Peruskuivatuksella peltojen kuivatus kuntoon Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaalla (PERUSKU) – hankkeen loppuraportti
02.07.2019 – 28.2.2022
Hankenumero: 93464
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Liite 1. Hankkeessa neuvontaa saaneet ojitusyhteisöt sekä käynnistetyt yhteisöt
Liite 2. Tilaisuuksien kutsuja

1. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeessa edistettiin maa- ja metsätalouden kuivatuksen tilaa. Peruskuivatuksessa valtion roolin muutos
90- luvulta lähtien on aiheuttanut tilan, jossa korjausvelkaa on syntynyt merkittävästi maa- ja
metsätalouden kuivatuksessa ja vesienhallinnassa. Lähtötilanteessa hankealueella oli arviolta yli 3000
ojitusyhteisöä, jotka eivät olleet aktiivisia tai pitäneet kuivatusuomiaan kunnossa.
Hankkeessa parannettiin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöiden ja sidosryhmien tietoja
peruskuivatuksesta, aktivoitiin ojitusyhteisöjä eri tavoilla, edistettiin ojaisännöinnin käyttöönottoa sekä
perustettiin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kuivatusverkosto. Lisäksi tavoiteltiin sitä, että yhteisöt ja viljelijät
voisivat viedä muodostamiensa ojitusyhteisöjen vastuulla olevia peruskuivatushankkeita eteenpäin
omillaan tämän hankkeen jälkeen käyttämällä mm. ojaisännöitsijöitä apunaan.
PERUSKU-hankkeessa pidettiin useita tilaisuuksia webinaareina, työpajoina ja pellonpiennarpäivinä.
Ojitusyhteisökokouksia pidettiin lukuisia. Hanketoiminnalla parannettiin yhteistyötä toimialan sisällä.
Toimintaa tapahtui mm. ylemmän rahoittajatason ja alemman käytännön toiminnan välillä. Hanketoiminta
valmisteli toimintaympäristöä uuteen verkostotyöhön. Hanketyön lopputuloksena syntyi Keski- ja PohjoisPohjanmaan kuivatusverkosto, joka koostuu maakuntien alan keskeisistä toimijoista.
Hankkeella parannettiin peruskuivatuksen tilaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Työllä oli suoraan
merkitystä maa- ja metsätalouden tuottavuuteen ja kannattavuuteen tuotanto-olosuhteiden parannuttua.
Alan verkostotoiminta tiivistyi toimijoiden välillä. Hankkeen myötä tapahtuu välillisesti ilmastonmuutoksen
hillintää ja vesiensuojelun paranemista. Kun kuivatusongelmat on ratkaistu, pystyy alkutuotanto toimimaan
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

2. PERUSKU-hankkeen toteutus
Peruskuivatuksella peltojen kuivatus kuntoon Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (PERUSKU) on MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteen 16.2 ”Uusien tuotteiden ja menetelmien
kehittäminen” -hanke. Hankkeen toteutusalue on alueiden välinen, kattaen Keski-Pohjanmaan ja PohjoisPohjanmaan maakunnat. Hankkeen toteutusaika oli 02.07.2019 – 28.2.2022

3. PERUSKU-hankkeen toteuttaja
Hankkeen päätoteuttaja oli Maveplan Oy. Hankkeen vetäjänä toimi Markus Sikkilä (Agronomi,
toimialavastaava).

4. Hankkeen tavoitteet
4.1 Hankkeen ylemmän tason tavoitteet
Hankkeessa toteutettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 Keski- ja PohjoisPohjanmaan maakuntien alueella. Tuki myönnettiin momentista ”EU:n osallistuminen maaseudun
kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä”.

