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1 Toteuttaja 

Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta 
Y-tunnus: 2718267-6 

Kunta: IITTI 
 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hanke: Järviruo`on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittäminen 
Tukipäätösnumero: 68588 
Hankenumero: 16570 

 
3 Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeella oli seuraavat neljä tavoitetta:  
 luoda malli, jossa ruo`on hyödyntäminen saadaan paikallista pienyrittäjyyttä tukevaksi  
 luoda toimiva järviruo’on korjuuketju  
 luoda paikallisia markkinoita  
 selvittää, onko useana vuonna suoritettu jään päältä leikkaus vaikuttanut ruo’on laatuun ja 

kasvun taantumiseen 
 

Tärkeimpänä konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa kehitettiin järviruo’on talvinen korjuuketju. 
Ennen hanketta Suomessa ei ollut tehty juurikaan ruovikon leikkuuta talvisin, kesäleikkuita on tehty jo 
noin 30 vuotta. Hankkeessa ruovikon korjuuta lähestyttiin vesialueiden osakaskuntien näkökulmasta. 
Vesialueensa hallinnoitsijoina ja parhaana tuntijana he ovat avainasemassa korjuuketjussa ja 
käytännön toimissa. Hankkeen toimijat, kuten esimerkiksi korjuuketjun kehittäjä ja ruovikon leikkaaja, 
asuvat lähellä leikkuukohdetta. Leikkaaja pääsi joustavasti jäälle hyvän sään, jään ja lumiolosuhteiden 
aikaan. Hankkeen aikana paikallisuuden merkitys tuli yhä vahvemmin esille.  
 
Leikattu järviruoko kuljetettiin sää- ja jääolosuhteisiin sopivalla kalustolla järven rannan läheisyydessä 
olevaan varastoon. Varaston on hyvä sijaita lähellä leikkuukohdetta, jolloin kuljetus on niin ajallisesti 
kuin myös kustannuksellisesti tehokasta. Kahtena ensimmäisenä vuonna järviruokoa lajiteltiin varaston 
lisäksi myös jäällä niputuksen yhteydessä. Kahtena viimeisenä vuonna niputtavan leikkuukoneen 
kehittämisen myötä järviruokoa jatkojalostettiin pääosin varastolla, jonne se kuljetettiin 
raakanippuina. Parhaimmat järviruo’ot lajiteltiin nipuiksi ja ylijääneet paalattiin tai silputtiin. Kaikki 
talvileikattu järviruoko pystytään hyödyntämään. Varastolta järviruoko kuljettiin testikohteisiinsa.  
 
Kouvolan kaupunki kokeili juuri ennen hankkeen alkamista kesäniitettyä järviruokosilppua 
puistokatteena. Katteen sijaan ruokosilppu toimikin kasvualustana ja vaikutti, että se ei sovellu 
kuorikatteen vaihtoehdoksi. Tämän havainnon jälkeen kaupungilla ei ollut kiinnostusta jatkaa asian 
tutkimista ja hankkeen painopistettä siirrettiin ruo’on muihin käyttötapoihin.  
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Hankkeen edetessä projektipäällikkö esitteli hanketta kaupungin viherpuolelle. Esittelyn jälkeen virisi 
uudestaan ajatus ruokosilpun kokeilusta puistokatteena, mutta tällä kertaa käytettäisiin talviniitettyä 
järviruokoa. Kaupungilla oli siihen sopiva kohde ja kesällä 2018 talvileikattua ruokosilppua kokeiltiin 
puistoalueella.   
 
Katteen lisäksi hankkeessa tutkittiin järviruo’on hyödyntämistä muun muassa käsitöissä, pienissä 
rakennelmissa ja suodattimena. Hankkeessa järjestettiin maksuttomia työpajoja ja tehtiin 
koetuotteita. Hanketta ja koetuotteista esiteltiin erilaisissa tapahtumissa, kuten Kouvolan 
asuntomessuilla 2019. Työpajojen ja esittelyjen kautta saatiin tavoitettua yli 1600 ihmistä. 
 
Järviruo’on talviniitoilla on hyviä ympäristövaikutuksia. Neljän talviniittovuoden jälkeen voitiin havaita, 
että talviniitoilla on vähintäänkin ruovikkoa siistivä vaikutus. Järviruo’on laatu parani useiden 
niittotalvien jälkeen. Linnustovaikutukset olivat havaintojen mukaan positiivisia. 

 
Hankkeelle tehtiin nettisivut ja facebook-sivut. Lisäksi hankkeessa tehtiin julkaisu. Se koostui 
yhdeksästä tuotekortista ja taulusta sekä nettisivujen syventävästä tiedosta. Niiden sisällössä 
esitellään korjuuketjua (niitto, kuljetus, varastointi), jatkojalostusta (niput, paalaus, silppu) ja tuotteita 
(rakentaminen, puutarha ja ympäristö sekä käsityöt). Julkaisusta selviää järviruo'on ketju järvestä 
tuotteeksi. Lisäksi tehtiin koostevideo hankkeen tärkeimmistä asioista. Tästä voivat muut vesialueiden 
toimijat ottaa mallia.  
 
Tiedottaminen, tuotteiden esilläolo ja yhteistyöverkosto olivat erittäin tärkeitä hankkeessa ja 
ruokoasian eteenpäin viemisessä. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen myötä syntyneet osa-alueet 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet ruokkivat toinen toisiaan. Ne ovat 
myös riippuvaisia toisistaan. Alueelle on muodostunut pienyrittäjyyttä hankkeen aikana.  
 
Hankkeen kustannuksista palkat olivat hiukan arvioitua enemmän ja ostopalvelut hiukan vähemmän. 
Matkakulut arvioitiin hankehakemuksessa alakanttiin ja hankkeen aluksi tehtiin tarkennus niiden 
osalta. Matkakulut ylittyivät euromääräisesti vähän, mutta prosenteissa paljon. Muut kulut toteutuivat 
hieman alakanttiin. Hankkeessa tehtiin arvioitua enemmän talkootyötä. Matkakuluja lukuun ottamatta 
prosentuaalinen ero ylityksessä ja alituksissa jää alle 10%. 
 
Kokonaisuudessaan hanke onnistui hyvin ja pysyi kustannusarviossa. Se saavutti kaikki tavoitteensa ja 
kehittämistyön kuluessa löytyi uusia kehittämiskohteita, jotka edistivät hankkeen tavoitteita. Kaikista 
niistä hyväksytettiin tarkennukset ELY-keskuksella ja Leader-ryhmällä. Merkittävin uusista hankkeen 
kehittämiskohteista oli ruokosuodattimen kokeilu ojavesien puhdistajana. Siinä testattiin yksin ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa kolmea erilaista suodatinta. Testauksen aikana todettiin muun 
muassa, että ruokosuodatin ei padota ja että suurin osa suodattimista pidätti mittausten mukaan 
kiintoainesta, fosforia ja typpeä.  
 
 
 

 
 



Järviruo’on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittämishanke (16570)   LOPPURAPORTTI 
Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta        4 / 23 
 
   

                                              
 

4 Raportti 

4.1 Johdanto ja tausta 

Ruovikoiden määrän räjähdysmäinen leviäminen on herättänyt ELY-keskuksen, SYKE:en ja monet 
muutkin tahot pohtimaan, mitä asialle pitäisi tehdä. Luontaiset merenrantaniityt ovat vähentyneet 
kymmenykseen 50 vuodessa. Asiaa on tutkittu monelta eri kantilta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana, mutta toimenpiteet ennen tätä hanketta olivat jääneet lähinnä tutkimustasolle. Hankkeita oli 
ollut muun muassa Etelä-Suomen ruovikkostrategia (2008), Cofreen-hanke (2007-2013), VELHO-hanke 
(2011-2014) ja JÄREÄ-hanke (2011-2014). Samoihin aikoihin tämän hankkeen kanssa oli Varsinais-
Suomessa meneillään ruokopelto-hanke (2015-2017). Julkaisuja ynnä muita on tuotettu yli 60 – tietoa 
riitti, mutta tekoja kaivattiin lisää.  
 
