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KOKEMUS JÄRVIRUO’OSTA JA
SEN SEURAUKSET
 Rannanomistajat ja
matkailuyrittäjät pääsääntöisesti haluavat eroon
järviruo’osta - mm. haittaa virkistyskäyttöä, aiheuttaa
hajuja, estää veden virtaamista ja vaihtumista
=> Niittäminen ja ruoppaaminen ei ole suunnitelmallista,
luonnon monimuotoisuutta huomioivaa eikä jatkuvaa.
 Niittojäte jätetään jopa veteen, ei juuri hyödynnetä
 Alalla on yrittäjiä, mutta
niitto- ja keruulaitteistoissa
sekä työtavoissa on paljon
kehittämisen varaa

Rantojen umpeenkasvu on
valtaosalla luonnonsuojelualueitamme merkittävin rantojen pesimälinnuston tilaa
heikentävä tekijä
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H Eri menetelmin järviruo’on levinneisyydeksi
e arvioitu 115-343 ha
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Ruovikon määrässä tai laajuudessa ei Matias
Luostarisen (2013) kyselytutkimuksessa ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa järvien välillä

JÄRVIRUO’ON
MENESTYSTARINAN SYYT
 MIKSI?
o Vesistöjen rehevöityminen
o Ihmistoiminta erityisesti järvien valuma-alueilla
o ”vanhat varastot” sedimentissä
->Lannoitamme eri tavoin vesistöjämme ja Itämerta vuosi toisensa jälkeen
o Rantojen laidunnuksen loppuminen
o Rantojen ja vesistön käytön muuttuminen
o Uudet lajit?
o Ilmastonmuutos tulee lisäämään järvien umpeenkasvua mm. kasvukauden
pidentyessä (Alahuhta 2011) sekä ravinteiden lisääntyvän huuhtoutumisen myötä
(Ventelä ym 2010).
 Vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää vesistöjemme saavuttavan hyvän
ekologisen tilan vuoteen 2015 mennessä.

HANKKEEN TAVOITTEET (1/3)
Tavoitteet
o Menetelmiä ja toimintamalleja - vesistöjen tilan parantamisen
sekä bioenergian tai muun järviruo’on hyödyntämiseen liittyvän
tuotannon yritystoiminnan yhdistäminen
• liiketoimintamallit, tukenut tarvittavan laitetekniikan kehittämistä (tekniikka,
verkostoituminen, rahoitus, laitekokeilut ja materiaalin antaminen kokeiluihin),
yrittäjien koulutus ympäristöpakettien kautta

o Kokonaisvaltainen suunnittelu + oikeat toteutustavat ja
toimintamallit - biomassan poistosta vesistöille aiheutuvat
riskit vältetään, luonnon monimuotoisuusarvot huomioidaan
• Keskeisten toimintaketjujen vaikutusten arviointi elinkaarianalyysin ja moniulotteisen kestävyyden arviointikehikon avulla, järviruo’on levinneisyyden ja biomassan
kartoitusmenetelmät, koko järvien tarkastelu kunnostussuunnitelmissa,
kunnostuskokeiluiden vaikutusten seuranta toteutuksen aikana

HANKKEEN TAVOITTEET (2/3)
Tavoitteet
o Järvikunnostus ja siihen liittyvä yritystoiminta osaksi
paikallista elinkeinotoimintaa ja kestävää kehitystä
• Uudet ja toimivammat koneet sekä menetelmät liikeketjujen yrityksille, uudet
tuotteet vesistökunnostuksen sivuvirroista, uusien yrittäjien saaminen alalle,
kyselyt rantakiinteistöjen omistajille mm. maksuhalukkuudesta, yritystoimintaan
liittyvän infran nykytilan kartoitus ja kehittämistarpeet
• Tavoite: Vesistökunnostus taloudellisesti liiketoimintaa jo itsessään

o Toiminnan edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen ja
hyvien lupahakemusten mallin luominen – selvitykset vesilain
edellyttämistä luvista ja menettelyistä
• Uuden vesilain tulkinnat niittoihin ja ruoppauksiin liittyvissä kysymyksissä,
ympäristöhallinnon valtakunnallisen yhdenmukaistamistoiminnan tuloksista
tiedottaminen, tarvittavat luvat ja lupamenettelyt luvan hakuprosesseineen eri
tilanteissa ja toimenpiteissä, esimerkkinä yksityisen rannanomistajan
vaihtoehtojen vertailu niittoja ja ruoppauksia sisältävässä kohteessa