4.2 Hankkeen tavoitteet
Tavoitteena oli edistää maa- ja metsätalouden kuivatuksen tilaa. Maanomistajia pyrittiin aktivoimaan ja
käynnistämään ojitusyhteisöjä neuvonnan ja tiedotuksen avulla. Ojitusyhteisökokouksia ja hanketilaisuuksia
pyrittiin pitämään molempien maakuntien alueella. Hankkeen aikana jaettiin tietoa erityisesti
ojitusyhteisöjen toiminnasta ja perustamisesta, vesiensuojelusta sekä rahoituksesta.
Hankkeen määrällisinä tavoitteina oli järjestää noin 15 kohdennettua työpajaa maatalousvaltaisilla alueilla,
sekä 2–3 työpajaa viranomaisille ja muille yhteistyötahoille. Tavoitteena oli, että noin 300 maanviljelijää
osallistuisi hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja hankkeen vaikutukset koskisivat yhteensä noin 2000
maatalousalalla toimivaa henkilöä.
Keskeinen tavoite oli perustaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kuivatusverkosto, joka toimisi ojitus- ja
peruskuivatusalan kokoajana. Kuivatusalalla toimii useita eri tason toimijoita rahoittajasta suunnittelijoihin,
neuvojiin ja muihin maatalouden asiantuntijoihin. Vesitalousalan yhteen vetävää toimijaa ei ole aiemmin
ollut.
Hankkeen tavoitteen oli edistää ojaisännöinnin käyttöönottoa tiedottamalla siitä. Hankeaikana pyrittiin
myös kehittämään ojaisännöintiä niin, että ojitusyhteisöt ottaisivat sen sujuvammin käyttöön. Hankkeessa
tutkittiin myös erilaisten työkalujen hyödyntämistä ojitusyhteisöjen käynnistämisessä.
Hankkeessa kerättiin kokouksissa nimilistoja ja yhteyttä ottaneiden ojitusyhteisöjen nimet kirjattiin ylös
määrällisiä tarkasteluja varten.
Hankkeen tuloksena osa ojitusyhtiöstä aktivoituu ja aloittaa tukkeentuneiden peruskuivatusuomien
kunnostamisen. Samalla ne myös siirtävät tietoa muillekin peruskuivatushankkeen läpiviennistä. Tämä
edistää yhteistyötä ja alueellista verkostoitumista toimijoiden välillä ja kuivatuksen tila paranee.