Olemme Suomessa aivan lapsenkengissä ruovikon hyödyntämisessä. Monessa Euroopan maassa asia 
on toisin. Naapurimaassamme Virossa ruokokattoja on noin 1500 ja Ruotsissa 2500, Suomessa noin 
80-100. Hollannissa on useita yrityksiä, jotka myyvät järviruokoa. Ruokonippuja tuodaan niihin Kiinasta 
asti. Virossa on useita ruokojen ympärillä toimivia yrityksiä ja se on osattu tuotteistaa hyvin siellä. 
Parhaimmista ruo’oista tehdään kattonippuja. Siitä ylijäävistä eriste-, rappaus- tai sisustuslevyjä ja sen 
jälkeen loput esimerkiksi paalataan tai silputaan. Virolaiset yrittäjät ovat toimineet myös Suomessa 
muun muassa tekemällä kattoja ja myymällä eri tuotteita silpusta ruokohuussiin. Muualla maailmassa 
järviruokoa osataan hyödyntää, joten miksipä ei myös meillä. 
 
Järviruokoa ei ole Suomessa kasvanut aiemmin näin paljon etenkään järvialueilla, joten meillä ei ole 
historiallista taustaa sen hyödyntämisestä. Suomessa tehty vankka tutkimuspohja tuki konkreettisen 
pilotin käynnistämistä. 
 

4.2 Hankkeen tavoitteet    

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
Hanke toteutti Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpidettä 7. Maaseudun palvelut ja kylien 
kehittäminen sekä paikallista Pohjois-Kymen Kasvun strategian tavoitteita 4.2.2.1 Monipaikkaisen 
asumisen ja viihtyisän asuinympäristön edistäminen ja 4.2.2.4 Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistäminen sekä välillisesti tavoitetta 4.2.2.2 Pienyrittäjyyden tukeminen. Hanke toteutti 
Pohjois-Kymen Kasvun strategian läpikäyviä teemoja kokeilut ja innovaatiot, ilmastonmuutos ja 
ympäristö sekä kestävää kehitystä. Valtakunnallisesti tehtyjä hankkeita oli selvitetty ennen hankkeen 
alkua ja tiedossa ei ollut, että vastaavaa olisi tehty Kymenlaakson alueella. Hankeen tarkoituksena oli 
kehittää malli, joka mahdollistaa järviruo`on hyötykäytön paikallista pienyrittäjyyttä tukevana. 
 

b. hankkeen tavoitteet 
Hankkeen tavoitteina oli kehittää toimiva järviruo’on korjuuketju, luoda paikallisia markkinoita, luoda 
malli, jossa ruo`on hyödyntäminen saadaan paikallista pienyrittäjyyttä tukevaksi sekä selvittää, onko 
useana vuonna suoritettu jään päältä leikkaus vaikuttanut ruo’on laatuun ja kasvun taantumiseen. 
Tavoitteet toteutuivat kiitettävästi (katso toteutus-kohta). 
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Tavoitteiden toteutumisen myötä syntyneet osa-alueet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, 
jossa eri osa-alueet tukevat toinen toisiaan. Ne ovat myös riippuvaisia toisistaan. Tämän raportin 
lisäksi toteutumisesta kerrotaan hankkeen verkkosivuilla, facebook-sivuilla ja julkaisussa (taulut, 
tuotekortit ja video). Niissä esitellään muun muassa järviruo'on ketju järvestä tuotteeksi sekä kuinka 
vesialueiden osakaskunta siinä onnistui. Tästä voivat muut vesialueiden osakaskunnat ottaa mallia. 
Tiedottaminen, tuotteiden esilläolo ja yhteistyöverkosto olivat äärimmäisen tärkeitä asian eteenpäin 
viemisessä. 

4.3 Toteutus  

a. toimenpiteet 
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 
Ohjelman toimenpide: Selvitykset ja suunnitelmat 
Ohjelman alatoimenpide: 7.1 Selvitykset ja suunnitelmat 
Leader-ryhmä: Pohjois-Kymen Kasvu ry 
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen 
 
Korjuuketju, jatkojalostus ja hyödyntäminen 
 
Tärkeimpänä konkreettisena toimenpiteenä oli kehittää järviruo'on korjuuketju. Useassa aiemmassa 
hankkeessa oli ollut ongelma saada etenkin talvileikattua ruokoa ei ole saatu testattavaksi tarpeeksi tai 
sen saaminen on ollut hankalaa ja kallista. Tämän asian ratkaisemiseksi hankkeessa kehitettiin 
korjuukalusto, joka soveltuu myös talviniittoon. Hankkeen päätoimija oli vesialueensa paras tuntija eli 
Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta. Korjuuketjun kehitys ostettiin palveluna. Kehittäjä tuli 
leikkuukohteen läheltä. Hän pystyi toimimaan sään ja lumiolosuhteiden mukaan. 
 
Hankkeen edetessä korostui yhä vahvemmin, että yrityksen sijainnilla ja paikallisuudella on merkitystä. 
Leikkaajan on hyvä päästä joustavasti jäälle sääolosuhteiden mukaan ja paikallinen tuntee parhaiten 
lähivesistön ja reitit, joita pitkin sinne pääsee. Olemassa olevaa kalustoa voi käyttää monipuolisemmin 
ja vaihtaa sitä helposti, jos käytettävä kalusto ei ole sää-, jää- ja lumiolosuhteisiin paras vaihtoehto.  
 
Leikkaajan tilat, kuten korjauspaja oli leikkauskohteen lähellä, millä oli todella suuri merkitys, kun 
koneet ja laitteet vaativat huoltoa/korjausta kesken leikkuun. Varastotilat olivat myös leikkuukohteen 
lähellä, jolloin lyhyet kuljetusmatkat säästivät aikaa ja rahaa. Olemassa olevaa kalustoa voitiin 
hyödyntää. 
 
Korjuuketjun jälkeen järviruokoa jatkojalostettiin ja tuotteistettiin kokeellisesti. Tämä tuki paikallista 
yrittäjyyttä ja loi markkinoita.  
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Hanke on jaettavissa 
isompiin 
kokonaisuuksiin; 
korjuuketjuun, 
jatkojalostukseen ja 
hyödyntämiseen.  
Viereinen kuva esittelee 
eri kokonaisuuksien 
kulun ruokoketjussa. 
 
Korjuuketju oli 
ensimmäinen, joka tuli 
saada ratkaistua 
kunnolla. Kaikki muut 
kokonaisuudet olivat 
siitä riippuvaisia.  
 
Seuraavaksi 
jatkojalostettiin ja 
tuotteistettiin erilaisia 
testituotteita hankkeen 
omasta tai 
yhteistyökumppaneiden 
toimesta. Kaikkia 
kokonaisuuksia päästiin 
kokeilemaan ja saatiin 
hyvää kokemusta.  
 
Tulokset ovat lupaavia. 
Hankkeen julkaisuna 
tuotettiin jokaisesta 
kolmesta 
kokonaisuudesta kolme 
tuotekorttia (vieressä 
olevan kuvan pikkukuvat 
ovat tuotekorttien 1. sivu). 
 
