Järviruoko –
rantojen riesasta hyötykasviksi?
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JÄRVIRUOKO
(Phragmites australis)
 Monivuotinen heinäkasvi, korkeus 1-3-jopa 4 metriä
 Esiintyy Antarktista lukuun ottamatta maailmanlaajuisesti
makeiden - murtovesien ranta-alueilla, soistuneilla - kuivahkoilla
paikoilla, alavilla mailla - vuoristossa
 Vahva juuristo (jopa 75-80% bm:stä), jonka elinkierto 5-7 vuotta
 Leviää pääasiassa kasvullisesti
 Valta-aseman kehittyminen kestää tavallisesti useita vuosia
 Suomessa luontainen laji, jolla on paljon hyviä ominaisuuksia sekä
ruovikko on monen eliön elinympäristö
 Suomessa rannanomistajat pääsääntöisesti haluavat eroon
(virkistyskäyttöhaitta, veden vaihtuvuus, hajut, kuollut ruoko)
 Rantojen umpeenkasvu merkittävä haitta mm.
rantojen luonnonsuojelualueilla

Menestystarina?
 Suomessa puhutaan leviämisestä – maailmalla myös
taantumisesta
 Runsastumisen taustalla mm. rantojen käytön muuttuminen (laidunnuksen loppuminen, rakentaminen), vesistöjen rehevöityminen
 Järviruoko hyötyy jääpeitteen ohenemisesta, kevättulvien pienenemisestä, kasvukauden pidentymisestä, 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

JÄREÄ-HANKE (1/2)
Kohdejärvet Ätäskö, Heposelkä ja Pyhäselkä
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
o Järvikunnostus ja siihen liittyvä yritystoiminta osaksi
paikallista elinkeinotoimintaa ja kestävää kehitystä (uudet
keruu- ym. menetelmät, yrittäjiä alalle)
o Toiminnan edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen ja
hyvien lupahakemusten mallin luominen

JÄREÄ-HANKE (2/2)
• Päätoteuttaja
º Suomen ympäristökeskus,
Joensuun toimipaikka
• Osatoteuttajat
º Itä-Suomen yliopisto
º Karelia-ammattikorkeakoulu
• Rahoittajat
º EU/ EAKR-rahasto
(Pohjois-Karjalan /MIKÄ
SAVO ELY-keskus)
º Toteuttajat
º Joensuun kaupunki
º Liperin kunta
º Kiteen kunta
• Kesto
º 1.1.2011-31.12.2014

• Rahoitus (päätös 9.11.2011) KORJAA
º v. 2011 102 400 e, v. 2012 293 000 e,
v. 2013 214 600 e ja v. 2014 84 801 e
yhteensä 694 801 e
•Ohjausryhmässä edustajia:
º Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta,
º Itä-Suomen yliopistosta,
º Karelia-ammattikorkeakoulusta,
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) sekä
º Suomen ympäristökeskuksesta

HANKKEEN AIKANA
 Suoraa toimintaa 17 yrityksen kanssa
 Mukana toistaiseksi 46 yritystä
 Yhteistyötä 5 tutkimuslaitoksen kanssa
 Kehitelty kahdeksan (8) uudentyyppistä rantojen kunnostukseen
liittyvää konetta
o kolme liittyneet järviruo’on niittämiseen
o kolmen kehitystyö käynnissä (2 niittoon)
o neljä laitetta liittyvät sedimentin hyödyntämiseen

 Jatkokäyttöön liittyviä laitteistoja ollut kehitteillä ainakin kaksi
 Syntynyt yksi työpaikka
 Haettuja patentteja ainakin kaksi
 Järviruokoakin hyödyntävän tehtaan
perustamista suunniteltu