5. Hankkeen toteutus
5.1 Hankkeen toteutus ajalla 02.07.2019 – 28.2.2022
Hanke käynnistyi syksyllä 2019. Aluksi perustettiin nettisivut sekä tuotettiin materiaalia nettisivuille. Tärkeä
työ oli alussa tehdä opetusvideo hankkeen teemasta, joka havainnollistaisi helposti mistä ojitusyhteisöissä
ja ojitushankkeissa on kysymys. Melko pian aloitettiin erilaisten tilaisuuksien järjestelyt ja perustetiin
somekanavat. Joitain tilaisuuksia ehdittiin järjestämään vuosien 2019 ja 2020 puolella, mutta koronan
levitessä tilaisuuksia peruuntui ja järjestelyt pysähtyivät. Hanketta ei pystytty toteuttamaan rajoitusten
aikaan suunnitellusti ja hankkeelle haettiin tämän vuoksi jatkoaikaa 28.2.2022 asti.
Hanke tuotti lehtiartikkeleita paikallislehtiin ja maakunnallisiin lehtiin. Hankkeessa välitettiin tietoa
ojitusyhteisön aktivoinnista ja toimivan peruskuivatuksen hyödyistä yhteensä n. 10 erilaisessa hankkeen
järjestämässä tilaisuudessa. Lisäksi hanke esiintyi useissa webinaareissa.
Korona-aikana maa- ja metsätalousalan toimijat järjestivät lukuisia webinaareja, kun paikan päällä
järjestelyjä ei voitu tehdä. Syntyi webinaariähky ja muutamissa Perusku-hankkeen tilaisuuksissa yleisöä ei
saatu paikalle. Tämän vuoksi hanke päätti ottaa osaa tai järjestää yhteiswebinaareja, eikä juurikaan omia
tilaisuuksia loppuaikana.
Hankepäällikkö piti esityksiä muiden hankkeiden työpajoissa mm. Viljellään viisaasti- hankkeessa ja
Ympäristöviisas viljelijä- hankkeessa. Lisäksi toimittiin eri hankkeiden ohjausryhmässä edistämässä Peruskuhankkeen teemaa ja peruskuivatusasiaa mm. Valumavesi- ja Turvesopu-hankkeissa.
Toimenpiteistä hankkeessa vastasi hankepäällikkö. Tilaisuuksissa oli mukana asiantuntijoita mm. Maa- ja
metsätalousministeriöstä, ELY-keskuksesta, Maanmittauslaitoksesta, ojaisännöitsijätoimistoista, sekä
muista alan asiantuntijaorganisaatioista.
Tilaisuuksissa käytiin läpi mm. seuraavia aihepiirejä:
- Ojitusyhtiön käynnistäminen aktiiviseksi toimijaksi; kokouskäytännöt, lainsäädäntö, aktivointi, toiminta
- Peruskuivatuksen kunnostusten vaikutukset viljelyyn ja sen kannattavuuteen sekä ympäristöön
- Peruskuivatushankkeiden eri muodot ja mitä se tarkoittaa rahoituksen kannalta
- Ojaisännöinti ja sen mahdollisuudet
- Valuma-alue lähtöiset hankkeet ja vesien suojelu
- Happamien sulfaattimaiden haittojen minimoiminen peruskuivatussuunnittelussa
- Paikkatietoaineiston käyttö ojahankkeissa
- Maptionnaire- karttapohjainen kyselyohjelma
Hankkeen aikana järjestetyt omat tilaisuudet ja niiden päivämäärät olivat seuraavat:
-

Sievin kuivatuspäivät työpaja 16.10.2019
Hanketyöpaja Haapajärvi 30.1.2020
Hanketyöpaja Lohtaja 11.3.2020
Hanketyöpaja Kälviä 20.10.2020
Hanketyöpaja Nivala 4.11.2020
Sievin Ojat kuntoon! -peltopäivä 20.10.2021
Kaikkien Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutuasiamiesten MS Teams- webinaari 16.2.2021
MS Teams – työpaja ELY vesitalousasiantuntijat 22.9.2021
MS Teams-työpaja Maaseutujohtajien kanssa 29.9.2021
Perusku-hankkeen loppuseminaari MS Teams 25.2.2022

-

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kuivatusverkoston kokous 24.3.2022

Hankkeen aikana osallistuminen muiden hankkeiden tilaisuuksiin:
-

Vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa Ylivieska – työpaja esitys 21.11.2019
ELY Maaseutuforum tilaisuus Kalajoki 12.-13.3.2020
Viljellään viisaasti- hankkeen viljelijätyöpaja MS Teams esitys/opetus 13.10.2021
Ympäristöviisas viljelijä - työpajat 9.-10.11.2021
Kannuksen maaseutuoppilaitos 28.10.2021, videointi ojitusasiat opetus Tietolinkki-hanke
Vuokrapellot muuttuvassa ilmastossa, Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke 2.3.2022
Webinaariesitys
Onko vettä pellolla? Ratkaisuja vaihtuviin oloihin -webinaari esitys 15.3.2022