HANKKEEN TAVOITTEET (3/3)
Keskipitkän aikavälin tavoitteet
o Rantojen ja vesistöjen tila Itä-Suomessa paremmaksi
bioenergian tai muuta järviruo’on käyttöön liittyvää tuotantoa
edistävän yritystoiminnan avulla
o Ranta- ja vesiluonnon monimuotoisuuden lisääminen,
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen, ranta-alueiden
arvon nousu, virkistyskäyttöön ja vesiluontoon perustuvien
matkailuelinkeinojen toimintaympäristön vahvistaminen

Hankkeen hyödynsaajia
o Vesistökunnostusyritykset, biomassaa hyödyntävät yritykset ja
matkailuyritykset
o Alueen kunnat, ranta-asukkaat ja vesistöjen virkistyskäyttäjät.

TOIMINTAA OHJAAVAT YLEISET PERIAATTEET JA
LIITTYMINEN OHJELMAAN (1/2)
Merkittävimpien yritysketjujen ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten
vaikutusten arviointi elinkaari- ja moniulotteisen kestävyyden arviointikehikon avulla
(s. 31)
Kestävä kehitys (s. 31)
o Kehitetään ympäristöteknologiaa – biomassojen kerääminen kestävällä tavalla ja
paremmilla laitteilla, vesistökunnostuksista tulevien sivutuotteena tulevien massojen
(järviruoko eri muodoissaan, sedimentti) kehittäminen uusiksi tuotteiksi
o Omat luonnonvarat (vesistökunnostuksista tulevat sivumassat) pyritään jalostamaan
alueella uusiksi lopputuotteiksi
o Asukkaille turvataan viihtyisä elinympäristö – Virkistyskäyttöarvojen ja jopa
kiinteistöjen arvon parantuminen järviruo’on poistamisen myötä
o Luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan –Eri eliölajien tarpeiden huomioiminen laajemmissa kunnostussuunnitelmissa mm. toteutustavoissa ja lopputuloksissa
yksityisillä ja yleisillä rannoilla mahdollisuuksien mukaan, vesistökunnostusten
taloudellisesti kannattavan toiminnan kautta luonnonsuojelualueiden kunnostaminen
Vetovoimainen yritysympäristö (s. 46)
o Hyvä ympäristö alueen kilpailukyky ja voimavaratekijä, myönteiset lähtökohdat
mm. luonto- ja vesistömatkailun kehittämiselle – Virkistyskäyttöarvojen, matkailuyritysten toiminnan edellytysten ja jopa kiinteistöjen arvon parantuminen järviruo’on poistamisen myötä
o Muut yritykset hyötyvät myös ympäristöstä ja käyttävät sitä

TOIMINTAA OHJAAVAT YLEISET PERIAATTEET JA
LIITTYMINEN OHJELMAAN (2/2)
Taloudellisen toiminnan ja luonnon ympäristöstä huolehtimisen
yhdistäminen (s. 46) – julkisesta rahoituksen tarvitsijasta yritysvetoiseksi toiminnaksi

Tuettava toiminta (ss. 46-47)
o Selvitykset ja suunnitelmat, joilla kehitetään menetelmiä ja uusia teknologioita
ympäristön tilan parantamiseksi sekä riskien hallintaan – järviruo’on
kartoitusmenetelmät (levinneisyys, tiheys eri vuodenaikoina), liiketoimintamallit,
laitetekniikan kehittyminen, tuotteistaminen, vesilain tulkinta ja ohjeistus luvan
hakuun, yrittäjien koulutuspaketti
o Vesistöjen kunnostuksen edistämiseen liittyvät toimet, joilla edistetään erityisesti
matkailun, mutta myös muun yritystoiminnan edellytyksiä – Järviruo’on
poistamisesta heti virkistyskäyttöarvojen, matkailuyritysten toiminnan edellytysten ja
jopa kiinteistöjen arvon parantuminen, yrittäjyyden syntyedellytysten arvioiminen
 Hankevalintakriteerit (yllä olevien lisäksi)
o Parantaa yhteistyötä palveluntuottajien kesken - yrittäjien verkostoituminen,
rahoituksen selvittäminen, ympäristöklusterien synnyn tukeminen, jatkossa
jalkauttaminen eli rahoituksen hakeminen kehitystyöhön ja tuotteistukseen?
o Tulosten tulee olla laajennettavia ja monistettavia – Monet alan yrittäjät toimivat
valtakunnallisesti, ketjujen toiminta mahdollista myös muille yrityksille vastaavalla
konseptilla
 (Vesipolitiikan puitedirektiivin lähtökohtana olevan luonnontilan huomioiminen
suunnitelmissa)
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ym