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT
 Kasvillisuuden kartoitukset perustuvat satelliittikuvatulkintoihin
 Satelliittikuvatulkintoja varmennettu kohdejärvien kasvillisuuslinjojen (99
kpl) avulla
 1930-1940-luvun musta-valkoisista ilmakuvista analysoitiin hiekkarantoja
ArcGis-ohjelmistolla.
 Lisäksi arvioitiin maatuneiden rantojen määrää arvioitiin mm. satelliittikuvia
sekä maastokäyntejä hyödyntäen
 Järviruovikon tiheyttä määritettiin Itä-Suomen yliopistossa kehitetyllä
algoritmilaskentaan perustuvalla menetelmällä (UAV-lennokkien ottamat
kuvat) sekä koealoilla
 Linnustoselvitys, Tiira-järjestelmä, tehdyt selvitykset - kaulushaikaran,
ruskosuohaukan sekä liejukanan, luhtahuitin, luhtakanan ryti- ja
rastaskerttusten havainnot
 Muut merkittävät lajit, kuten saimaannorppa, viita-sammakko,
juurtokaisla, punalatva ja sahalehti ym huomioon

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT
- ÄTÄSKÖ
 Ätäskön kunnostuksen tarve erittäin suuri vastaajien mielestä (100%)
 Vesikasvillisuutta 73 ha
o Kasvillisuus painottunut pohjoispäähän (44,5 ha), jossa myös
merkittävimmät linnustoalueet
o Keskiosassa vesikasvillisuutta 19,7 ha, ruovikoiden leveys paikoitellen yli
100 metriä, eroosioherkkiä rantoja paikoitellen
o Eteläosassa vesikasvillisuutta vain 9,2 ha ja veden vaihtuvuutta tullaan
edistämään yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa
tehtävillä niitoilla

 Avoimia hiekkarantoja ei 1930-1940-luvun ilmakuvien tarkastelun
perusteella ole ollut
 Rantaluhtaa arvioitu olevan 1 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT - ÄTÄSKÖ

 Vain yksi teknisesti tai kaupallisesti hyödynnettävissä oleva
rantaluiska
Nostopaikka
Juurikkasalmi

ha 500m

ha 1000m
ha 1500m
1,5
4,0
5,2

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT HEPOSELKÄ
 Heposelän kunnostuksen tarve suuri vastaajien mielestä (95%)
 Vesikasvillisuutta 592 ha
o Järven kasvillisuuden tarkastelu ja hoito-ohjeet jaettu yhdeksälle
karttalehdelle
o Vesikasvillisuus peittää lähes koko järven rantaviivan
o Laajimmat ruovikot Taipaleenjoen suistoalueella, Pukinlahdessa ja
Hartikkalanlahdessa
o Taipaleenjoen suisto Heposelän linnustollisesti arvokkain alue
o Vesikasvillisuus levinnyt sitten 1930-luvun voimakkaasti
o Osa ranta-alueista on jo pitkälle maatunutta

 Avoimia hiekkarantoja 1930-1940-luvun ilmakuvien tarkastelun
perusteella on arvioitu olevan 178 ha
 Maatuneita ranta-alueita arvioitu olevan 88 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT HEPOSELKÄ
 Teknisesti tai kaupallisesti hyödynnettävissä olevia rantaluiskia 8 kpl
Nostopaikka
Hepolahti
Kalmoniemi
Kiiessalo
Likokanta
Liperin veneranta
Onkisalmi
Pukinlahti
Pöllänsaari
Yhteensä

ha 500m

9,2
8,6
7,5
15,0
14,7
3,5
12,2
7,3
78,1

ha 1000m

15,9
21,8
17,5
28,0
19,7
10,4
30,8
25,0
169,0

ha 1500m

32,3
47,5
37,8
45,6
22,1
25,4
63,2
54,4
328,3

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT PYHÄSELKÄ
 Pyhäselän kunnostuksen tarve suuri vastaajien mielestä (91%)
 Vesikasvillisuutta 1 077 ha
o Järven kasvillisuuden tarkastelu ja hoito-ohjeet jaettu 26:lle karttalehdelle
o Vesikasvillisuus peittää huomattavan osan järven rantaviivasta
o Luonnonsuojelualueilla Mattisenlahdessa ja Höytiäisen suulla laajat
ruovikot
o Pyhäselällä paljon linnustollisesti arvokkaita alueita
o Vesikasvillisuus levinnyt sitten 1930-luvun selvästi
o Osa ranta-alueista on jo pitkälle maatunutta