Ojitusyhteisöjä käynnistettiin 11kpl ja neuvontaa sai 33 yhteisöä. Liitteessä 1 on esitetty ojitusyhteisöt ja
yhteisön sijaintikunta. Käynnistyminen tarkoitti alkuyhteyden oton jälkeen selvitystyötä, kokouksen
järjestelyä, lehtikutsujen tekemistä ja itse kokouksen järjestämistä kokouspaikalla.
Hankkeeseen osallistui ohjausryhmätyön kautta, suoraan tilaisuuksien myötä tai muuten kehittämistyössä
seuraavat toimijat:
Maa- ja kotitalousnaiset Oulu, ProAgriat, Maanmittauslaitos Ylivieskan toimipiste, Salaojituksen Tukisäätiö
sr, MTK, ELY-keskus vesitalouspuoli, Ojaisännöinti Eteläniemi, Ojaisännöinti Perttu Potka, ojitusyhteisöt,
Metsähoitoyhdistykset ja kunnat (maaseutusihteerit).
Kuivatusverkoston kehittämiseen osallistuivat hyvin aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaiset, kuntien
maaseutusihteerit ja ProAgria. Maanmittauslaitos oli keskeisenä kehittämässä ojitusyhteisöjen
kyselypohjaista karttapalvelua. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa käytiin vuoropuhelua valuma-alue
kunnostuksen kehittämiseksi niin, että maatalous- ja metsätalouspuolen suunnittelua tekevät yritykset
toimisivat yhdessä.
Tilaisuuksien erilaisia kutsuja ja ohjelmia on esitetty liitteessä 2.

5.2 Viestintä, tiedottaminen ja materiaalit
Tiedotusta tehtiin Facebookin kautta. Sinne jaettiin lyhyitä tietoiskuja sekä tietoja tilaisuuksista. Hankkeella
oli YouTube-kanava, josta linkitettiin hankevideot näkyviin Facebookiin. Hanke oli esillä lehtijutuissa mm.
Kalajokilaakso 2020, Sieviläinen 2020, Salaojayhdistys uutiskirje 2020, Maaseudun tulevaisuus 2021 sekä
Maaselän extra 2022.

5.3 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeelle haettiin rahoitusta 95 788,00 €, josta julkinen rahoitus oli 76 630,40 € ja Salaojituksen
Tukisäätiö Sr yksityisrahoitus 19 157,60 € (80/20%). Koronan vuoksi hankkeen tapahtumia peruuntui ja
hanketta ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Hankkeelle haettiin tämän vuoksi jatkoaikaa, mutta
rahoitusta jäi käyttämättä koronatilanteen pitkittyessä.
Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 60 672 €. Ensimmäisen maksatuksen yhteydessä hankeajalla
2.7.2019- 31.12.2019 kustannuksia muodostui yht. 20 141,49 € ja ajalla 1.1.2020 – 28.2.2022 yht.
40 530,96€. €.
Hankkeelle oli hakemuksessa alkujaan varattu 2 vuoden hankeajalle 1 htv työaikaa projektipäällikölle.
Hankehakemus hyväksyttiin korjausten jälkeen noin 3kk myöhemmin, jolloin alkuperäisen laskelman

mukaan työaikaa kohdistui melko paljon lyhyelle hankeajalle. Korona aiheutti hanketyön pysähtymisen,
jolloin nämä yhdessä estivät hakemuksen mukaisen palkkakulun kertymisen hankeaikana.
Ostopalveluja oli varattu hankehakemuksen mukaan kokousten tilavuokriin ja kokouksien järjestelyyn
suurin osa 21 000 € budjetista. Myös matkakulua oli arvioitu tilaisuuksien mukaan. Kun kokoukset ja
tilaisuudet oli koronan vuoksi siirrettävä pääosin MS Teamsiin, syntyi kulua huomattavasti suunniteltua
vähemmän.