Korjuuketju 
 
Hankkeen tärkeimpänä konkreettisena toimenpiteenä oli kehittää järviruo'on korjuuketju, eli ruovikon 
niitto ja siihen sopivan kaluston kehittäminen, kuljetus jäältä varastolle ja varastointi. Niitetyn raaka-
aineen käsittelyyn kehitettiin kalustoa jatkokäsittelyyn sekä logistinen toimitusketju (lähivarasto – 
esikäsittely – jatkojalostetut tuotteet eteenpäin). 
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Ruovikon niitto ja kalusto 
 
Talvina 2015/2016 ja 2016/2017 
ruokoa leikattiin olemassa olevalla 
kalustolla. Testauksessa oli tuunattu 
sarvitraktori ja pieni traktori 
leikkuupäällä sekä raivaussaha. 
Ruoko saatiin Leikattua alas 
tehokkaasti, mutta niputus oli 
tehtävä käsin. Ruokoa on leikattiin 
vuonna 2016 noin 1,5 ha ja vuonna 
2017 noin 5,5 ha alueelta.  
 
Sarvitraktorilla leikkasi noin 900-1300 
m2/h riippuen olosuhteista. Tämä 
kone sopii hyvin pienten ruovikoiden 
leikkaamiseen tee se itse -ihmisille tai 
heikommille jäille, jonne ei uskalla 
mennä isommalla koneella. Pienellä 
traktorilla niitti 1300-2500 m2/h. 
Siinä ruoko kerättiin pressun päälle ja 
työtä hidasti sen tyhjentäminen. 
 
Maailmalla on olemassa muun 
muassa viljojen leikkaamiseen 
tarkoitettuja niputtavia niittopäitä. 
Näistä osaa käytetään myös 
järviruo’on leikkuuseen. Ongelmaksi 
muodostui, että niistä puuttui CE-
merkintä.  Tästä syystä myös yleisesti 
käytettyä BCS:n niputtavaa 
niittopäätä ei tuoda maahan. Pitkän 
etsimisen jälkeen löytyi Kiinasta 
sopiva kohtuuhintainen niputtava 
niittopään aihio, jossa mainittiin 
olevan CE-tyyppihyväksyntä. 
Leikkaaja tilasi sen. Matka Kiinasta 
kesti niin kauan, ettei sitä ehditty 
testata talvella 2017.  
 
CE-hyväksynnästä niittäjä ei saanut 
papereita, eikä niitä saatu 
kysyttäessä, joten hyväksyntää ei ole.  
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Kehittämistyötä saa tehdä ilman tyyppihyväksyntää, mutta koneen ollessa ammattimaisessa käytössä 
hyväksynnät on oltava kunnossa. Asia olisi suuri ongelma tulevaisuuden ruovikon talvileikkuulle, joten 
hankkeessa teetettiin asiantuntijalla koneiden vaatimustenmukaisuusselvitys. Selvitys on kaikkien 
julkisesti saatavilla verkkosivuilla osoitteessa 
www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-on-korjuuketjun-ja-
hyot/korjuuketju/leikkuu/koneiden-vaatimustenmukaisuus/.  

 
Niputtavan niittopään testaus aloitettiin talvella 2017/2018 ja jatkettiin talvella 2018/2019. Niputtava 
niittopää oli asennettu kulkemaan mönkijän perässä. Jäällä ei tarvittu enää kuin yksi apumies ja 
olosuhteiden salliessa niittäjä pystyi keskittymään ainoastaan raakanippujen tuottamiseen. Niitoista 
löytyy videoita hankkeen facebook- ja verkkosivuilta (linkki Youtubeen).  
 
Talvella 2018 leikattiin noin 6,5 ha ja 2019 noin 10 ha alue. Niputtavalla niittopäällä leikattiin vuonna 
2018 keskimäärin 1400 m2/h ja vuonna 2019 vajaa 3000 m2/h. Leikkuunopeus ja saanto riippuivat 
ruovikon tiheydestä ja siitä, kuinka usein konetta piti huoltaa kesken leikkuun. Vuosien varrella leikkuu 
varmasti tehostuu. Niputtavalla leikkuupäällä leikkasi suhteellisen samassa ajassa kuin pienellä 
traktorilla. Kahtena viimeisenä vuonna kokonaistehokkuus oli parempi, koska kone niputti järviruo’on 
raakanippuihin. Karkeasti voidaan sanoa, että Mukulanlahdella saanto ensiniittokohteessa oli 5-100 
m3/ha, keskimäärin 45 m3/ha. Usein niitetyn alueen saanto oli keskimäärin 32 m3/ha. Talviniitetyn 
kuivan ruo’on tilavuuspaino on noin 110 kg/ m3. 
 
Kuljetus jäältä varastolle 

Raakaniput kuljetettiin varastolle. Sopivan kuljetuskaluston määräsi jään paksuus ja lumiolosuhteet. 
Kuljetukseen jäältä varastolle tehtiin pääosin moottorikelkalla ja reellä tai autolla/mönkijällä ja 
peräkärryllä.  
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Virolainen Siim Sooster kerää leikkuun 
yhteydessä raakaniput leikkuukoneen 
lavalle, jossa ne kuljetetaan rannalle. 
Siitä niput siirretään kokonaisena 
keränä rekan kyytiin, joka vie ne 
varastolle. Siim teki talviniitto- ja 
lajittelu-työpajaan esittelyvideon, joka 
löytyy tästä linkistä ww.youtube.com/ 
watch?v=8AJMPD8fB-s&t=233s 
 
Varastointi 
 
Varastotilat pysyivät koko hankkeen 
ajan samoina ja ne sijaitsivat lähellä 
järveä, joten logistinen ketju jäi 
lyhyeksi. Varastona toimi 
latotyyppinen hyvin tuulettuva 
varastotila, jonne ei tule sähköä eikä 
vettä.  
 
Kahtena ensimmäisenä talvena 
varastointiin lähinnä sisätiloihin. 
Parhain tapa oli asetella niput 
pystyasentoon. Kahtena viimeisenä 
talvena kokeiltiin varastointia myös 
ulkona, sillä kaikki talven aikana 
leikatut raakaniput eivät mahtuneet 
varaston sisälle. Huonompia 
ruokonippuja säilytettiin ulkona.  
 
Ulkona säilyttäminen todettiin myös 
kelvolliseksi säilytystavaksi, kunhan 
huolehtii tuuletuksesta ja estettiin 
veden tunkeutuminen nippujen 
väleihin. Ulkosäilytyksessä niput 
ladottiin kuormalavojen päälle tyvet 
ja latvat samansuuntaisesti. Koska 
nippujen tyvet ovat paksumpia kuin 
latvat, kasan ylimmät ruokoniput 
olivat sopivassa kulmassa veden 
valumista ajatellen.  Ylimpien 
ruokonippujen on hyvä olla vähintään 
45 asteen kulmassa, alemmissa voi 
olla loivempi kulma. 
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Jatkojalostus 
 
Kahtena ensimmäisenä talvena 
lajittelua tehtiin jäällä ruokojen 
niputuksen yhteydessä. Silloin 
ylijäänyt ruoko kuljettiin rannalle, 
jossa ne paalattiin kanttipaaleiksi.  
 
Kahtena viimeisenä talvena 
keskityttiin jäällä ollessa vain 
leikkaamaan ja ajamaan 
mahdollisimman paljon 
järviruokoa pois jäältä 
raakanippuina. Näin ollen lajittelua 
tehtiin pääosin varastolla.  
 
