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 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
• Ilmakuva-, satelliitti-, UAV-menetelmien hyödyntäminen kartoituksissa
• Yhteistyö muiden valtakunnallisten hankkeiden kanssa (VELHO, COFREEN)
sekä osallistuminen kansalliseen rantojen monikäytön suunnittelutyöryhmään ja
oppaan laadintaan

o Järvikunnostus ja siihen liittyvä yritystoiminta osaksi paikallista
elinkeinotoimintaa ja kestävää kehitystä (uudet keruu- ym. menetelmät,
yrittäjiä alalle)
• Mukana tähän mennessä lähes 50 yritystä

o Toiminnan edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen ja hyvien
lupahakemusten mallin luominen
• Selvitys, 3 pro gradu-työ Itä-Suomen yliopistoon, 1 opinnäytetyö Karelia

Kuva: Ilona Joensuu 2011

NIITTO-KERUU-NOSTO-KULJETUS-PAALAUS
sulan veden aikaan
 Tarjouspyyntö talvi- ja kesäniitoista 10 yrittäjälle –
saatiin 2 tarjousta koko kesäurakasta, 1 osaurakasta
 Kesäniittojen tarjouspyyntö 9 ha, toteutui 11 ha
 Keruu + nosto aikaa 2 x enemmän kuin niittoon
 Nostolaitteissa n. 30% tehokkuusero
 Paaleja 83 kpl (57 AIV-nesteellä, 37 ilman);
•
72 kpl - 98 e/ paali, 11 kpl - 134 e/paali
 Massaa yli 82 tn, 314 e/tn
 Niittojen kustannukset jäivät alle fosforin poiston
kustannustehokkuuden (2 392 e/ha / 2 500 e/ha)

Kuva: Ilona Joensuu 2013

NIITTO-KERUU-NOSTO-KULJETUS
talvella
Kolmen yrittäjän yhteistyössä ”olemassa olevista
osista koottu” kokeilulaitteisto
•

Teho noin 1 ha/h, idea kehityskelpoinen

Ei yhtään tarjousta talviniitoista
Raivaussahalla opiskelijavoimin (1 540 €/ha)
Hankkeen piirissä kehitetty kone (850 €/ha)
Talviniiton kustannukset huomattavasti alhaisemmat
kuin loppukesän niitolla

Kuva: Risto Ikonen 2012

SILPPUAMINEN - KULJETUS
 Silppuaminen peruskäsittely kaikkiin JÄREÄ-hankkeessa
kokeiltuihin jatkokäyttömuotoihin
 Jatkokäyttö ratkaisee koska silppuaminen järkevä tehdä
 Tasalaatuisen max. 20 mm silpun tekijälle tilausta
 Silppuaminen maksoi noin 5 €/m3
 Kuljetus tukkirekkojen paluukyydeissä alentaa kuljetuskustannuksia, jos pystyy varastoimaan paalit kyytien odotteluaikana
• Kaikki eivät ota paaleja kyytiin
• Paalien käsittely vaatii erityiskouran, jota ei kannata hankkia ilman
tietoa tulevista kuormista
• Kuljettaminen ei kannata pidemmillä matkoilla

JATKOKÄYTTÖ (1/3)
Kuva: Hevostalous 3/07

Merkittävimmät JÄREÄn jatkokäyttötavat talviruo’olla,
tarjolla lähes kokonaan vain loppukesän ruokoa
Loppukesän ruo’on ongelmana säilyminen –
säilyvyyden parantaminen kallista (kuivatuksen
järjestäminen, paalaus ym)
Pelletöinti parantaa järviruo’on tilatarvetta kuljetuksessa/säilytyksessä, käsiteltävyyttä ym
•
•
•

Pölysi Itä-Suomen yliopiston kokeilussa
100% järviruokopelletti vaati tilkan vettä pelletöityäkseen
Tekniseltä laadultaan hyviä, mutteivät täyttäneet
standardin vaatimuksia