5.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeen kohderyhmänä olivat ojitusyhteisöt ja niiden osakkaat ja maanviljelijät. Muita kohderyhmiä olivat
kunnat, neuvontaorganisaatiot, vesiensuojeluyhdistykset, metsäyritykset, kuivatus- ja muut suunnittelijat
sekä urakoitsijat.
Hankkeen myötä useat maanomistajat saivat apua vesitalousongelmiinsa aktivoituneiden ojitusyhteisöjen
myötä. Ojitusyhteisöjä käynnistyi 11 kpl ja neuvontaa sai 33 ojitusyhteisöä. Maanomistajia tavoitettiin
työpajojen ja kokouksien kautta suoraan noin 500 ja MS Teams webinaarien kautta kaikkiaan lähes 2000.
Tiedossa olevia kuivatushankkeita käynnistyi 6 kpl.
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kuivatusverkosto käynnistyi 24.3.2022 Perusku-hankkeen työn tuloksena.
Verkosto on löyhä vuosikokousta pitävä järjestö, johon kuuluu hankealueen keskeiset toimijat. Toimijoita
ovat MTK (vetovastuu), ProAgria, Ely-keskus, Maaseutuhallinto Nivala ja Maveplan Oy. Verkoston tarkoitus
on löytää ratkaisuja hanketeemaan liittyviin ongelmiin ja mahdollisuuksien mukaan luoda uutta. Verkoston
toiminta luo edellytyksiä sektorirajat ylittävälle toiminnalle ja tiivistää alaa.
Hanketoiminnan vaikutukset ovat olleet suoria ja epäsuoria. Suorat vaikutukset ovat konkretisoituneet
käynnistyneinä ojitusyhteisöinä ja ojahankkeina. Hankkeen myötä on lähtenyt käyntiin myös muita
hankkeita, kuten Virta tuo, virta vie -hanke, joka on Pylväsojan valuma-alueiden vesienhallinnan hanke.
Epäsuorat vaikutukset ovat tiedon leviämiseen, osaamisen kasvamiseen ja sitä kautta alan vireytymiseen
liittyviä vaikutuksia.

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hankkeen aikana kävi selväksi, että osaamista ojitusyhteisöistä ja peruskuivatuksesta on hyvin vähän.
Osaaminen on keskittynyt pääosin ELY-keskukseen ja muutamille asiantuntijoille mm.
kuivatussuunnittelijoille. Esimerkiksi kunnissa tai muilla toimijoilla osaaminen on rajallista. Maanviljelijöillä
ja ojitusyhteisöjen jäsenillä tietoa ojitusyhteisöjen toiminnasta ja kuivatuksesta ei juurikaan ole.
Vesitaloushankkeissa vaaditaan melko laajaa osaamista mm. kokouskäytännöistä rahoitusasioihin ja
teknisiin ojitusratkaisuihin, puhumattakaan vesilaista, jonka mukaan ojitusyhteisö toimii.
Tiedottamista ja neuvontaa tulisi jatkaa hankkeen jälkeen. Hankkeen teemasta on julkaistu jonkin verran
oppaita ja esimerkiksi päivitetty opas ojitusyhteisöille on tulossa. Ojitusyhteisöt kartalla- palvelu kehittyy
jatkuvasti ja helpottaa yhteisöjen käyntiin lähtöä. Oppaista ja karttajärjestelmistä huolimatta yhteisön
käynnistäminen on prosessi, jossa yksittäinen yhteisön osakas tarvitsee ulkopuolista tukea.
Ojaisännöinpalveluja tulisi edistää, jotta ne tulisivat laajemmin käyttöön. Ojaisännöinti on uusi
ammattikunta, joka auttaa ojitusyhteisöjä ja maanomistajia ojien kunnostuksiin liittyvissä asioissa. EteläPohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Seinäjoen Koulutuskeskus SEDU ja Hämeen
ammattikorkeakoulu ovat kouluttaneet yhdessä viime vuosien aikana vajaa 50 vesitalousisännöitsijää, joilla
on mahdollisuus hoitaa yhteisöjen kuivatushankkeiden läpivieminen.