Keväällä 2018 säiden salliessa 
aloitettiin raakanippujen 
puhdistaminen ja lajittelu. Nyt 
oltiin siinä tilanteessa, että varasto 
oli täynnä lajiteltavia raakanippuja.  

 
Lajittelu osoittautui arvioitua 
työläämmäksi. Kevät 2018 oli 
kuuma ja aurinko porotti varastolle 
koko päivän. Lajittelua ulkona 
auringon paisteessa ei jaksanut 
tehdä pitkään tehokkaasti. 
Varaston sisällä taas oli paljon 
ruokopölyä ilmassa.  
 
Parhaimmat järviruo’ot lajiteltiin 
nipuiksi ja ylijääneet paalattiin tai 
silputtiin. Materiaalia ei jää 
hukkaan. Niputuksesta on kerrottu 
jatkojalostuksen Niput -tuotekortin 
toisella sivulla (viereinen kuva).  
 
Kaikki tuotekortit löytyvät 
osakaskunnan verkkosivuilta (katso 
linkit-kohta). 
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Työturvallisuus ja 
työskentelyolosuhteet on syytä ottaa 
työskentelyssä huomioon. Järviruo’on 
kukinto kypsyy kevättalvella ja 
varastolla oli paljon ruokopölyä. 
 
Järviruoko sisältää orgaanista piitä. 
Tämä pitää korren vahvana ja 
aiheuttaa terävyyttä kuituihin. Näin 
ollen se sisältää ärsyttävää terävää 
pölyä. Pöly ei ole vaarallista, eikä 
aiheuta pysyviä/pitkäaikaisia 
terveydellisiä haittoja.  
 
Ruokopöly voi aiheuttaa 
ärsytysoireita (kirvelyä ja kutinaa) 
silmiin ja ylähengitysteihin. Se voi 
myös altistaa limateiden ärsytyksen 
vuoksi flunssalle. Ihmiset reagoivat eri 
tavalla ja ärsytysoireet ovat 
yksilöllisiä. Tarvittaessa voi käyttää 
suojalaseja (ilotulitelasit riittävät) ja 
hengityssuojaimia (riittävä FFP3 
uloshengitysventtiilillä). Vaikka 
suojain on periaatteessa 
kertakäyttöinen, sitä voi käyttää noin 
viikon, jos se pysyy puhtaana. Jos saa 
vahvoja ärsytysoireita ja haluaa työtä 
tehdä, puhaltava hengityssuojain on 
hyvä. Tämä suojain on moottoroitu ja 
alkuinvestoinniltaan kallis, mutta on 
hyvä ja kestää vuosikaudet. 
 
Edellä mainitun kertoi puhelimitse 
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen 
asiantuntija. Hänen mielestä 
ilmanlaatumittauksia ei ollut 
aiheellista tehdä varastolla. Hän 
sanoi, ettei varastossa varmasti ylity 
hengittyvän orgaanisen pölyn HTP-
arvo 5 mg/m3 (8 h) (STM2014).  
 



Järviruo’on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittämishanke (16570)   LOPPURAPORTTI 
Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta        12 / 23 
 
   

                                              
 

Nämä mielipiteet hän muodosti 
kokemustensa perusteella (on 
tehnyt paljon mittauksia 
esimerkiksi jauho- ja 
puupölypaikoissa). 
  
Hän neuvoi, että 
työskentelykohtiin, joissa 
esiintyy paljon pölyä, voidaan 
asentaa kohdepoisto. Varastolla 
kannattaa huolehtia kunnon 
tuuletuksesta eli esimerkiksi 
läpiveto ruokojen käsittelyn 
ajaksi.  
 
Tuotteistaminen 
 
Hankkeessa tutkittiin 
pienimuotoisesti myös 
järviruo'on hyödyntämistä.  
 
Ruokosilppu kuivike- ja 
katekäytössä 
 
Hankkeessa tutkittiin järviruo’on 
soveltuvuutta silppuna erilaisten 
kuivikkeiden vaihtoehtona ja 
hieman myös katteena 
yhteistyökumppaneiden 
toimesta. Silppua testattiin 
eläinten kuivikkeena esimerkiksi 
navetassa, sikalassa ja huussin 
alusissa sekä piha-/puistoalueilla 
ruokokatteena kuorikatteen 
tapaan.   
 
Keväällä 2018 Kouvolan 
kaupunki osoitti kiinnostusta 
kuulemaan järviruo`on 
erilaisesta hyödyntämisestä. 
Hanketyöntekijä esitteli 
Kouvolan kaupungin 
puistomestarille ja 
puistotyönjohtajalle asiaa.  
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Kaupunki innostui asiasta ja oli 
halukas kokeilemaan hankkeessa 
talviniitettyä ruokoa katteena ja 
suodattimena.  
 
Katetta he kokeilivat puistoalueellaan 
Myllykoskella kesällä 2018. 
Kuljetuksen ja käsittelyn vuoksi he 
halusivat katteen toimitettavan 
ruokopaaleina, joka avattiin ja 
levitettiin kohteessa. Pensaiden ja 
puiden alle levitettynä ei haitannut, 
vaikka ruoko olikin pidempää. 
Ruokokate vaikutti toimivalta. 
Järviruoko on väritykseltään kaunis ja 
se ei todennäköisesti ole yhtä hapan 
kuin puuhake. Ruokokate on ilmavaa, 
eikä se tiivisty liikaa. Tosin tämän 
vuoksi sitä pitää laittaa paksumpi 
kerros kuin puuhaketta. Myös 
Kettumäen kansanpuistossa on 
kokeiltu ruokosilpun käyttöä 
katteena ja kuivikkeena. Katteen 
toimivuudesta ja ominaisuuksista 
saadaan enemmän tietoa ajan 
saatossa. 
 
Kesä- ja talviniitettyä ruokosilppua ja 
myös pitkää tavaraa on testattu 
eläinten alusissa kolmessa eri 
kohteessa. Se on toiminut hyvin. 
Tosin kesäniitetyssä ruovikossa on 
ollut järviruo’on lisäksi myös muita 
kasveja, kuten kaislaa. Kaikki ruoko ei 
kuitenkaan päätynyt kuivikkeeksi 
asti, sillä etenkin kesäniitetty 
ruokomassa maistui hyvin mm. 
sioille. Kasvattajan mukaan siat 
söivät ruo’on ensimmäiseksi, kun hän 
laittoi sen heinän kanssa yhtaikaa. 
Talviniitettyä pitkää ruokoa siat 
tykkäsivät silputa, joten se toimi 
kuivikkeen lisäksi myös virikkeenä.  
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Silppua on testattu myös märän 
kompostin kuivattajana. Se kuivatti 
kompostin hyvin ja nostatti 
kompostin lämpötilan hyvälle tasolle. 
Myöhemmin silppua käytettiin 
kompostin lisäksi myös huussin 
kuivikkeena. Yhteistyökumppani 
Kettumäen kansanpuisto testasi sitä 
kahdessa huussissa. Hyvänä 
ominaisuutena on myös se, että se 
vie hajua pois. Kiteen Mato ja Multa 
Oy:llä on olemassa valmiit tuotteet 
niin kuivike- kuin 
kasvualustakäytöstä. Heidän 
ongelmanaan on materiaalin 
vähäinen saatavuus. Kuivikekäytön 
testaamista kannattaa 
jatkaa/laajentaa. 
.  
Lajitellut ruokoniput, käsityöt ja 
rakentaminen 
 
Hankkeessa tutkittiin myös 
järviruo'on käyttöä käsitöissä ja 
pienimuotoisessa rakentamisessa. 
Näihin käytettävä ruoko kerätään 
jään päältä, jolloin se on kovaa ja 
kuivaa.  
 
