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JÄRVIRUO’ON ESIINTYMINEN

o Järviruoko (Phragmites australis)
esiintyy Antarktista lukuun ottamatta koko maapallolla
o Järviruoko on yleistynyt Pohjois-Karjalassakin toisen
maailmansodan jälkeen ja laajat ruovikot ovat yleisiä
Heposelän, Pyhäselän ja Ätäskön ranta-alueilla

HYÖTY VAI HAITTA?
o Laajat ja pääosin yhdestä valtalajista muodostuvat kasvustot ovat
monotoninen ympäristö, joissa luonnon monimuotoisuus heikkenee
• Mattisenlahden ja Höytiäisen kanavan suun luonnonsuojelualueiden
linnustollinen arvo on heikentynyt järviruovikon leviämisen myötä
Ruovikon hyödyt ja haitat Heposelän rantavyöhykkeellä
Kuolleen ruokokasvustone kasaantuminen rannalle

81%

Saaliskalojen laadun heikentyminen 2%

72%

Rantojen haiseminen 2%

77%

Roskalojen määrän lisääntyminen 2%

79%

Vedenlaadun heikentyminen 2%

77%

Veneväylän umpeenkasvu

84%

Uimarannan umpeenkasvu
Järvinäköalan heikentyminen (ruovikon lisääntyminen)

86%
7%

74%

Suoja-alue linnuille, vesilintujen lisääntyminen

Hyöty

65%

Energian hyötykäyttö

7%

60%

Käyttö rakentamisessa tai käsitöissä

56%

Käyttö maataloudessa (rehu, kuivike ym)

9%

47%

Ravinteiden pidättyminen, eroosion esto

16%

42%

Ääni- tai näkösuoja

26%

44%

Järvinäköalan lisääntyminen (ruovikon väheneminen)

26%
74%

Kalastuspaikkojen lisääntyminen

7%

56%
0%

20%

Haitta

7%

21%
40%

60%

o Asukkaat kokevat järviruovikon esiintymisen lähes
kokonaan kielteisenä ilmiönä (tehty kaksi kyselyä)

80%

100%

o
o
o
o

Mökkirannat tunnistaa ilmakuvista
Luonnon monimuotoisuus
Rahaa kunnostamiseen ei ole
Kesäniittourakoitsijoita on jonkin verran,
koneet soveltuvat lähinnä mökkirantojen
siivoamiseen

Satelliittikuvien, ilmakuvien,
UAV-kuvien, systemaattisten vertailulinjojen, maastohavaintojen pohjalta kartoitettu missä ja kuinka paljon
järviruokoa on. Kokeillaan
myös laserkeilausaineiston
hyödyntämistä

Onko ratkaisu se, että
järviruo’olle saadaan
syntymään kysyntää?

JÄRVIRUOKOA VOI KÄYTTÄÄ MONELLA ERI TAVALLA

HANKE TUOTTAA (1/3)
o Järviruokoon painottuvan vesiensuojelusuunnitelman Heposelälle, Pyhäselälle ja Ätäskölle (sis. esityksen korjuukelpoisista
ruovikoista ja arvion korjattavista ruokomääristä)
o Kartoituksen järviruo’on leviämisestä Heposelällä, Pyhäselällä
ja Ätäsköllä toisen maailmansodan jälkeen (vv. 1930-1940
levinneisyys)
o Järviruo’on hyödyntämiseen ekologisia, sosiaalisia ja
taloudellisia vaikutuksia arvioivan elinkaaritarkastelun
o Yhteenvedon käytetyistä/ kokeilluista erilaisista tavoista kerätä,
käsitellä ja hyödyntää järviruokoa sekä niiden kustannuksista
o Koulutuspaketin ruovikoiden ja rantojen kunnostamiseen
yrittäjille
o Yrittäjyyden esteiden kartoittamisen ja yhteistyön rahoittajien
kanssa sekä yhteyden yritysten perustamista edistäviin tahoihin
o Arvion Pohjois-Karjalan järviruokovaroista

HANKE TUOTTAA (2/3)
o Tarkastelu vesistöjen kunnostushankkeisiin perustettavien
vesioikeudellisten yhteisöjen muodostamisesta ja toiminnasta
uuden vesilain aikaan
o Loppuseminaari
o Osallistuttiin ”Reed as Renewable Resource”-seminaariin
helmikuussa 2013 (esitys ja posteri ja tulossa ainakin yksi
symposium-julkaisu)
o Kolme Pro gradu-työtä Itä-Suomen yliopistoon
o Yksi lopputyö Karelia-ammattikorkeakouluun
o Kansainvälisiä ja kansallisia julkaisuja
o Osallistuminen kansalliseen ”Ranta-alueiden
monikäyttösuunnittelu”-ryhmään

HANKE TUOTTAA (3/3)
o Uusia mahdollisesti järviruo’on niittoon soveltuvia laitteita
(kesä-/talviruo’on niitto)
o Yrittäjien välistä yhteistyötä (kukin hoitaa sen osan, jonka
parhaiten taitaa ja mahdollisimman kustannustehokkaasti)
o Järviruo’on potentiaalisten hyödyntäjien arviot siitä, kuinka
paljon he ovat valmiita maksamaan järviruokomassasta
o Järviruoppauksissa käytettävien työskentelytapojen kokeita
o Järviruoppauksissa syntyvän sedimentin hyötykäyttökokeilut
mahdollisen jälkikäytön synnyttämiseksi
o Hankkeen aikana myönnetty yksi patentti järviruokoa
hyödyntävälle yrittäjälle ja haettu ainakin kahta hankkeeseenkin
liittyvää patenttia
o Muita patenttihakemuksia tulossa?
o Yksi yhteistyötahomme sai RAKI-rahoitusta ministeriöstä
(Kasvikuitupohjaisen turvevapaan kasvualustan testaaminen, tuotannon
käyntiin saattaminen ja tuotteistaminen)

MIKSI TÄRKEÄÄ?
o Luonnonsuojelualueilla ranta-alueiden umpeenkasvu on yksi
merkittävimmistä, ellei merkittävin, ongelma –
Rahaa kunnostukseen ei ole
o Ihmiset tekevät toimenpiteitä rannoillaan joka tapauksessa ja
luonnon monimuotoisuutta voidaan elvyttää myös yksityisillä
alueilla
o Ravinteiden kierto, ja erityisesti fosforin saaminen, vesistöistä
takaisin maalle
o Ravinteiden valuminen vesistöihin vähäisemmäksi parantuneen
peltojen maanrakenteen ansiosta
o Energian ja luonnosta saatavien tuotteiden tuottaminen niin,
että raha ei mene ulkomaille sekä tuottaa työpaikkoja ja työtä
kansalaisille – mm. energiapolitiikallamme voimme vaikuttaa
o Meillä on osaamista, jolla on myös kysyntää muualla
o Aihe on ajankohtainen kansallisesti (VELHO ym) ja
kansainvälisesti (COFREEN ym)

Järviruokoonkin on monta näkökulmaa..

