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JÄRVIRUOKO (Phragmites australis)
 Kosmopoliitti
 Suomessa rannanomistajat pääsääntöisesti haluavat kasvista eroon - haittaa
virkistyskäyttöä, estää veden virtaamista ja vaihtumista sekä aiheuttaa hajuja
 Rantojen umpeenkasvu on valtaosalla luonnonsuojelualueitamme merkittävin
rantojen pesimälinnuston tilaa heikentävä tekijä
 Paljon hyviä ominaisuuksia
• Järviruokovyöhyke suodattaa maalta veteen valuvia ravinteita
-> auttaa vesistöjämme hyvässä kunnossa
• Suojaa rantaa eroosiolta
• Sitoo pohjamateriaalia juurillaan ja pitää veden kirkkaampana
• Järviruo’on korsien pinnalla elää monilukuinen joukko mm. leviä, jotka
käyttävät vedessä irrallaan olevia ravinteita kasvuunsa
-> sinileväkukintojen syntyedellytykset heikkenevät
• Elinympäristö monelle eliölajille ja linnulle sekä kaloille
* mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, ryti- ja ruokokerttunen, viiksitimali
* hyönteiset -> pääskyset ja lepakot
Kuva Eemil Tolvanen 2012

JÄRVIRUOKO SUOMESSA

Lähde: Luostarinen, M. 2013

JÄRVIRUOKOA POHJOIS-KARJALASSA

Niin kauas kuin silmä siintää

Ei enää aktiivikäytössä

Kylän veneranta

Kesämökki järvimaisemalla?
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Höytiäisen suu
Noin 1935-1945
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Heposelän, Pyhäselän ja Ätäskön ruovikot
RUOVIKOT
 Esiintyminen
o Satelliitti- ja ilmakuvakartoitukset sekä lennokkikuvaukset
Ilmakuva
Satellittikuva
Ruovikkoala, ha
Luokat ha vs ha Luokat Erotus, ha
Tiukin rajaus
1-2 172 vs 220 17-20
-48
Keskimäärinen
330 12-20
Laajin levinneisyys 1-4 343 vs 335 10-20
8
Tiheä kasvusto
1-2 172 vs 220 17-21
-48
Harva kasvusto
3-4 171 vs 115 10-17
56

Ruovikkoala, ha
Tiukin rajaus
Keskimääräinen
Laajin levinneisyys

Ruovikkoala, ha
Satellittikuva
ha
Luokat Tiheää ruovikkoa, ha
1 110
17-20 Harvempaa ruovikkoa, ha
1 077
12-20
Ätäskö
750
10-20

Pyhäselkä

Heposelkä

• Mahdollisesti koko Pohjois-Karjalan ruovikkovarojen kartoittaminen
tietokoneanalysoinnin avulla

o Kaupunkien ja kuntien aineistojen hyödyntäminen, maastohavainnot,
yleisötilaisuuksien palaute, kyselyt ja muu kommentointi
o Tiheys
• Ruovikon tiheyttä kartoitettu esikokeiden ja maastokartoitusten yhteydessä
• Tiedot muualta Suomesta

52
27
25

Ruovikon määrässä tai laajuudessa ei Matias
Luostarisen (2013) kyselytutkimuksessa ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa järvien välillä

JÄRVIRUO’ON MENESTYSTARINAN SYYT

MIKSI?
 Vesistöjen rehevöityminen
 Ihmistoiminta erityisesti järvien valuma-alueilla
 ”vanhat varastot”
->Lannoittamme eri tavoin vesistöjämme ja Itämerta vuosi toisensa jälkeen
 Rantojen laidunnuksen loppuminen
 Rantojen ja vesistön käytön muuttuminen
 Uudet lajit?
 Ilmastonmuutos
Vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää vesistöjemme saavuttavan hyvän ekologisen tilan
vuoteen 2015 mennessä.

KERÄTÄ JA MITÄ SITTEN?
Väärään paikkaan kulkeutunut fosfori pois aiheuttamasta rehevöitymistä
Ehdottoman tärkeää viedä kasvimassa pois vesistöstä
Hyödynnetään muualla eri tavoin
-> ravinteiden kierrätystä -> mm. tarve keinotekoisten ravinteiden käyttöön
vähenee
Mahdollisia jatkokäyttöpaikkoja:
• Pellot
*ravinteita peltoon, maan mururakenne paranee (pidättää paremmin
kosteutta, vähemmän ravinnevalumia vesiin, pitkäkestoinen lannoite)
• Muu maatalouskäyttö (kuivike, rehu ym)
• Kasvihuoneet
*korvaamaan kasvuturvetta -> turve tulee tärkeästä hiilinielusta
(maatalous, metsätalous, energian tuotanto vaatineet soiden kuivattamista ->hiilidioksidin ja typpidioksidin vapautuminen kuivuvilta soilta
lisääntynyt)
• Bioenergia (biokaasun tuotanto, kaasutus, poltto, pyrolysointi, htc ym)
• Rakentaminen (seinät, katot, koristerakentaminen, ympäristörakentaminen)
• Biokemiallisen hajotuksen mahdollisuudet
=> Keruulla ja jälkikäytöllä voidaan luoda työpaikkoja ja parantaa ympäristöä!

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
 Ympäristöministeriö on myöntänyt ns. RaKi-rahoitusta (Ravinteiden
kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen)

HANKE (1/3)
• 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)
º v. 2011 102 400 e, v. 2012 293 000 e
ja v. 2013 214 600 e, yhteensä 610 000 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

HANKE (2/3)
Tavoitteet
o Menetelmiä ja toimintamalleja - vesistöjen tilan parantamisen
sekä bioenergian tai muun järviruo’on hyödyntämiseen liittyvän
tuotannon yritystoiminnan yhdistäminen
o Kokonaisvaltainen suunnittelu + oikeat toteutustavat ja
toimintamallit -> biomassan poistosta vesistöille aiheutuvat
riskit vältetään
o Järvikunnostus ja siihen liittyvä yritystoiminta osaksi
paikallista elinkeinotoimintaa ja kestävää kehitystä (uudet
keruu- ym. menetelmät, yrittäjiä alalle)
o Toiminnan edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen ja
hyvien lupahakemusten mallin luominen

HANKE (3/3)
Jatkotavoite
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

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

ENTÄS SITTEN?
• Kasvualustasta tai muusta jälkikäytön kautta saatavan hinnan myötä
voidaan maksaa myös järviruo’on kerääjille, silppuajille ja tekijöille
-> Mukaan yrittäjiä ja parempaa kalustoa
-> Luonnonsuojelualueiden ja muiden rantojen kunnostaminen luonnon
monimuotoisuuden edistämiseksi mahdolliseksi
-> yksityisille kiinteistönomistajille edullisemmat urakat

 Pohjois-Karjalan vesistöt ja Saaristomeri parempaan kuntoon
 Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, uhanalaisten lajien
elinolosuhteiden parantaja, ravinteiden kierrättäjä, soiden säästäjä
 Lisää kotimaisia työpaikkoja

Parikkalan Siikalahden järviruokomosaiikkia 10.5.2013 (kuva Kaj Karlsson)