Käsitöihin ja kattoihin tarvitaan 
hyvänlaatuista ruokoa, jota saadaan 
useimmiten niiton jälkeen 
ensimmäisen vuoden kasvustosta. 
Tiheimmissä ruovikoissa saattaa olla 
monen vuoden kasvustoa, joten 
parasta materiaalia saadaan vasta 
toisena leikkaustalvena.  
 
Talvella 2015/2016 tehtiin 
ensimmäinen ruovikon leikkaus, 
joten silloin ei saatu vielä 
hyvänlaatuista ruokoa. Seuraavina 
talvina saatiin jo kattoon kelpaavaa 
materiaalia.  
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Eroa Urajärven Mukulanlahden ja 
Viron ruo’oissa ei ole juurikaan. 
Tämän myös totesi virolainen 
ruokoyrittäjä Siim Sooster, joka toimi 
ruokolajittelun opettajana talvella 
2018 järjestetyssä talviniitto ja 
lajittelu -työpajassa.  

 
Kesän 2018 ruokohuussi- ja 
jätekatostyöpajoissa pieneksi 
ongelmaksi muodostuivat kuitenkin 
ruokojen paksuus ja röyhyjen 
runsaus. Työpajoissa tehdyt katot 
olivat pieniä ja niihin tarvittava ruoko 
oli lyhyttä ja ohutta. Röyhyjä piti 
trimmata pois kattonipuista. 
Ruokokaton tekijälle on tärkeää, että 
niput ovat samankokoisia ja 
tasalaatuisia.  
 
Osasyynä ”huonoihin” nippuihin oli 
osaamattomuus lajittelussa. 
Raakanippujen lajittelua tehtiin 
keväällä 2018 lähinnä talkoovoimin. 
Lajittelua vielä harjoiteltiin ja 
osaamista ruokonippuun kelpaavan 
ruo’on valitsemiseen ei ollut 
paljoakaan. Lisäksi raakaniput eivät 
olleet tasalaatuisia, joten nippujen 
lajittelu oli työlästä ja hidasta. 
Ruovikko tulee tasalaatuisemmaksi, 
mitä useampana talvena sitä 
leikataan.  
 
Järviruo'on lajittelu ja niputus 
raakanipusta kattonipuksi on niin 
työlästä. Lajittelusta jää yli noin 
puolet raakanipusta. Raakanippu on 
jäältä niputtavalla niittopäällä leikattu 
nippu, joka pitää puhdistaa ja lajitella 
kelvatakseen kattonipuksi.  
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Syksyllä 2018 hankkeessa testattiin 
ruokosuodattimen toimivuutta ojavesien 
puhdistajana. Hankkeessa kokeiltiin kahta 
erilaista suodatinta. Toinen rakennettiin 
ruokopaaleista ja toinen raakanipuista. 
Keväällä 2019 kaupunki halusi kokeilla 
isompaa ruokosuodatinta Maijanaroon isoon 
laskuojaan. Suodattimista on kerrottu 
enemmän liitteessä 1. 
 
 
 

 
Paikallisten markkinoiden luominen 
 
Ruokoa koejalostettiin tuotteiksi, kuten kattonipuiksi, puutarhakatteeksi ja kuivikkeeksi sekä käsityö- ja 
rakennustuotteiksi. Tuotteita jäi yleisiin paikkoihin näytille, joihin ihmiset pääsevät katsomaan ja 
koskettelemaan niitä. Ne kasvattavat kiinnostusta ja tietoisuutta asiaa kohtaan. Työpajojen ja 
esittelyjen kautta tieto ja ihmisten tietoisuus ruokotuotteista kasvoi. 
 
Työpajat ja esittelyt  
 
Ihmiset pääsivät tutustumaan hankkeeseen ja osallistumaan ruokotuotteiden tekemiseen 
maksuttomissa työpajoissa. Työpajoissa lajiteltiin sekä tehtiin muun muassa käsitöitä, katoksia, 
aidanteita ja ruokopaperia. Moni oli kiinnostunut katon tekemisestä, mutta harva uskalsi itse nousta 
katolle. Ruokoseiniä ja -aidanteita sekä pienempiä töitä, kuten mattoja, himmeleitä ja pillejä ihmiset 
uskaltautuivat tekemään. 
 
Hankkeessa järjestettiin seuraavia työpajoja: 

 järviruokopäivät (käsityötyöpaja) 2.12.-3.12.2017 
 talviniitto- ja lajittelutyöpaja 17.2.-18.2.2018 
 ruokokattotyöpaja 8.6.-11.6.2018 
 jätekatostyöpaja 16.6.-19.6.2018 
 ruokovarjotyöpaja 30.6.2019 
 ruokopaperi ja -kynätyöpaja 13.7.-14.7.2019 
 ruokoviherkattotyöpaja 30.6.2019 

 
Mainokset työpajoista ja näyttelystä ovat liitteessä 2. Työpajojen eri vaiheita myös videoitiin. Ne voi 
katsoa seuraavista linkeistä: 

 nipun teko www.youtube.com/watch?v=FifPGUoo8Ic 
 ruokokaton tekoa www.youtube.com/watch?v=hCSgFom761o ja 

www.youtube.com/watch?v=JokZ7noqalk 
 ruokoaidan leikkaus www.youtube.com/watch?v=PdY5mk0KQjQ 
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Näyttelystä löytyy video seuraavasta linkistä www.youtube.com/watch?v=HgU-SVwjerQ 
 
Ruokotyöpajoista kiinnostuivat 15-75-vuotiaat miehet ja naiset. Sukupuolijakauman arvioidaan olevan 
50/50. Työpajoihin osallistui noin 175 ihmistä. 
 
Keväästä 2018 lähtien hanketyöntekijä järjesti useita hankkeen ja tuotteiden esittelytilaisuuksia, joissa 
ensin käytiin luentomaisesti hanketta läpi ja sitten mentiin tutustumaan talviniittoon ja varastointiin 
tai esiteltiin erilaisia tuotteita muun muassa Kettumäen kansanpuiston ruokomallimiljöössä. Hanke-
esittelyjä tehtiin erilaisissa tapahtumissa (katso kohta yhteistyökumppanit) sekä erikseen 
projektipäällikön järjestämänä. Kouvolan asuntomessualueella ruokoasioita esiteltiin 
rakentajapariskunnan pihalla sekä rakennusmessujen oheiskohteen Taideruukin viereisessä 
rakennuksessa (Tekniikkaruukki) yhteisnäyttelyssä. Asuntomessuilla kävi 114 000 ihmistä. Näyttelyssä 
kävi noin 1500 ihmistä. Kaiken kaikkiaan hanke on tavoittanut vähintään 1600 ihmistä. 
Julkaisuun liittyvä video löytyy osoitteesta www.youtube.com/watch?v=1ZBrA5jlqN0 
 
 
Paikallisen pienyrittäjyyden tukeminen 
 
Tavoitteena oli luoda malli, jossa ruo`on hyödyntäminen saadaan paikallista pienyrittäjyyttä tukevaksi. 
Suomessa järviruoko on ollut vain ongelmajätettä ja yrittäjyyttä sen ympärillä ei ole juurikaan ollut 
kesäniittojen tekijöitä lukuun ottamatta. Hankkeessa saatiin muodostettua toimiva talvinen 
korjuuketju sekä tuloksia erilaisista hyötykäyttömahdollisuuksista. Hankkeessa toimineet olivat 
pääosin paikallisia. Paikallisuuden merkitys ja joustavuus korostuivat hankkeen kuluessa.   
 
