Mihin järviruokoa voi käyttää? Korjuuajankohdan vaikutus
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JÄRVIRUOKO
(Phragmites australis)
 Antarktis on ainut manner maapallolla missä lajia ei esiinny
 Monivuotinen heinäkasvi, korkeus 1-3-jopa 4 metriä
 Makeiden - murtovesien ranta-alueilla, soistuneilla - kuivahkoilla
paikoilla, alavilla mailla - vuoristossa
• Suuri suolaisuus/sulfidipitoisuus/ happamuus/ syvyys epäedullisia
typpi/ auringonvalo/lämpimät ja lauhkeat olosuhteet suosivat
• Lajissa useita rotuja- > sopeutuvainen, ulkonäkö vaihtelee
 Vahva juuristo (biomassasta jopa 75-80%)
• Juuriston elinkierto 5-7 vuotta
• Hapettaa pohjasedimenttiä kesällä, syksyllä hajoava aines
kuluttaa happea
 Kasvattaa satelliitteja, joilla leviää kasvullisesti
• Suvullinen lisääntyminen heikompaa (kukkii loppukesällä,
siemenet kypsyy talvella, itävyys 3-44%)
 Valta-aseman kehittyminen kestää tavallisesti useita vuosia

Rantojen inhokki?
 Suomessa rannanomistajat pääsääntöisesti haluavat eroon
(virkistyskäyttöhaitta, veden vaihtuvuus, hajut, kuollut ruoko)
 Rantojen umpeenkasvu merkittävä haitta luonnonsuojelualueilla

 Paljon hyviä ominaisuuksia, mm.
• Suodattaa maalta veteen valuvia ravinteita -> vedet pysyvät
kunnossa
• Suojaa rantaa eroosiolta
• Kirkastaa vettä – pohjamateriaali pysyy pohjassa
• Järviruo’on pinnalla elävät mm. levät käyttävät sinilevien ruokaa
• Elinympäristö monelle; linnut, kalat, hyönteiset, lepakot, sammakot
* mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, ryti- ja
ruokokerttunen

Menestystarina?
 Suomessa puhutaan leviämisestä – maailmalla myös taantumisesta
 Runsastumisen taustalla mm. rantojen käytön muuttuminen (laidunnuksen loppuminen, rakentaminen ym) ja vesistöjen rehevöityminen
 Järviruoko hyötyy jääpeitteen ohenemisesta, kevättulvien pienenemisestä, kasvukauden pidentymisestä ja alhaisista kesävedenkorkeuksista –> ilmastonmuutoksen ennustettuja/ todettuja vaikutuksia
 Suomenlahdelta Varsinais-Suomen pohjoisosiin ulottuvalla
rannikkoalueella arvioitu olevan 30 000 ha ruovikkoa ja koko
Suomessa n. 100 000 ha
 Pyhäselällä on JÄREÄ-hankkeessa tehtyjen ilmakuva- ja satelliittikuva-arvioiden perusteella 750-1 110 ha, Heposelällä
170-220 (-340) ha ja Ätäsköllä 50 ha ruovikkoa
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JÄRVIRUO’ON KOSTEUS% Loka-toukokuu 2002-2006
(Materiaali: Ulö Kask, Tallinn University of Technology/ COFREEN)

ALKUKESÄN JÄRVIRUOKO
KÄYTTÖMUOTOJA
Rehu
Laidunnus
Kaasutus
Biokaasutus
Peltokäyttö viherlannoitteena tai kompostoinnin jälkeen
ONGELMAT
Järviruo’on suuri vesipitoisuus (75-85%) -> säilyvyys, paino
kuljetuksissa ja käsittelyissä
Luonnonsuojelullisten syiden vuoksi vain paikallista niittoa, ei
taloudellista merkitystä
Juurakkopumpun kautta vapautuvat ravinteet muiden käyttöön
heinäkuuhun asti -> mm. kasviplanktonin runsastuminen
Järviruokojuurakon hapen puute aiheuttaa metaanin
vapautumista
EDUT
Vaikutus seuraavan vuoden kasvuun

KESÄ-SYKSYRUOKO (1/2)
 Heinä-elokuun taitteesta alkusyksyyn kerättävä järviruoko

KÄYTTÖMUOTOJA
 Silppuna (märkä tavara)
• Biokaasutus (suoraan tai säilöttynä AIV:llä esim. aumasta)
• Lannoite/orgaaninen aine (pelto, puutarha ym)
• Komposti (silppu, koko tavara)

 Kuivatus (esim. pellolla) –> silppu
• Kuivike lietteen joukkoon
• Kasvualusta
• Kompostointi

 Paalaus kosteana – säilöntä AIV-nesteellä tai ilman, käyttö esim.
• Biokaasutus
• Kasvualusta

 Nippuina esim. teiden pohjiin
 Ympäristörakentaminen
 Kasaus tulvien ulottumattomiin