JATKOKÄYTTÖ (2/3)
Kuva: Hevostalous 3/07

 Silpun käyttö suoraan katteena kasvimailla, hajua imevänä
kuivikkeena huussissa tai tuotantoeläimillä
• Värjätty puutarhakate 1,6 €/kg, huussin kuivike 1,0 €/kg (lähde:
Starkki verkkokauppa) - talvisilpun hinta ilman värjäystä 0,3
€/kg (massan saanto pienempi todellisuudessa + puuttuvat kustannukset)

 Pelletin käyttö hevosten kuivikkeena parantaa tallin ilman
laatua, tarvitaan vähemmän kuin olkipellettiä, kompostoituu toisin kuin turve (+ vie vähemmän tilaa, helppo käyttää)
• Virosta tuotu olkipelletti 200 €/tn - oletus: jr-pelletin teko = puupelletin teko (sähkö, investoinnit, työvoima ym; Paukkunen
2013, Karelia amk) talviruokopelletti 334 €/tn ja kesäruokopelletti 479 €/tn (massan saanto pienempi todellisuudessa + puuttuvat
kustannukset)

JATKOKÄYTTÖ (3/3)
Kuva: Hevostalous 3/07

 Muita kokeiltuja käyttötapoja (ei kustannustietoja)

• Kasvualusta (korvaamaan turvetta)
• Biokaasutus (3 koesarjaa, kokeiltu entsyymien käyttöä, tekeillä
oma ymppi sedimentistä; jatkokäyttö mm. lannoitteena)
• Kemiallinen hajotus (hemiselluloosa, ligniini, butanoli, etanoli,
metanoli, maitohappo ym) – mahdollisuuksia paljon
o Jakeiden jatkojalostusmahdollisuudet (biomuovit ym)
• Poltto (suuri tuhkantuotto ja piipitoisuus haaste – tuotanto ei
taloudellisesti kannattavaa edes puupelletillä)
• Terminen kaasutus (piipitoisuus ongelmallinen)
• Pyrolysointi (hidas, mahdollisesti myös nopea - tulossa)
• Torrefiointi (biohiilen tuottaminen ja liittyvät jatkokokeet-tulossa)
• Pitkospuut, kulutussuoja vaellusreiteillä (tulossa)

NIITON JA KERUUN KEHITYSPAIKKOJA ?
 Laajemmat alueet

Kuva: Kaj Karlsson 2011

• monimuotoisuuden huomioiva suunnittelu, maanomistaja- ja
viranomaisluvitus, isommat niittoalat

 Suunnittelun, maanomistajaneuvotteluiden, luvituksen,
kilpailutus, toteutuksen suunnitelmallisuus – yrittäjiä? Jos ei vo.
• kartoitusmenetelmät – levinneisyys ja biomassa,
• maksuhalukkuus kyselyssä heikko, käytännössä tuen tarve

 Pidempikestoiset suunnitelmat (useita vuosia)
 Pidempi ja monipuolisempi toiminta-aika
 Tehokkaammat koneet – erityishuomio keruuseen
 Enemmän hyviä nostopaikkoja ja muuta infraa
-> Kustannuksia saatava alas, urakoitsijalle ennakoitavuutta

Kuva: Pasi Korpelainen 2012

JATKOKÄYTÖN KEHITYSPAIKKOJA ?
 Tarvitaan varma ja tasainen massavirta
 Niittopaikkoja lisää eri puolille Suomea
 Rahoittajille uskoa alaan (niitto-, keruu-, jatkokäyttömuotojen
laitteet, halli- ym. investoinnit)
 Yhteistyö ja verkostoituminen!
 Ympäristöllisten asioiden huomioiminen (vesiensuojelu, ilmastonmuutos, ympäristöystävälliset tuotteet vanhojen tilalle,
kotimaisen arvostuksen puute)
 Parasta käyttötapaa ei ole vielä löydetty?!
 Sedimentilläkin on käyttöä

Kuva: Eemil Tolvanen 2012