KASVUALUSTA
Lisäys peltoon (lannoite, orgaaninen aines)
BIOKAASUTUS
Jälkeen käyttöön (lannoite, orgaaninen aines)

SILPPU

NIPUTUS
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LEIKKUU

RAKENTAMINEN
Talojen katot
Seinäeriste
Koriste-elementit
ym

KERUU

POLTTO
Jälkeen lisäys pelloille tai metsään (lannoite)
KUIVIKE (hevonen, hieho, lammas)
Jälkeen biokaasutus ja levitys pelloille
Jälkeen levitys pelloille
REHU

LÄJITYS

PAALAUS

YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
esim. avoimien rantojen luominen lokeille

KULJETUS

KEMIALLINEN HAJOTUS
Uudet tuotteet

SILPPUAMINEN
POLTTO
Jälkeen lisäys pelloille tai metsään (lannoite)
KAASUTUS
Biohiili

PELLETTI

Hanke ollut suorassa toiminnassa tähän mennessä 16 yrityksen kanssa.
Hankkeen kanssa tekemisissä olleita yrityksiä on ollut 30 kpl.
Yliopistoja ym. tutkimuslaitoksia on mukana ollut 4kpl, joista Itä-Suomen
yliopistosta yhteistyössä on ollut mukana 3 laitosta.

PYROLYYSI
Polttoaine
KUIVIKE
Jälkeen biokaasutus ja levitys pelloille
Jälkeen käyttö (lannoite, orgaaninen aines)
BIOKAASUTUS

YRITYSESIMERKKI: KASVUALUSTA
 Tällä hetkellä yksi lupaavimmista käyttömuodoista on PohjoisKarjalassa kehitetty kasvihuoneiden kasvualusta, jossa käytetään
mm. järviruokoa pohjana
 Suomen ja Euroopan markkinoilta on puuttunut nopeasti uusiutuva,
kasvikuitupohjainen kasvualusta
 Järviruo’on lisäksi voidaan hyödyntää biokaasulaitoksen
mädätysjäännöstä ja muuta orgaanista materiaalia
 Patentin omistaa Kiteen Mato ja Multa Oy, yritys saanut tuotteelle
myyntiluvan
 Ympäristöministeriö on myöntänyt ns. RaKi-rahoitusta (Ravinteiden
kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen)

JÄREÄ-HANKE
• Päätoteuttaja
º Suomen ympäristökeskus,
Joensuun toimipaikka
• Osatoteuttajat
º Itä-Suomen yliopisto
º Karelia Ammattikorkeakoulu
• Rahoittajat
º EU/ EAKR-rahasto
(Pohjois-Karjalan ELYkeskus)
º Toteuttajat
º Joensuun kaupunki
º Liperin kunta
º Kiteen kunta
• Kesto
º 1.1.2011-31.12.2013

• Rahoitus (päätös 9.11.2011, muutospäätös 23.11.2012)
º 2011 -2013 kokonaisrahoitus 610 000 e
(EAKR-osuus 450 084 e)
•Ohjausryhmässä edustajia:
º Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta,
º Itä-Suomen yliopistosta,
º Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta,
º Joensuun kaupungista,
º Liperin kunnasta,
º Kiteen kaupungista,
º ProAgria Pohjois-Karjalasta,
º Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta,
º Joensuun kehittämisyhtiö JOSEK ry:stä,
º Osakaskunnista (Heposelkä/ Pyhäselkä ja
Ätäskö) sekä
º Suomen ympäristökeskuksesta
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