjalaan, Ahvenanmaalle, 
Saarenmaalle ja muihin Baltian maihin.
 Toimistoapulaisen tehtävässä oli yleensä toiminut nuo-
ri, monesti ensimmäisessä työpaikassaan oleva tyttö. He 
eivät yleensä viipyneet pitkään, vaan lähtivät hakemaan 
vaativampia töitä muualta. Syksyllä 1975 Salaojitusyh-
distykseen haettiin uutta toimistoapulaista. Tällä kertaa 
hakijoiden joukossa oli 49-vuotias Kerttu Virkkunen. Hä-
net otettiin palvelukseen.
 Kerttu oli erittäin tunnollinen ja kiinnostunut kaikis-
ta hänelle annetuista tehtävistä. Hän oli myös toimiston 
”emäntä”. Joka päivä hän keitti meille iltapäiväkahvit. 
Kertulla oli vahvat mielipiteet eikä hän hyväksynyt vää-
ryyttä. Eräänä päivänä hän kertoi, että Ugandan hirmu-
hallitsija Idi Amin oli syösty vallasta. Sen kunniaksi hän 
tarjosi meille pullakahvit. Joulukuussa 1985 Kertulle luo-
vutettiin ansiomerkki 10 vuoden palveluksesta. Eläkkeel-
le hän jäi vuonna 1991 oltuaan Salaojakeskuksen palve-
luksessa 16 vuotta.

TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 
ANJA TAHKO
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Kuva

Toimiston väkeä vuonna 1988.  

Anja Tahko alarivissä toinen oikealta 

ruudullisessa hameessa.
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Salaojitusta käsittelevää kirjallisuutta ovat julkaisseet 
sekä Salaojayhdistys että tutkimuslaitokset, oppilaitokset 
ja muut toimijat. Ensimmäinen putkisalaojitusta käsittä-
vä suomenkielinen kirja on Pelto-maan Ojituksesta ja Tii-
li-torwien tekemisestä vuodelta 1863. 
 Yhdistyksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Lauri 
Keson kirjottamat käsikirjat vuosilta 1920–1950 ohjasivat 
aikansa salaojituksen suunnittelua ja toteutusta. Tärkeä 
on ollut myös J. Saavalaisen toimittama sarja Salaojit-
tajan käsikirja vuosilta 1981–1991. Vuonna 2009 yhdis-
tys julkaisi alan asiantuntijoiden kirjoittaman oppikirjan 
Maan vesi- ja ravinnetalous – ojitus, kastelu ja kuivatus.
Salaojitustutkimusta on tehty Suomessa Salaojayhdistyk-
sessä sekä monessa oppilaitoksissa ja tutkimuslaitoksis-
sa. Tutkimukset ovat käsittäneet muun muassa salaojavä-
liä, salaojasyvyyttä, ympärysaineita, putkimateriaaleja, 
kannattavuutta sekä salaojituksen vaikutuksia satoon ja 
ympäristöön. Tutkimustuloksia on esitetty muun muassa 
Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedotteissa, opinnäy-
tetöissä ja tutkimusraporteissa. (kts. luku 6) 
 Alan historia on hyvin dokumentoitu Salaojayhdistyk-
sen, Salaojituksen Perinneyhdistyksen ja Salaojituksen 
Tukisäätiön toimesta. Tärkeitä ovat myös muiden kuin 
yhdistyksen alaa käsittelevät oppaat ja oppikirjat kuten 
Salaojituksen laatuvaatimuksia ja ohjeita käsittelevät Ra-
kennusinsinööriliiton RIL julkaisut.
 Seuraavaan luetteloon on koottu julkaisuja salaojituk-
sesta.
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