
Lyöttilän yhteisen kalaveden 
osakaskunta

Järviruo’on 
korjuuketju ja 
hyötykäyttö -
kehittämishanke 
1.11.2015-31.10.2019

Matti Järvinen ohjaa 
hanketta

Tanja Kukkola toimii 
osa-aikaisena 
projektipäällikkönä



Hankkeen rahoitus on 
myönnetty paikallisen Leader-
ryhmän Pohjois-Kymen Kasvun 
kautta.

Kokonaisrahoitus 141 393€, josta
- julkinen rahoitus  112 775€ (≈ 80%)

-EU+valtio  90 220€
-Kuntaraha 22 555€

-yksityinen rahoitus 28 618€ (≈20%)
-rahallinen osuus 18 013€ 
-talkootyö 10 605€



Hankkeen tausta
Järviruoko on levinnyt vahvasti viimeisen 50 vuoden aikana. Se on 
vesialueen hallinnoijille (yleensä vesialueen osakaskunta) jätettä ja suuri 
riesa. 

Suomessa on tutkittu yli 10 vuotta, mitä tehdä ongelmalle. 
Suuria  ja pieniä hankkeita on ollut useita ja julkaisuja on 
tehty kymmeniä. Asia on vielä tutkimustasolla. Tiedot on 
koottu Ympäristöhallinnon sivuille. Ks. ymparisto.fi/ruoko -> 
http://www.ymparisto.fi/ruoko

Käytännön toimet ovat kuitenkin olleet vähäisiä! Useassa maassa 
järviruokoa osataan hyödyntää monella tavalla. Ks. Cofreen-hankkeen 
video ->  https://www.youtube.com/watch?v=EaZV-2WCcTs

Miksei se onnistuisi 
meilläkin?

http://www.ymparisto.fi/ruoko
https://www.youtube.com/watch?v=EaZV-2WCcTs


Järviruoko (Phragmites australis) 

kansankielellä usein kaisla 
tai ryti

on rannoilla 
kasvava monivuotinen 
heinäkasvi, joka on levinnyt 
vahvasti viimeisen 50 
vuoden aikana. Ruovikon 
määrän Suomen 
rannikkoalueilla on arvioitu 
olevan 30 000 ha ja koko 
Suomessa 100 000 ha. 

Oikea kaisla on sarakasvi



Millaista on hyvä ruoko?
Kattoon käytettävän järviruo’on tulee olla laadukasta (ks. RT-kortti).  

Ruovikon iän tunnistus

1 v keltainen

2 v tumman keltainen

3 v ruskea

4 v harmaa

5 v musta 

Edellisenä talvena 
niitetty

Ei talviniitetty



Hankkeella on neljä päätavoitetta.

1. kehittää toimiva järviruo’on korjuuketju

2. luoda paikallisia markkinoita

3. luoda malli, jossa ruo`on hyödyntäminen saadaan paikallista 
pienyrittäjyyttä tukevaksi

4. selvittää, miten useana vuonna suoritettu jään päältä leikkaus 
vaikuttaa ruo’on laatuun ja kasvun taantumiseen



1. Korjuuketjun kehitys
Kokeillaan ja kehitetään eri sää-, jää- ja lumiolosuhteisiin sopivaa

varastointia

kuljetuskalustoaleikkuukalustoa



Parhaimmat 
päältä nipuiksi -> 
rakentaminen ja 
käsityöt 

Paalit -> 
rakentamisessa, 
puutarhassa ja 
pengertämisessä

2. Luoda paikallisia markkinoita 

Silppu -> 
kuivike, kate ja 
kasvualusta

- Käsityöpaja (pidetty 12/2017)
- Talviniitto- ja lajittelutyöpaja (pidetty 

2/2018)
- Huussi- ja aitatyöpaja (pidetty 6/2018)
- Jätekatostyöpaja (pidetty 6/2018)
- Muita työpajoja tiedossa keväällä 2019. 

Aiheina ruokovarjo, katos viherkatolla.

Järjestämällä työpajoja

Esittelemällä asiaa ja tuotteita

Tuotteistamalla järviruokoa

Lisäksi hanketta ja pientuotteita esitellään 
erilaisissa tapahtumissa ja sovituissa 
esittelytilaisuuksissa.



3. Luoda malli, jossa ruo`on 
hyödyntäminen saadaan paikallista 
pienyrittäjyyttä tukevaksi. 

Voidaanko 
hyödyntää 
olemassa olevaa 
kalustoa ja 
varastotiloja? 
Yrityksen 
sijainnilla ja 
paikallisuudella 
on merkitystä. 



4. Selvittää, miten useana vuonna 
suoritettu jään päältä leikkaus 
vaikuttaa ruo’on laatuun ja kasvun 
taantumiseen

Leikkuita tehty pääosin Mukulanlahden 
alueella. Alueelle teetettiin 
talviniittosuunnitelma, koska se on Natura-
alue. Saanto 5-100 m3/ha ≈ 45 m3/ha. Vrt. 
usein niitetty alue ≈ 32 m3/ha

Tulokset ovat lupaavia. Ruovikko on 
siistiytynyt ja joiltain kohdin myös 
taantunut. Eliöstö on rikastunut.



