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Parannustoimien tavoitteita 

•Muutoksia viljelykasveihin. Siirtyminen kevätvilja painotteisesta 
monokulttuurista monipuolisempaan, talvehtivia kasveja sisältävään 
viljelykiertoon 
 
•Muokkauksen keventäminen, edellyttää hyvää vesitaloutta 
 
•Tiivistymisen ehkäisy, raskaat savimaat herkkiä tiivistymään kosteana 
 
•Kestävyyttä ääri-ilmiöille, runsaat sateet tai kuivuus 
 
•Parempi maan rakenne 
 

•Parannustoimet tehtävä kustannustehokkaasti 
 



•Parannuksille kokonaissuunnitelma 
useamalle vuodelle. 

•Lohko ”varataan” kunnostustoimille 

•Pyritään välttämään tiivistymistä 

Peruskuivatus 

Täydennysojitus 

Pinnanmuotojen korjaus 

Tiivistymien poisto, 
biologinen/(mekaaninen) kuohkeutus 

Kemiallisen tasapainon korjaus 

Orgaanisen aineksen lisäys 

Parannustoimien suunnittelua 



•Tarvetta tehostaa kuivatusta raskailla savimailla 

•Vanhat ojitukset 60-70 luvuilta, ojaväli 16-18m  

•Soraa käytetty varsinkin 60 luvun ojituksissa hyvin vähän 

•Ojastot hyvässä kunnossa, ei huuhtelutarvetta, mutta 
pääseekö vesi tiiviiseen tiiliputkeen? 

•Laskuaukoissa ollut kunnostamistarvetta. Osa ollut 
tukossa 

•Täydennysojituksella ojaväli ~8m 

 

Täydennyssalaojitus 



•Valittu ryhmä lohkoja joille 
teetetty ojitussuunnitelmat 
valmiiksi ja haettu 
investointiavustus. Toteutus 
etenee vuosittain olosuhteiden 
ehdoilla. 2+1+1 vuotta aikaa. 

•Etupainoinen suunnittelu antaa 
joustavuutta tarvikkeiden 
hankintaan. Soran ajo pellolle 
routa-aikaan. 

Täydennyssalaojitus 



Salaoja-aura 
•Omavalmiste 
 
•Max. syvyys ~1,4m 
 
•Leveys 90mm 
 
•Maata kohottava periaate, 
ei tiivistä sivuille 
 
•50 tai 65mm putkelle 



Aurausmenetelmästä 

• Veto n. 15t telakoneella 

• Aurasta 13mm ketju alavaunuun – 
Sulakkeena 10mm ketju koneen 
päässä 

• Korkeuden hallinta laser ja 
konevastaanotin 

• Esiveto myyrä tms. auralla 
helpottaa varsinaista putken vetoa 
huomattavasti – keventää ja suunta 
helpompi pitää 

 



•Oja umpetuu yleensä heti 
auran jälkeen. 
•Sorasuppilo kaksiosainen. 
•Sorasilmä tehdään 
syöttämällä sora taaempaan 
osaan. 
•Auran kapeudesta johtuen 
soraa ei kulu paljon.  



Pinnan muotoilu 
RTK-GNSS ohjatulla lanalla 



Pinnan muotoilu 

• Tarvetta pinnamuotoilulle erityisesti 
syysmuotoisten kasvien talvehtimisen 
parantamiseksi. 

• Omalla työllä ja tilojen välisellä yhteistyöllä 
koneinvestointi kannattavaksi 

• Työleveys 4,5m – Liikkuu vielä kohtuullisen 
kokoisella veturilla 

• Olosuhteiden oltava kuivat tiivistymisen 
välttämiseksi 

• Märkä maa tai runsas kasvijäte huonontaa 
työjälkeä 

• Ei pyritä tasoon (laser) vaan huomioidaan 
pellon luontaiset muodot 

 



Pinnan muotoilu 

• Työ alkaa pellon mitta-ajolla. 

• Saatu mitta-data suunnittelu 
ohjelmistoon joka optimoi veden 
virtauksen ja minimoi tarvittavan 
maansiirron. 

• Ohjelmiston tuottamaan malliin 
suhtauduttava kriittisesti ja korjattava 
tarvittaessa 

• Ohelmisto tuottaa lananohjaukselle 
leikkuu/täyttö mallin jonka mukaan 
lanan korkeus automatiikka toimii 



Pinnan 
muotoilu 

• Maksimi leikkuualueet yllättävän 
pieniä 

• Ei pelkoa ruokamullan 
häviämisestä 



Pinnan 
muotoilu 

• Painanteissa olevat tiivistymät jää 
edelleen täyttömaan alle. 

• Täyttömaa löyhää, rakenteetonta. 

• Muotoilun jälkeen parasta olisi 
perustaa lohkolle syväjuurinen 
nurmi ja harkita jankkurointia 
olosuhteiden mukaan. 

 



Pinnan 
muotoilu 

• Kuvan lohko keväällä 2016 

• Painanteissa syysvehnä kuollut 

• Kysymys vain muutaman sentin 
painanteista 

• Muuten talvehtinut hyvin 

 







Pinnan 
muotoilu 

• Muotoiltu kesällä 2016 

• Syksyllä 2016 kylvetty ruis 

• Jankkuroitu 25cm ennen kylvöä 



Kiitos 