Sekä korjuuketjussa ja jatkojalostuksessa riittää työsarkaa monelle erilaiselle osaajalle. Tietoisuuden 
kasvaessa näistä halutaan kuulla lisää. Hankkeessa saatiin muodostettua hyvä verkosto. Lisäksi yksi 
yritys perustettiin hankkeen myötävaikutuksesta.  
 

 
Ympäristövaikutukset 
 
Tavoitteena oli myös selvittää, onko useana vuonna suoritettu jään päältä leikkaus vaikuttanut ruo’on 
laatuun ja kasvun taantumiseen. Empiirisesti todettiin sillä olevan positiivisia vaikutuksia. 
 
Talviniittoja tehtiin Urajärven Mukulanlahden alueella. ELY:stä tuli vaatimus talviniittosuunnitelman 
tekemiseen, sillä Mukulanlahti on Natura-alue. Alueella suojellaan muun muassa ruskosuohaukkaa ja 
kaulushaikaraa, joista molemmat tekevät pesän keväällä vanhan ruovikon sisälle ja sen suojaan. Tästä 
syystä talviniittokin piti suunnitella ja vaikutukset arvioida. Natura-alueen ulkopuolella niitettäessä 
selvityksiä ei tarvinnut tehdä. Talviniittosuunnitelma on julkisesti nähtävillä osoitteessa 
www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-on-korjuuketjun-ja-
hyot/korjuuketju/leikkuu/talviniittosuunnitelma/ 
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Kun vanha kuollut ruoko saadaan poistettua jäältä, ruokoturpeen muodostuminen ja rantaviivan 
pakeneminen kauemmas vesialueelle estyvät. Talviniittojen avulla parannetaan myös veden virtausta 
sekä vähennetään mätänevän massan aiheuttamia metaanipäästöjä. Talvella leikatun ruo’on mukana 
poistuu ravinteita noin 20 - 30 % kesällä korjatun ruo’on ravinteiden määrästä, mutta koska se 
parantaa ruovikon elinkykyä myös uuden kasvuston ravinteiden sitomiskyky paranee. Hankkeessa 
tehtyjen havaintojen mukaan talviniiton jälkeen kasvava uusi ruovikko siistimpää ja harvempaa kuin 
ennen talviniittoa. Järviruoko kasvoi usein myös ohuempana ja matalampana. Joiltakin 
talviniittokohdilta se jopa taantui. 
 
Vanhoissa ruovikoissa pesiville linnuille jäi runsaasti ruokoa jäljelle niin talviniittosuunnitelmassa 
säästettäviksi merkityille kohdille kuin myös muuallekin, sillä vain osa Mukulanlahden ruovikosta 
saatiin niitettyä. Vaikuttaa, että talvileikkuilla on ollut positiivisia vaikutuksia linnustoon. Ihmiset ovat 
kiitelleet muun muassa näkymän paranemisesta ja siitä, että vapaan veden lisääntyessä myös lajisto 
on rikastunut niittokohdissa. 
 
Syksyllä 2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen biologi kävi tekemässä kasvillisuuskartoitusta 
hankkeessa useana vuonna talvisin niitetyssä ruovikossa Mukulanlahden Natura-alueella. Hän totesi, 
että ensimmäisen talviniittokerran jälkeen ruovikko on harvempaa ja ehkä matalampaa kuin 
niittämättömillä alueilla. Uposkasvit hyötyvät niiton seurauksena lisääntyneen valon määrästä ja pohja 
oli kasvillisuuden peitossa. Täplälampikorennon toukkia erityisesti suojaavia lajeja (ärviät tai 
vesiherneet) alueella ei näkynyt, mutta uposkasvillisuus lisännee vesihyönteisten suojapaikkoja ja näin 
mahdollisesti vesilintujen ravintoa.  
 
Nämä tulokset olivat neljän talven niittojen jälkeen kyseissä kohteessa. Tarvitaan vielä pidemmän ajan 
seurantaa, jotta voidaan varmasti sanoa, mikä on jatkuvan talviniiton pitkäaikainen vaikutus. 
Talviniittojen vaikutusten seuranta-alueen voisi perustaa Natura-alueen ulkopuolisille lahdille.  

 
b. aikataulu 

Hanke tuli vireille 26.10.2015 ja se alkoi omalla riskillä marraskuussa 2015. Päätös hankkeen 
rahoituksesta tehtiin 27.06.2016. Hankkeelle myönnettiin 20.12.2017 jatkoaikaa 31.10.2019 saakka. 

c. resurssit 
Hankkeessa oli palkattuna yksi henkilö, osa-aikainen (25%) projektipäällikkö. Lisäksi hankkeessa 
ostettiin palveluita eri yrityksiltä ja tehtiin paljon vastikkeetonta työtä. Hankkeen projektipäällikkö oli 
yhteydessä eri vaiheessa tarvittaviin yrittäjiin (ostopalvelu) ja vastikkeettoman työn tekijöihin.  
Alueelta löytyi sopivia yrityksiä eri osa-alueiden suorittamiseksi. Lyöttilän yhteisen kalaveden 
osakaskunnan puheenjohtaja ohjasi hanketta vastikkeetta. Vastikkeettomaan työhön saatiin tekijöitä 
mm. osakaskunnan puheenjohtajan ja projektipäällikön verkostojen kautta sekä muista ruokoasioista 
kiinnostuneista. 
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d. toteutuksen organisaatio 
Hankkeen toteuttaja oli Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta, jonka puheenjohtaja Matti Järvinen 
ohjasi hanketta. Hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä toimi Tanja Kukkola. Yli puolet hankkeen 
toteutuksesta tuli ostopalveluiden kautta. 
 
Hankkeessa ei vaadittu ohjausryhmää. Hankkeen asioiden käsittelyyn kokoontui kerran vuodessa 
epävirallinen ohjausryhmä, johon kuului Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Visa Niittyniemi ja Pohjois-
Kymen Kasvusta Jarno Leinonen (vuonna 2018) sekä Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan 
puheenjohtaja Matti Järvinen ja hankkeen projektipäällikkö Tanja Kukkola. 
 

e. kustannukset ja rahoitus 
Tukea hankkeelle myönnettiin 90 220,05€ (Euroopan unionin osuus + valtion osuus) ja kuntarahaa 
Leader-toimintaryhmältä 22 555,01€, yhteensä 112 775,06€. Myönnettävä tuki ja muu julkinen 
rahoitus yhteensä oli yhteensä 79,76% hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Hankkeen hyväksytty rahoitus oli yhteensä 141 393,00€ alla esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti. 
 
Julkinen kokonaisrahoitus 112 775,06€ 

 EU-osuus 47 365,52€ 
 Valtio 42 854,53€  
 Kuntaraha toimintaryhmältä 22 555,01€ 

 
Yksityinen rahoitus yhteensä 28 617,94€ 

 Yksityinen, rahallinen osuus 18 012,94€ 
 Yksityinen, vastikkeeton työ 10 605,00€ 

 
Hankkeessa ei ollut tuloja. 
 
Tuki myönnettiin vuoden 2016 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64 EU:n 
osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta 
maaseudun kehittämisestä. 
 