Ojaisännöintipalvelut ovat melko uusia ja niiden yleistyminen vaatii aikaa ja markkinointia alan yrityksiltä.
Isännöinti on maksullinen palvelu, jota ei aikaisemmin ole ollut ojitusalalla, joten ”uudesta palvelusta”
maksaminen voi olla kynnyskysymys monelle ojitusyhteisölle. Tämä korjaantuu hyvillä esimerkeillä ja
pitämällä asiaa esillä alan lehdissä.
Yhteisöjen käynnistämisessä ja ojahankkeiden läpi viemisessä on merkittäviä rasitteita, jotka jarruttavat
yhteisöjen aktivoitumista ja uomien kunnossapitoa.
Yhteisön ollessa uinuvassa tilassa, sen käynnistämisvaiheessa muodostuu aina työtä ja kustannuksia. Mitä
laajempia ojitusyhteisöjä ja ojahankkeita toteutetaan, sitä vaikeampi niitä on saada maanomistajien
toimesta käyntiin. Hankkeen käynnistäminen ja toimenpiteiden suunnittelu vie aikaa ja tästä syntyy
kustannuksia. Ojitusyhteisö joutuu usein rahoittamaan tämän toiminnan väliaikaisrahoituksella, koska
peruskuivatustuen rahoituspäätös tehdään suunnitelmaan perustuen. Eli mitä isompi hanke on kyseessä,
sitä vaikeampi on saada ojitusyhteisöä tai yksittäisiä maanomistajia rahoittamaan hankkeen alullepanoon
liittyviä kustannuksia. Pahimmillaan yksittäinen maanomistaja joutuu sitoutumaan merkittävillä rahallisilla
panostuksilla ojan kunnostamiseen, vaikka ojahankkeen läpi meneminen luvituksessa on epävarmaa.
Kuivatushankkeiden kustannukset ovat korkeita, yleensä tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin
kiinteistökohtaisesti. Vaikka kuivatushankkeille saadaan valtion tukea, ei nykyinen tukitaso ole riittävä
kannustin kunnostamaan uomia. Ympäristönäkökulmien lisäksi myös maatilojen kannattavuus korostuu
näissä hankkeissa.
Kuivatushankkeet ovat yhä suuremmalla painolla valuma-alue tasoisia vesienhallintaan ja kuivatukseen
liittyviä hankkeita. Tämä mahdollisesti yhä laajempaa kokonaisuutta, jossa rahoitusta eri toimenpiteisiin
joudutaan hakemaan useista eri lähteistä.
Yllä mainitut seikat hidastavat ja estävät kuivatushankkeiden käynnistymistä ja on vaarana, että
ojitusyhteisöt ja yksittäiset maanomistajat toimivat omillaan ilman lupia ojien kaivamisessa.
Ojitusyhteisön maksatus- ja raha-asioiden järjestely on vaikeasti järjestettävissä. Ojitusyhteisö ei ole ALVvelvollinen, eli verovähennyksen käyttö ojitushankkeen laskuihin ei maatalousosakkailla onnistu, jos raha
kiertää yhteisön kautta. Väliin tarvitaan yritys/konsultti, joka hoitaa maksatuksen ja tuen noston, jos Alv
halutaan hyödyntää.
Valuma-alue kohtaiset ojitushankkeet pirstovat tukien hakemisen peltojen ja metsien osalta erilleen.
Tällöin käytössä on eri rahoitusinstrumentit ja erilliset tuen haut sekä byrokratia. Tukea tulisi voida hakea
yhtenä kokonaisuutena ns. ”yhden luukun periaatteella” varsinkin tulevaisuudessa, kun valuma-alue
lähtöiset hankkeet yleistyvät.
Tulevaisuudessa tulisi luoda järjestelmä, jossa yhteisön kuivatushankeen käynnistämiseen ja suunnitteluun
voidaan myöntää tuki etukäteen erillisellä päätöksellä, jos riittävä määrä hankeen osakkaita tähän sitoutuu.
Silloin yksittäisten maanomistajien ei tarvitse sitoutua ja ottaa liian kovaa riskiä hankkeesta. Suunnittelu ja
valmistelutuki voitaisiin myöntää, vaikka ojahankkeen toteutus tulisi useammassa osassa tai vaiheittain.
Tällöin valuma- alueen kokonaisuus ja ympäristöasiat tulisi paremmin huomioitua kuin useassa pienessä
hankkeessa. Tämä tuki olisi erillinen ja voisi olla esimerkiksi ELY-keskuksen myöntämä. Tuen tason tulisi olla
riittävän korkea, jotta se houkuttelisi yhteisöä suunnitelmalliseen toimintaan. Suunnitelman avulla
hankkeen kokonaisuus olisi selkeää ja hyödyt konkretisoituvat ojitusyhteisön jäsenille. Samalla myös
kustannustietoisuus parantuisi.