Paalit
Käyttökohteet
• rakennusmateriaalina voidaan käyttää kuten 

olkipaalia
• pengerrys ja rajaus
• eroosiosuojaus
• kasvualusta
• energia

https://www.facebook.com/235473950237081/videos/264760543975088/

Paalaamista Urajärvellä keväällä 2017

https://www.facebook.com/235473950237081/videos/264760543975088/


Nippuja käytetään mm. rakentamisessa 
ja käsitöissä. 

Kattoniput parasta laatua ja tehdään 
ensimmäisen vuoden kasvustosta. 

Niput Lajittelu -> 
https://www.youtube.com/watch?v=FifPGUoo8Ic

Talviniitetystä ruo’osta ei jää mitään 
hukkaan, vaan kaikki pystytään 
hyödyntämään! Nippujen teosta 
ylijääneet ruo’ot paalataan tai 
silputaan.

Ruokokatot RT-kortti 
(RT85-11148)

https://www.youtube.com/watch?v=FifPGUoo8Ic


Ruokokatot

Kota Kouvolan 
Kettumäen 
kansanpuistossa

Hankkeen jätekatostyöpajassa 
tehty katos 6/2018.

Katos on Nuolniemenkylässä 
Valkealassa.

Hankkeen 
huussityöpajassa tehty 
katos 6/2018.

Katos on Saukonkallion 
lavalla Iitissä.



Käsityöt

Himmeli ja katos Matto Kranssi



Pihaan

Lintulaudan katto Hyönteishotelli Ruokovarjo

Ruokailukatos Näkösuoja/tilanjakaja

Ruokovarjotyöpaja tulossa keväällä/kesällä 2019!



Ruokoaita

Ruokoaita nipuista                    tai   paaleista



Ruokosuodatin – 1. Tuote, jota on 
hankkeessa
tutkittu!

Kivikorin sisälle suodatinkankaaseen 
kääritty ruokopaali

Kokemukset:
• suodatinkangas oli viikon jälkeen 

tukossa
• kivikori olisi pitänyt ankkuroida 

paremmin, sillä se lähti kellumaan
• maansiirtotyöt tehtävä huolella, jotta 

saadaan reunoilta tilkittyä tiiviiksi
• sopii parhaiten tasaisella alustalle 

asennettuna
• otettu yksi näyte - poisti fosforia ja 

hieman typpeä



Ruokosuodatin Tuote, jota on 
hankkeessa
tutkittu!

Kokeilu tukee hankkeen tavoitteiden 
toteutumista mm. ruokojen hyötykäytön 
suhteen ja se saadaan mahtumaan 
hankkeen kustannusraamiin.

Rakennettu syksyllä kaksi erilaista suodatinta
1. kivikorin sisälle suodatinkankaaseen kääritty ruokopaali
2. Ojan pohjalle ja reunoille asennetun viiran päälle laitettu ruokonippuja 

veden virtaussuunnan mukaisesti. Painona betonia

Tutkimus jäi kesken syksyllä 2018. Sitä jatketaan keväällä 2019. Silloin 
saada tieto 2.-suodattimen toimivuudesta ja kestosta talven jälkeen. 
Laajennamme tutkimusta mahdollisesti Kouvolan kaupungin kanssa 
yhteistyönä.

Asia on herättänyt paljon kiinnostusta. Tätä kannattaa ehdottomasti tutkia 
lisää!



Ruokosuodatin – 2.  Tuote, jota on 
hankkeessa
tutkittu!

Ojan pohjalle ja reunoille asennetun 
viiran päälle laitettu ruokonippuja veden 
virtaussuunnan mukaisesti. Painona 
betonia

Kokemukset:
• vesi virtaa hyvin läpi
• helppo rakentaa uomaa mukaillen
• otettu yksi näyte - poisti fosforia ja 

hieman typpeä



Ruokopilli

Minna Hokka
https://www.facebook.com/ylekotka/vid
eos/10155049271016443/

https://www.facebook.com/ylekotka/videos/10155049271016443/


Seuraa 
hanketta 
facebook-
sivuillamme 
https://www.facebook.com/Järviruoon-
korjuuketjun-ja-hyötykäytön-kehittämishanke-
2015-2018-235473950237081/

KIITOS!

Lyöttilän yhteisen 
kalaveden osakaskunnan 
järviruo'on korjuuketju 
ja hyötykäyttö -
kehittämishanke on 
voittanut Maa- ja 
kotitalousnaisten 
vuoden 2018 
maisematekokilpailun 
Kymenlaakson sarjan.



Linkkejä:
Huussi
http://koti.ts.fi/rakenna/luksushuussissa-virtaa-lammin-vesi/

Rannasta rakennukseen
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522160140.pdf

Etelä-Suomen ruovikkostrategia
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38347/SY9_2008_sivut_1-44.pdf?sequence=1

Ilona Joensuun esitelmä
file:///C:/Users/kukko/Downloads/Joensuu_Ilona.pdf

http://koti.ts.fi/rakenna/luksushuussissa-virtaa-lammin-vesi/
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522160140.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38347/SY9_2008_sivut_1-44.pdf?sequence=1