 Avoimia hiekkarantoja 1930-1940-luvun ilmakuvien tarkastelun
perusteella on arvioitu olevan 483 ha, mahdollinen avoin ranta 52 ha
 Maatuneita ranta-alueita arvioitu olevan 190 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT PYHÄSELKÄ
 Teknisesti tai kaupallisesti hyödynnettävissä olevia rantaluiskia 16 kpl
(ei luonnonsuojelualueita)
Nostopaikka
Hasanniemi
Hirsiniemi

Kuusiniemi
Linnunlahti
Marjalan saaren luiska
Marjalan saaren niittonosto
Mattisenlahti talviniittonosto

Niittylahti
Nivan pudotuslaituri
Nivanlahti
Pietinlahti
Reijola

Saaristonranta
Suhmura
Syväsatama
Vuosalmi Rääkkylä

ha 500m ha 1000m ha 1500m
6,4
23,7
29,5
13,9
25,4
38,6
12,8
37,9
69,4
8,9
25,9
42,6
12,2
32,3
77,6
14,3
37,4
86,3
34,0
49,0
57,0
4,1
11,3
15,8
1,6
13,1
24,9
7,0
18,8
43,9
22,5
65,9
102,4
8,7
30,8
46,1
5,8
8,1
28,0
0,9
3,0
21,2
2,5
14,5
29,5
0,0
0,1
1,5
155,7
397,2
714,3

MITÄ JÄRVIRUOKOMASSOILLA ON
TEHTY?

KUIVIKE (käymälät, liete ym - lannoite, multa ym)
"PAKETTI-"
PAALIT

KÄYTTÖ MAATALOUDESSA (lisäys peltoon)
Lannoite, orgaaninen aines

PELLETIT
RAKENTAMINEN

KATE (puutarhat, viljelmät ym)

esim. talot, vajat

KOMPOSTOINTI (lannoite, multa ym)
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

KASVUALUSTA (viljelmät, kasvihuone, puutarha)
Jälkeen pellolle (lannoite, orgaaninen aines)

Pitkospuut
Tien pohjat
Meluaita
ym

SILPPU

NIPUTUS
RAKENTAMINEN
Talojen katot

RUOVIKKO

LEIKKUU

KERUU

NOSTO

KULJETUS

POLTTO
Jälkeen pelloille tai metsään (lannoite)

Seinäeriste
Koriste-elementit
ym

LÄJITYS

BIOKAASUTUS
Jälkeen käyttöön (lannoite, orgaaninen aines)

KUIVIKE (hevonen, hieho, lammas ym)
Jälkeen biokaasutus ja levitys pelloille
Ja/ tai jälkeen levitys pelloille

YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

REHU (kerättynä ihmisen toimesta tai laidun)

esim. avoimien rantojen
luominen

KEMIALLINEN HAJOTUS
esim. hemiselluloosa, ligniini -> uudet tuotteet

PAALAUS

SILPPUAMINEN
POLTTO
Energia, jälkeen lannoite pelloille tai metsään
KAASUTUS
Energia ja biohiili esim. peltoon

PELLETTI
SILPPUAMINEN

PYROLYSOINTI
Polttoaine, uudet aineet
KUIVIKE
Jälkeen biokaasutus ja levitys pelloille
Jälkeen käyttö (lannoite, orgaaninen aines)
BIOKAASUTUS (energia, lannoite)
TORREFIOINTI (uudet aineet, biohiili)
KEMIALLINEN HAJOTUS
esim. butanoli, etanoli, metanoli