Peruskuivatuksen tuki muuttuu vuodesta 2023 lähtien. Neuvontaa uusista tukiasioista tarvitaan
tulevaisuudessa ja vastaavaa tämän hankkeen toimintaa tarvitaan jatkossakin.
Hankkeen aikana perustettu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kuivatusverkosto pyrkii jatkamaan Peruskuhankkeen työtä. Verkosto tarvitsee kuitenkin aktiivisen toimijan, joka pystyy hoitamaan verkostotoimintaa,
sillä työhön tulisi olla mahdollista käyttää resurssia. Edistämistyö ja kehittäminen vaatii merkittävästi
työpanosta, joka ei ole verkoston nykyisellä kokoonpanolla välttämättä mahdollista. Peruskuivatuksen ja
ojitusyhteisöjen ympärillä tarvitaan jatkuvaa toimintaa, kuten koulutusta, kokouksia ja tapaamista, joka
ylläpitää osaamista ja kehittää sitä.
Perusku-hanke käynnisti alan virkoamisen ja uuden toiminnan, kuten ojaisännöinnin leviämisen ja tästä on
Kuivatusverkoston tai jatkohankkeiden hyvä jatkaa.

7. Allekirjoittajat ja päiväys

Markus Sikkilä

Sievissä 17.6.2022

Liite 1. Perusku-hankkeessa neuvontaa saaneet ojitusyhteisöt.
Kokouksella käynnistetyt yhteisöt lihavoituna.
Korpilahdenoja - Kokkola 2019
Korpilahdenpuro - Kokkola 2019
Junginoja - Lohtaja 2019
Pylväsoja Ylivieska - 2019/2020
Kopakkaoja Ylivieska - 2019/2020
Pengeroja Ylivieska - 2019/2020
Aartaminneva itäinen - Sievi 2020
Ypyänoja - Nivala 2019/2020
Ruosteoja - Nivala 2019/2020
Isonsuonoja - Kälviä 2020
Martanoja - Kälviä 2020
Kälviänjoen alaosan ojitusyhteisö 2020
Evijärven pengerrysyhtiö – Sievi – 2021
Leppilammen-,Antin-, Karjanevan ym. ojat - Kannus 2021
Viitavesibäcken – Alaveteli 2021
Särsbäcken – Teerijärvi 2021
Hurnastinoja - Pyhäjoki 2020
Viirretoja - Pyhäjoki 2020
Latonevanoja - Ullava 2020
Herralanpuro - Reisjärvi 2021
Patinoja - Perho 2020
Marinkaistenpuro - Lohtaja 2020
Korteoja - Sievi 2020
Peräoja – Liminka 2021
Ohtuanoja – Siikajoki/Ruukki 2021
Lumijärvenoja - Lumimetsä 2021
Keiskijärvi - Kälviä 2021
Puikauksenoja-Lampinoja - Sievi 2021
-

Hulluoja – Kannus 2021

-

Siiponpuro – Reisjärvi 2021

-

Siikanivan pengerrysyhtiöt – Pyhäjoki - 2022

-

Useat ojat, joissa ei yhteisöä

