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JÄRVIRUOKOA POHJOIS-KARJALASSA
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Kylän veneranta (Heposelkä)

Kesämökki järvimaisemalla? (Heposelkä)

Höytiäisen suu (Pyhäselkä)
Noin 1935-1945

2009

Kontkanen 2009: Höytiäisen kanavan suisto muistuttaa lintuvesityypiltään eteläisiä lintujärviä. Suiston
rehevöityminen on edennyt erittäin pitkälle ja siellä kaivataan pikaisia sekä radikaaleja uusia kunnostustoimenpiteitä (Kontkanen 2009, Hottola 1998). Huolestuttavinta on suiston pesivän vesilinnuston lähes jatkuva
heikko tila, lokkikolonian puuttuminen useimpina vuosina sekä kansainvälisesti arvokkaan muuttolintujen
levähdysalueen nopeasti etenevä taantuminen.

Höytiäisen suu
(Pyhäselkä)

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, hankkeistaminen, laitekokeilut ja materiaalin antaminen
kokeiluihin), yrittäjien koulutus

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
o Alueen luonnon monimuotoisuus

RUOVIKKO-LEIKKUU-KERUU
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SILPPUKÄYTTÖ
Käymäläkuivike
Kasvualusta
Biokaasutus

Tmi Taisto Tolvanen
Ruoppaus Tiimi

Kaasutus

NIPUTUSKETJU
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Itä-Suomen yliopisto - pitkospuut
Itä-Suomen yliopisto - tien pohjat
PAALAUSKETJU
PAALAUS
Mattilan Koneasema
Koivikon Maatalousyhtymä
KULJETUS
Mattilan Koneasema
Koivikon Maatalousyhtymä
Logistiikkayrittäjiä
SILPPUAMINEN
Kauko Ruuska
Mattilan Koneasema
Mfibrils Oy
PELLETÖINTI
Itä-Suomen yliopisto Mekrijärven
tutkimusasema
LokaPelletti
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Taso
Käyttö
Käyttö
Käyttö
Käyttö
Keskustelu
Keskustelu
Keskustelu
Käyttö
Käyttö
Keskustelu
Keskustelu
Keskustelu
Käyttö
Käyttö
Keskustelu
Taso

BioKuivikeKaasu

Yritys
Kiteen Mato ja Multa Oy
Kiteen Mato ja Multa Oy
Mzymes Oy
Itä-Suomen yliopisto
Fortum
Karjatila Mekrijärvellä
Karjatila Joensuussa
Karja-/ hevostila
Lammastila
Itä-Suomen yliopisto
METLA
Oulun yliopisto
METLA
Itä-Suomen yliopisto
Helsingin yliopisto
Yritys
Itä-Suomen yliopisto
Mekrijärven tutkimusasema
(FA Forest)
Itä-Suomen yliopisto
Mekrijärven tutkimusasema
Itä-Suomen yliopisto/ Suomen
ympäristökeskus
Itä-Suomen yliopisto
Mekrijärven tutkimusasema
Itä-Suomen yliopisto Kemian
laitos
Karjatila Mekrijärvellä
Joensuun Hevoskeskus
Karja-/ hevostila
Itä-Suomen yliopisto

SEDIMENTTI
Patentti haussa
Kasvualusta
Salainen käyttö

Yritys
Inno-Patu Oy
Kiteen Mato ja Multa
Salainen yritys

Taso
Käyttö
Käyttö
Käyttö/Keskustelu

Poltto
Kuivike

BioKuivikeKaasu
Rehu
Kemiallinen hajotus

PELLETTIKÄYTTÖ
Poltto
Polttotuhka

Biohiili
Pyrolyysi

Kuivike

LEVINNEISYYSKARTOITUKSET
Yritys
Satelliittikuvat
Suomen ympäristökeskus
Ilmakuvat
Suomen ympäristökeskus
Itä-Suomen yliopisto
Vertailu
Suomen ympäristökeskus
Itä-Suomen yliopisto,
Maantieteen laitos
UAV-kuvat
Itä-Suomen yliopisto
Biomassakartoitukset Itä-Suomen yliopisto

Käyttö
Keskustelu
Käyttö
Käyttö
Keskustelu
Keskustelu
Keskustelu
Käyttö
Käyttö
Keskustelu