Vastikkeetonta työtä hankkeessa tehtiin huomattavasti arvioitua enemmän. Kaikkea ei hyväksytty 
hankkeelle, sillä ensimmäisen talven aikana (jolloin hanketta tehtiin vielä omalla riskillä ja hankkeen 
aloituspalaveria ei ollut ollut) tehty vastikkeeton työ ei ollut kirjattu niin, että kaikilta olisi ollut 
omakätiset allekirjoitukset vastikkeettoman työn listoissa.  
 

f. raportointi ja seuranta 
Jokaisen maksatuksen yhteydessä tehtiin vapaamuotoinen kuvaus hankkeen toteutumisesta. Kerran 
vuodessa olleissa epävirallisen ohjausryhmän kokouksissa käsiteltiin päivitettyä projektisuunnitelmaa 
ja muita hankeasioita. Katso ohjausryhmän kokoonpano toteutuksen organisaatio -kohdassa. 
Hankkeessa tehtiin loppumaksatuksen lisäksi neljä välimaksatusta. 
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g. toteutusoletukset ja riskit 
 
Hankkeen alussa laadittiin riskitaulukko (kuva alla).  

 
Ilmasto-olosuhteiden vaihtelevuus aiheuttivat haastetta. Leikkaajalta vaadittiin joustavuutta ja 
jatkuvaa olosuhteiden tarkastelua. Korjuuketjussa on tärkeää valita ilmasto-olosuhteisiin sopiva 
kalusto. Korjuuketjun kehittäjä käytti olemassa olevaa kalustoaan ja kehitti uutta tilanteen mukaan. 
Hän myös pääsi vaihtamaan ja korjaamaan kalustoa kesken leikkuun. Muun muassa näiden seikkojen 
vuoksi paikallisuudella on erittäin suuri merkitys.  
 
Hankkeessa tehtiin tarkennuksia, kun tuli tarve kehittää jotain hankkeen tavoitteiden mukaista osa-
aluetta, jota ei ollut kirjattu hankehakemukseen.  Hankeajan jatkamiseen haettiin muutospäätöstä. 
Perusteena olivat muun muassa luonnonolosuhteet, tutkimustulokset sekä hankkeen ja sen sisällön 
esittely Kouvolan asuntomessuilla. 20.12.2017 saadulla päätöksellä jatkettiin hankkeen toteutusaikaa 
31.10.2019 asti. 
 
Ruokokatekäyttöä oli tutkittu Kouvolan kaupungin pienessä puistokohteessa juuri ennen hankkeen 
alkua. Siinä puistoalueelle levitettiin kesäniitettyä ruokosilppua. Tämä ei kuitenkaan toiminut 
kuorikatteen tavoin vaan ennemminkin kasvualustana. Syynä lienee oli kesäruo’on ravinnepitoisuus. 
Kaupunki ei tämän kokemuksen jälkeen vaikuttanut innostuneelta ruokosilpun katekäytön 
testaamiseen. Hankkeeseen oli kirjattu, että tutkitaan ruokokatteen toimivuutta puistoissa esimerkiksi 
opinnäytetyönä. Hankkeen alussa emme saaneet opinnäytetyön tekijää oppilaitoshausta huolimatta. 
Kaupungin kokemusten ja kokeilun kiinnostuksen puutteen vuoksi, hankkeeseen tehtiin tarkennus, 
jossa ehdotettiin painopisteen siirtoa silpun käyttöön kuivikkeena ja muuhun tuotteistamiseen. Oli 
luonnollista, että tämän havainnon jälkeen hankkeen painopistettä siirrettiin ruo’on muihin 
käyttötapoihin.  

Riskin kuvaus Todennäköisyys
(1-5)

Vaikutus
(1-5)

Riski-indeksi
(todennäköisyys x 

vaikutus)

Tarvittavat toimenpiteet Vastuu-
henkilö

Suunnittelun henkilöriippuvuus 3 3 9 Riittävän hyvä dokumentointi ja tiedottaminen. Tku, Mjä
Teknologia 3 4 12 Vaihtoehtoisten ratkaisujen pohdinta Tku, Mjä
Byrokratian hitaus 2 5 10 Asioiden ja päätösprosessien sekä niiden aikataulun 

tunteminen. Varataan aikaa tarpeeksi.
Tku, (Mjä)

Ilmasto-olosuhteet 2 5 10 Seurataan säätiedotuksia ja luontoa. Ajoitetaan toiminnot ns. 
varmoille ajoille esim. jään suhteen. Tehdään toimenpiteitä 
tarvittaessa parantaaksemme tilannetta.

Tku, 
ostopalvelu

Henkilösairastumiset 3 5 15 Määritellään varahenkilöt ja heille otetaan aikatauluun varaus 
kriittisten tehtävien osalta. Tätä pyydetään tarvittaessa myös 
ostopalvelujen tuottajilta.

Tku, Mjä

Muuttuvat tilanteet 2 4 8 "Ohjausryhmän"/osakaskunnan kokous, tarvittaessa 
tarkennukset hankesuunnitelmaan tai muutos siihen.

Tku, Mjä

Tuotteen laatu ei vastaa 
kriteereitä

2 2 4 Laatumääritykset etukäteen Tku

Markkinoiden syntyminen
 ja yritysten sitoutuminen

3 5 15 Tehdään esimerkkejä ja tiedotetaan. Selvitetään potentiaaliset 
asiakkaat ja tarvittavat markkinointikenot.

Tku
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Koska puutarhakatekäyttö pieneni, emme myöskään tarvinneet hankkeeseen kirjattua 
kausityöntekijää ainakaan siinä määrin kuin tunteja on kirjattu hankkeen kustannuksiin. Oli ajateltu, 
että kesätyöntekijä olisi viherpuolen ihminen ja hoitaisi kateasiaa. Sellaista osaamista ei tarvittu 
painopisteen siirtyessä toisaalle. Katekokeilu tehtiin kuitenkin myöhemmin, kuten yllä on kerrottu. 
Onneksi päästiin tekemään myös tiedotusta, sillä oli suuri merkitys muun muassa markkinoiden 
luomisessa. 
 
Muut riskit eivät toteutuneet tai toteutuivat niin pienesti, ettei erityisiä toimenpiteitä tarvinnut tehdä 
asian suhteen. 
 

 
4.4 Yhteistyökumppanit 

Hankkeella on ollut useita yhteistyökumppaneita niin työpajojen kuin myös hanke-esittelyjen myötä. 
Alla on esitelty yhteistyökumppanit.  
 

 Kuusankosken seurakunta Lutherin Lystit -tapahtuma 25.5.2017 ja Suvivirren sunnuntai -
tapahtuma 4.6.2017, hanke- ja ruokotuote-esittely  

 Kymijoesta uutta voimaa -hanke ja näyttely 10.6.-30.7.2017 mattotyöpaja ja hankkeen 
esittely sekä tuotteita näyttelyssä 

 Kuusankosken yrittäjät ry, muotitapahtumassa 13.5.2017 hanke-esittely ja ruokotuotteita 
rekvisiittana 

 Kouvolan kaupunki, hanke- ja ruokotuote-esittely  Wiipurintien markkinat -tapahtumassa 
5.8.-6.8.2017 ja 4.8.-5.8.2018 sekä ruokosilpun (paaleissa) toimitus testaukseen 
puistoalueelle 

 Kettumäen kansanpuisto ry, yhdistyksen tiloissa järviruokopäivät (käsityötyöpaja) 2.12.-
3.12.2018 ja järviruo’on talviniitto- ja lajittelutyöpajan alkuluento 17.2.-18.2.2018. Niiden 
lisäksi yhdistys on testannut hankkeen ruokoa erilaisissa tuotteissa sekä kuinka 
ruokotuotteiden teko soveltuu kuntouttavaan työtoimintaan. Kettumäen 
ruokomallimiljöössä on käytetty osin virolaista ruokoa sekä hankkeen ylijäämäruokoa.  