MITÄ JÄRVIRUOKOMASSOILLE ON TEHTY (JÄREÄ)?
 Silputtu ja pelletöity -> jatkokäsittelyihin
 Massojen käsittelyvaihtoehtoja olleet mm.
o
o
o
o
o

höyryräjäytys,
mikroaallot,
kuumavesi- tai kemikaaliuutot,
entsyymihajotukset
eri käsittelyjen yhdistelmät

 Hajotuksen jälkeen hemiselluloosaksi, selluloosaksi ja ligniiniksi
sekä näiden jakeiden jatkokäyttö mm. butanoliksi, etanoliksi,
metanoliksi ja maitohapoksi
 Lisäksi tehty järviruo’on biokaasutusta, pyrolysointia, torrefiointia ja
termistä kaasutusta

MITÄ JÄRVIRUO’OSTA KANNATTAA TEHDÄ (JÄREÄ)?
 Kaupallisesti saatavilla olevia järviruokoa hyödyntäviä tuotteita:
o turpeeton kasvualusta
o kompostikuivike
o huussikuivike

 Hyväksi havaittuja käyttömuotoja em. lisäksi
o eläinten kuivike silppuna tai pellettinä
o kate istutuksiin ja viljelmille
o pelloilla orgaanisen aineksen, hiilen, ravinteiden lisääjänä

 Potentiaalisia käyttömuotoja?
 Kemiallisen/ entsymaattisen ym. hajottamisen kautta saadut tuotteet
 Käyttö polkujen ja muiden pohjana sekä suojana
 Pyrolyysituotteet?
 Biokaasutus
 Jalostetut tuotteet esim. silpusta?
 Vielä tuntemattomat tavat

MITÄ JÄRVIRUO’OSTA EI KANNATA TEHDÄ?
 Tällä hetkellä tuotantokustannukset liian korkeat moneen
jatkokäyttömuotoon -> kustannuksia saatavan alemmas
 Polttoaine polttolaitokseen
 Terminen kaasutus

KANNATTAAKO JÄRVIRUOKOA KERÄTÄ?
 Niittämisen ja massojen jatkokäytön ympäristövaikutukset
arvioitiin elinkaariarviointimenetelmällä (Myllyviita ym. 2014)
 Arviossa mukana olleet jatkokäyttömuodot kuivikepelletti hevostallilla (korvaamassa kuiviketurvetta), rakennusmateriaali (korvaamassa kivivillaa) ja ”pelkkä” massan läjitys ja kompostointi
-> Elinkaaritarkastelujen perusteella järviruo’on niittämisellä jo sinällään
vaikuttaa olevan merkittäviä ympäristöhyötyjä

 vähentää huomattavasti ilmastonmuutosta edistäviä metaanipäästöjä ja poistetaan rehevöitymistä edistävää
fosforia

MITEN LISÄTÄ JÄRVIRUO’ON KÄYTTÖÄ?
 Laajemmat, luonnon monimuotoisuuden huomioivat,
suunnitelma- ja työskentelyalueet
 Pidempikestoiset niittosuunnitelmat
 Yhteistyö tilaajien välillä mm. rahoituksen hankinnassa sekä
laajempien toimenpidealueiden luomisessa
 Tietoa järviruo’on levinneisyydestä esim. karttaliittymän kautta
-> Enemmän urakoitsijoita alalle, tarve tehokkaammalle kalustolle
-> Paikallisen yrittäjyyden sekä työpaikkojen synty
-> Niiton kustannukset alemmas
-> Järviruo’on jatkokäytön mahdollistuminen tasaisen
massavirran syntyessä (mahdollisuus alentaa kustannuksia
materiaalin ostolla tai poisviennillä ym)
-> Palvelutarjonta mahdolliseksi?