KESÄ-SYKSYRUOKO (2/2)
ONGELMAT
Järviruo’on suuri vesipitoisuus -> säilyvyys, paino kuljetuksissa
ja käsittelyissä
Ei merkittävää vaikutusta seuraavan vuoden kasvuun –
ravinteet siirtymässä juurakkoon
Tarvitaan tehokkaampaa kalustoa niittojen tekemiseen –
tilaajien tarpeen tyydyttäminen
Tarvitaan lisää soveltuvia jatkokäyttökohteita
EDUT
Rantakiinteistöjen omistajien kiinnostus kiivaimmillaan eli
taloudellinen potentiaali
Koneellinen kerääminen mahdollista
Paras aika ravinteiden poistoon vesistöstä

ALKUTALVEN RUOKO
 Syys-lokakuun taitteesta jääpeitteen muodostumiseen asti
 Käyttö kuin kesä-syksyruoholla
 Lisäksi mm. uuttojen jälkeen hemiselluloosan rehukäyttö,
loppujae esim. biokaasutukseen
ONGELMAT
 Keruu-korjuutekniikassa ja sen tehokkuudessa
kehittämistä
 Ruo’on korkea vesipitoisuus (lokakuu n. 50%-> joulukuu n.
30%)
 Kuivaus ulkona hankalaa, ei kannata vielä kuivata sisällä
 Käyttökohteita tarvitaan lisää
EDUT
 Kelluvan kaluston käyttö onnistuu vielä
 Ruoko saadaan leikattua ”kokonaisena”
 Pidempi keruuaika

TALVIRUOKO (1/2)
 Jäiden muodostumisesta jäiden lähtöön
 Silppu

 Pelletti

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kuivike (käymälät, liete, eläimet, kompostointi ym)
Käyttö maataloudessa (lannoite, orgaaninen aines)
Puutarhassa katteena
Kasvualusta
Biokaasutus
Kemiallinen hajotus (mm. ligniini, hemiselluloosa,
alkoholit)

 Nippu

Poltto
Kaasutus
Pyrolysointi
Kuivike
Biokaasutus
Torrefiointi
Kemiallinen hajotus

 Pakettipaalit (talot,
• Ympäristörakentaminen (katot, meluaidat,
vajat, pelletit ym)
pitkospuut, tien pohja, eriste, koriste-elementit ym)
 Käsityöt
 Läjitys
•
•

Ympäristörakentaminen(avoin ranta, tienpohja ym)
”Kasa”

TALVIRUOKO (2/2)
ONGELMAT
 Sääolosuhteet (jään muodostuminen, lumipeitteen paksuus
ja kasaantuminen, pakkanen)
 Jäätyminen epätasaista ruovikossa
 Lumen aiheuttama kosteuskuorma
 Jään ja lumipeitteen paksuuden vaikutus leikattavan
materiaalin määrään
 Järviruo’on painuminen
 Ei vaikuta seuraavan vuoden kasvuun
 Keveys, tilan tarve
EDUT
 Leikkaamisen ja keräämisen nopeus jäältä
 Sopiva kosteusprosentti jälkikäyttöön
 Monipuolisesti käyttömahdollisuuksia
 Keveys
 Helpottaa seuraavan kesän niittoja

KEHITYSPAIKKOJA ?
Alustavien laskelmien mukaan toiminta taloudellisesti
kannattaa, kun niitto- ja keruuteho olisi > 1ha/tunti
Sääolosuhteet vaikuttavat niittojen onnistumiseen
mikäli järviruoko kaadetaan veteen ja tavarakin kastuu
Niittojen kustannuksista 30-50% koostuu massojen
nostoista ja kuljetuksista
Nostopaikkojen rajallisuus haittaa kohteiden toteutusta
Järviruokoa ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja
kustannusten vuoksi (<50 km)
Optimaalinen niittoajankohta? Ja tarve!

LOPUKSI
Monikäyttöisyys lähtökohtana
–> käyttöä edistettävä eri toimijoiden toimesta, jotta
asia lähtee etenemään
Käyttö lähellä eli käyttökohteiden moninaisuus tarpeen
Laajempien kokonaisuuksien rakentaminen eri tavoin
edellytyksenä liiketoiminnalle?
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäjä, uhanalaisten
lajien elinolosuhteiden parantaja, ravinteiden
kierrättäjä, soiden säästäjä sekä kotimaisten
työpaikkojen luoja- Voisiko rantojen inhokista löytyä
apua kaikkeen tähän?

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi
Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ)
 1.1.2011-30.12.2014
 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 yli 40 yritystä

o Toiminnan edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen ja hyvien
lupahakemusten mallin luominen
• Selvitys, pro gradu-työ Itä-Suomen yliopistoon, yhteistyötä mm. ELY-keskusten