 Iitin Pyrintö, Saukonkallion tanssilavalle järjestettiin ruokokattotyöpaja 8.6.-11.6.2018 
 Nuolniemen kylän yhteinen jätekatos, roskakatostyöpaja 16.6.-19.6.2018  
 yksityiset henkilöt, ylijäämäruokojen testaus erilaisissa tuotteissa 
 maatila ja sikala, ylijäämäruokojen testaus kuivikkeena 
 Järviruokoasiaa Kouvolasta ja Iitistä näyttely asuntomessujen aikana Kymin Ruukin alueella 

(Taideruukki oli oheiskohdealue) 
 Lyöttilän Seurantalo, ruokovarjotyöpaja ja viherkattotyöpaja 

 
 

4.5 Tulokset ja vaikutukset 

Järviruo’on hyödyntämiseen on selkeästi tarvetta ja kiinnostusta. Kiinnostus kasvoi selkeästi syksyllä 
2019. Syynä lienevät muun muassa tietoisuuden kasvaminen ja isompi esittäytyminen asuntomessuilla 
sekä ihmisten huolen herääminen ilmaston ja maapallon tilasta.  
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Hankkeessa saatiin kehitettyä useita asioita ja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat konkreettiset toimet 
järviruo’on korjaamisesta hyödyntämiseen. Kehitettävää vielä jää, mutta alku on hyvä ja tulokset 
lupaavia. Työtä kannattaa ehdottomasti jatkaa. 
 
Suomeen on aiemmin tuotu hyötykäyttöön järviruokoa lähinnä Virosta, vaikka kotimaassakin kasvaa 
riittävän laatutason raaka-ainetta. Virossa niittoja on tehty jo nyt useita vuosia ja järviruo’on ympärillä 
siellä toimii useita yrityksiä ympärivuotisesti. Hankkeen myötä syntyi uusi yksi yritys. Moni hankkeessa 
mukana ollut aikoo jatkaa työtään asian parissa jatkossakin. 
 
Suomessa järviruoko on ollut vain ongelmajätettä ja yrittäjyyttä sen ympärillä ei ole juurikaan ollut 
kesäniittojen tekijöitä lukuun ottamatta. Hankkeessa saatiin muodostettua toimiva talvinen 
korjuuketju sekä tuloksia erilaisista hyötykäyttömahdollisuuksista. Nyt seutukunnalla voidaan kestävän 
kehityksen näkökulmasta korvata ulkomailta kuljetettavaa järviruokoa lähitoimituksilla alueen 
pienyrittäjyyttä hyödyntäen. Hankkeessa saatiin muodostettua hyvä verkosto, johon kuuluu 
paikallisten yhteisöjen ja yksityisten lisäksi myös muun muassa virolainen yrittäjä, joka kävi 
kouluttamassa työpajoissa.  
 
Pienyrittäjyyden muodostumiseen niin ruovikon korjuuketjun kuin myös sen hyödyntämisen ympärille 
on hyvät mahdollisuudet Suomessa. Ruokoketjussa (suunnittelu-korjuuketju-jatkojalostus-
tuotteistaminen-ohjeistus) on osia, jotka ovat yksinkertaisia ja helppo oppia. Niiden tekemisessä ei 
tarvita erityistä ammattitaitoa. Tämä työ voisi sopia myös vajaatyökykyisille tai kielitaidottomille.  
Hankkeessa oli mukana maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Heille talvileikkuu oli eksoottinen 
kokemus. Monella oli mielikuva, että heidän maassaan järviruokoa on hyödynnetty. Kukaan heistä ei 
ollut itse työskennellyt asian parissa.  
 
Niitetty ruovikko ei ollut tasalaatuista vielä vähäisten niittojen myötä, joten lajittelusta jäi paljon yli. 
Lajittelun ja niputuksen käsityön osuutta voidaan yrittää helpottaa laitteiden avulla. Esimerkiksi 
virolaisilla on itse kehitetty raakanippujen puhdistus-/lajittelulaite, joka nopeuttaa kattonipun tekoa 
huomattavasti. Myös hankkeessa kehitettiin jatkojalostusta.  
 
Ympäristöä on mahdollisuus parantaa ruovikoiden suunnitelmallisilla niitoilla. Ympäristön kannalta 
niitetty ruovikko sisältää ravinteita, jotka osaksi liukenevat takaisin vesistöihin. Hyötykäytön 
lisääntyessä myös tarve niitoille kasvaa ja näin saadaan myös pienennettyä vesistöihin kohdistuvaa 
ulkoista kuormitusta. Suomalainen talviniitto on vielä arvokasta. Jotta raaka-ainetta voisi kannattavasti 
hyödyntää, tulisi raaka-aineen hinta olla kohtuullinen. Tähän voisi ratkaisuna olla talviniittoihin 
myönnettävä tuki, jonka avulla saadaan pienennettyä esimerkiksi ruokonipun hintaa kohtuulliseksi 
hyödyntämistä ajatellen. 
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5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Jatkotoimenpiteenä suositellaan tukemaan kalaveden osakaskuntia ja yrityksiä myös talviseen 
korjuuketjun toteuttamiseen. Pääosin kaikkialla on samaan aikaan otollinen korjuukeli ja muutama 
leikkuuyrittäjä ei ehdi montaa kohdetta talven aikana leikkaamaan. Myös ilmastonmuutokset 
aiheuttavat huolta tulevaisuudessa ja mahdollisesti lyhentävät leikkuuaikaa entisestään. Hankkeessa 
todettiin paikallisuudella olevan erittäin suuri merkitys etenkin korjuuketjussa.  
 
Jatkojalostusta ja tuotekehitystä tulee myös tukea ja kehittää vielä, jotta ruokomassan hyödyntämisen 
ympärille on mahdollista muodostaa kannattavaa liiketoimintaa. Hankkeessa testattiin erilaista 
jatkojalostamista, joiden kehittämistä tulee vielä jatkaa. Lisäksi tarvitaan koneiden ja laitteiden sekä 
tuotteiden tyyppihyväksyntien tekemiseen tiedotusta ja tukea. 
 
Ruokomateriaalin hinta tulee saada kohtuulliselle tasolle ja kilpailukykyiseksi esimerkiksi Viron 
hintoihin nähden. Materiaalin hinta tulee olla sellainen, että myös sen hyödyntäminen on 
kannattavaa. Tähän tarvitaan ainakin aluksi taloudellista tukea. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 
korjuuketjua tukemalla.  

 
Hankkeessa on muodostunut erittäin hyvä yhteistyöverkosto, jonka avulla ruokotietoisuutta voi viedä 
eteenpäin. Hankkeen loppuvaiheessa ihmisten kiinnostus asiaa kohtaan kasvoi selkeästi. Verkoston 
vahvistamista ja järjestäytymistä kannattaa tukea, jotta ruokotoimijat voivat jakaa tietojaan ja viedä 
asiaa yhteisrintamana eteenpäin - tiedonvälitys ja koulutus ovat tärkeässä asemassa tulevaisuudessa! 

 
Linkit: 
 
Hankkeen verkkosivut: 
www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-on-korjuuketjun-ja-hyot/ 
 
Hankkeen facebook-sivut: 
www.facebook.com/J%C3%A4rviruoon-korjuuketjun-ja-hy%C3%B6tyk%C3%A4yt%C3%B6n-
kehitt%C3%A4mishanke-2015-2019-235473950237081/ 
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