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JÄRVIRUOKOA POHJOIS-KARJALASSA

Niin kauas kuin silmä siintää (Heposelkä)

Ei enää aktiivikäytössä (Ätäskö)

Kylän veneranta (Heposelkä)

Kesämökki järvimaisemalla? (Heposelkä)

Höytiäisen suu (Pyhäselkä)
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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.

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

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)

Sedimentti
Sedimenttiketju
Imuruoppaus
Ruoppaus
Uusi hyödyntämistapa
(patentti haettu)

Lannoite

Ympäristörakentaminen
(suoraan, kompostoituna)

Biokaasutus

Eviran tyypitys
5A2 1 (Lannoitettu ja/ tai kalkittu irtomulta) tai
5A2 7 (Teknisesti käsitelty irtomulta)
*Tyyppi määrittää analyysit
•
Jokaisesta erästä näyte
*Sedimentin siirto ympäristöviranomaisen
luvalla ilman tyyppiä ok
*Muuten tyypiteltävä ja analysoitava
(ilmainen/ myynti)

Järviruo’on biokaasutukseen
tarvittaisiin tehokas ”ymppi”

Uusi hyödyntämistapa - Pyrolysointi
Uusi hyödyntämistapa- Biohiilestys
Uusi hyödyntämistapa?

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
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