Taso
Käyttö
Käyttö
Keskustelu
Käyttö
Käyttö
Käyttö
Käyttö
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Suoraa toimintaa
17 yrityksen
kanssa
Tekemisissä
toistaiseksi 32
yrityksen kanssa
Yhteistyötä 5
tutkimuslaitoksen
kanssa
Itä-Suomen
yliopistosta
mukana 3 laitosta
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YRITYSESIMERKKI: KASVUALUSTA
 Suomen ja Euroopan markkinoilta on puuttunut nopeasti uusiutuva, kasvikuitupohjainen
kasvualusta
 Tällä hetkellä yksi lupaavimmista käyttömuodoista on Pohjois-Karjalassa kehitetty
kasvihuoneiden kasvualusta, jossa käytetään mm. järviruokoa pohjana –
Suomessa käytetään kasvihuoneissa noin 1 miljoona m3 turvetta vuodessa, tämä
tarkoittaa käytännössä noin 70 000 ha järviruovikkoalaa
o Turvetta edullisempaa käyttää, koska kestää jopa 3 viljelykertaa tiivistymättä, voidaan
kierrätyksen jälkeen käyttää uudestaan
o pH:ltaan happamampaa kuin ruokohelpi eli soveltuu sellaisenaan paremmin mm. kurkulle
(koeviljelyssä)
o Järviruoko ei ole herkkä homeelle
o Plantagenilla kasvipohjainen kasvualusta maksaa puutarhaviljelijöille 1 320 e/m3 (alv
24%) – Suomeen ollaan aloittamassa kookoskuidun tuontia
 Alustan ”muotoa” kehitetty sellaiseksi, että sen kuljettaminen on kustannustehokkaampaa
ja osassa alustaan on lisätty valmiiksi siemenet
 Järviruo’on lisäksi voidaan hyödyntää mm. biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä ja muuta
orgaanista materiaalia elintarviketeollisuudesta, karjan lantaa (sekoittaen tai kuivikekäytön
jälkeen)
 Patentti Kiteen Mato ja Multa Oy, saanut tuotteelle myyntiluvan
 Ympäristöministeriö on myöntänyt ns. RaKi-rahoitusta (Ravinteiden
kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen)

MUITA KOKEILUJA/ TUOTTEITA? (1/2)

 Kuivike käymälöihin (järviruoko sitoo hajua hyvin)
 Kate puutarhaan (järviruoko hyvä rikkaruohojen torjunnassa)
 Biokaasutus
o Kokeiltu entsyymien käyttöä biokaasun määrän lisäämiseksi (raportoitu), nyt
käynnissä pitkäkestoiset biokaasutukset esikäsitellylle järviruo’olle, lisää koesarjoja
tulossa kuivikekäytössä olleelle tavaralle
o Kokeilumme kiinnostavat saksalaista Novabiotec:ia

 Kuivike eläinten alle pellettinä tai silppuna (soveltuu ainakin hevosille, hiehoille
ja lampaille, ei lypsykarjalle – testattu)
o Kuivikkeen jälkikäyttö (kokeiltuja/ kokeiluun tulevia vielä hankkeen aikana): tuotteisiin
tai biokaasutukseen Ruotsin malliin, pellon parannusaineeksi/ lannoitteeksi

o Pellettejä on poltettu Mekrijärvellä (raportoitu), Fortum on suhtautunut
myönteisesti järviruokosilpun käyttöön turvepohjaisen polttoaineen joukossa
o Mahdollinen jälkikäyttö lannoitteena? Alkuvaiheessa asiasta oli kiinnostunut yksi
yritys

 Kemiallinen hajotus/ jalostus (höyryräjäytys, hemiselluloosan/ ja ligniinin poisto,
eri alkoholien tuottaminen ym)
o Materiaalin jatkokäyttö kemiallisen käsittelyn jälkeen eri muodoissa
o Yhteishankkeista kiinnostuneita mm. METLA; Oulun, Helsingin ja Itä-Suomen
yliopistot, Biopos Saksasta

MUITA KOKEILUJA/ TUOTTEITA? (2/2)
 Pellettejä kaasutettu (raportoitu), mutta laavaantumisen
vuoksi talviruokoa paremmin voisi soveltua kesäruoko (kokeillaan)
o Biohiiltä käytetään kasvatuskokeissa

 Tullaan kokeilemaan pyrolyysissä hankkeen aikana (materiaalin etuna RESdirektiivin säännökset?)
 Järviruo’on käyttö pitkospuiden alustana tai pitkospuina tulossa kokeiluun
 (POKELY käyttänyt avoimen rannan luomiseen Sysmäjärvellä)

 Järviruo’on kartoitusmenetelmät (esiintymisen levinneisyys sekä biomassat)
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston metsätieteen ja maantieteen laitoksen,
Suomen ympäristökeskuksen geoinformatiikan keskuksen kanssa
o Kyselyitä kartoitustiedoista tullut mm. Varsinais-Suomesta biokaasutuksen
edellytyksiä selvittävältä konsultilta
o Asia kiinnostaa virolaisia, latvialaisia ja kanadalaisia

 Niittokonekokeiluita tehty neljän yrityksen kanssa, viides tulossa talvella
2013-2014?
 Silppuamismenetelmistä kiinnostusta myös Ruotsissa

 Sedimentin käytöstä kiinnostuneita yrityksiä on kolme ja
tuotteet ovat hyvin vaihtelevia

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

•Kokonaisrahoitus 610 000 e
(EAKR-osuus 450 084 e)
•Ohjausryhmässä edustajia rahoittajan ja
toteuttajien lisäksi:
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)
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