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Ravinteet Suomen vesistöissä 
- Järvistä 85 % on ekologisesti hyvässä tai erittäin hyvässä tilassa.  

- Jokien osalta 65 % on ekologisesti hyvässä tilassa.  

- Merialueiden rannikoista 25 % on luokiteltu ekologiselta tilaltaan 

hyviksi. Rannikkovesistä 54 % on tyydyttävässä, 20 % välttävässä ja 

1 % huonossa tilassa. 

- Vuodessa pitää Itämereen ravinnekuormitusta vähentää fosforin 

osalta 14 500 tonnia ja typen osalta 100 010 tonnia. 

- Suomen vähennystavoite on 150 tonnia fosforille ja 1200 tonnin 

typelle vuosittain (HELCOM). 
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Ravinteita poistavia toimia 

Biomassan poistaminen vesistöstä:  

- Kalastus 

- Levien kasvattaminen 

- Simpukoiden kasvattaminen 

- Järviruo’on poistaminen 

- Vesiruton poistaminen 

 

Maan ja veden rajapinnassa:  

- Hulevesien käsittely 
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Levien kasvattaminen 

- Mikrolevien kasvattaminen vaatii kontrolloidut olosuhteet. 

- Makroleviä voi kasvattaa luonnonvesissä. 

- Itämeren suolapitoisuus liian alhainen, kasvu hidasta. 

- Talviolosuhteiden vuoksi kasvattaminen vain osan aikaa 

vuodesta. 

- Levät poistavat jätevesistä 50% fosforista ja 90% nitraateista. 

  

Käyttömahdollisuuksia:  

 Elintarvikkeet, lääkkeet, kosmetiikka (tarvitsevat valvotut 

kasvatusaltaat).  

 Rehut (kuitenkin 12-60 € / kg, kun rypsirouhe 0,35 € /kg)  

 Biopolttoaineet 

 Biokemialliset yhdisteet 
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Levät energiana 

- Dieselin valmistukseen 

tuotantomenetelmä ei riittävän 

kustannustehokas. 

- Jos levien öljypitoisuus on 60 %, pääoma 

ja käyttökustannukset puolittuvat. 

- Biomassan keräämiseen, veden poistoon 

ja öljyn erotukseen tarvitaan edullisimpia 

menetelmiä. 

- Makrolevistä voidaan valmistaa vain 

biometaania ja bioetanolia. 

- Markkinahinnat ratkaisevassa asemassa. 
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Ravinteiden poisto levien avulla - SWOT 

- Vahvuudet: vaatii uutta teknologiaa, 

useita tuotteita, ei kilpaile peltopinta-

alasta, voidaan yhdistää 

merituulivoiman tuotantoon. 

- Heikkoudet: kokemuksen ja tiedon 

puute kaupallistamisessa, 

taloudellinen tehokkuus  heikkoa,  ei 

voida toteuttaa taloudellisesti 

nopeasti, levien kasvu hidasta. 

- Mahdollisuudet: kasvava kysyntä, 

yritykset halukkaita investoimaan. 

- Uhat: mahdollinen puute ravinteista, 

taloudellisesta tuesta voi olla puutetta, 

kansallisella tasolla poliittisen tuen 

puute. 
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Simpukan viljely 

- Suomen vesialueilla suolapitoisuus 

liian alhainen (5-8 PSU). 

- Kasvatettujen simpukoiden koko 

liian pieni (alle 3 cm). 

- Simpukoiden sadon korjaaminen 

kallista. 

- Käyttö vain rehuna, lannoitteena ja 

simpukkajauhona. 

- Simpukkajauhon proteiinipitoisuus 

on n 65 %, parempi vaihtoehto kuin 

kalajauho. Simpukkajauhon 

valmistuksen prosessi 

yksinkertainen. 
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Ravinteiden poisto simpukoiden viljelyllä 

- SWOT 

- Vahvuudet: voi luoda työpaikkoja maaseudulle. 

- Heikkoudet: matala suolapitoisuus voi haitata kasvatusta, 

kompensaatioiden tarve, talviolosuhteet. 

- Mahdollisuudet: luo uusia työmahdollisuuksia, voidaan 

yhdistää merituulivoimalan toimintaan. 

- Uhat: ei ole yksimielisyyttä onko simpukoiden viljely hyvä tapa 

parantaa vesistön laatua. 
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Hulevesien käsittely 

- Hulevedet ovat esim. katoilta tai maan pinnalta valuvia vesiä. 

- Hulevesien haitta-aineiden määrään vaikuttaa alueet mistä 

tulevat. 

- Yleisempiä ovat mm. kiinto-aineet, ravinteet, metallit, kloridit, 

öljyt, rasvat ja PAH-yhdisteet, torjunta-aineet. 

- Ne on kuitenkin puhdistettava sitä ennen eri kasvien avulla. 

- Hulevesien hallinta-alueet ovat paranneltuja luonnonuomia tai 

rakennettuja biosuodatusalueita. 

- Imeytyksen jälkeen ne voidaan johtaa luonnonvesiin. 
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Hulevesien käsittely 

- Hulevesien hallinnasta säädetään lailla. 

- Säädetään mm. kaavoitussäädöksissä ja rakentamiseen 

liittyvissä säädöksissä 

- Päävastuu hallinnasta kunnilla. 

- Kunnilla on hulevesistrategioita. 

- Hulevesialueiden hoito on yritystoimintaa, usein osana 

ympäristönhoitoyritysten muuta liiketoimintaa. 
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Ravinteiden poisto järviruokoa 

poistamalla 

- Kesällä leikatussa ruo’ossa eniten 

ravinteita. 

- Talven ajaksi ravinteet varastoituvat 

juurakkoon. 
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- Itämeren alueella järviruokoa 300 000 hehtaaria ja biomassaa n. 1 miljoonaa 

tonnia.  

- Suomen vesialueilla rannikkoalueilla ruovikoita n. 44 000 hehtaaria ja 

sisämaahan n. 1 km alueilla n. 29 000 ha. 

- Suomessa järviruokoa 5-7 tonnia / hehtaari. 

- 100 000 hehtaarin alalta korjattu biomassa poistaa 500-1000 tonnia fosforia ja 

5000-10000 tonnia typpeä. 

- Jos leikataan kaksi kertaa kesän aikana niin ravinteita poistuu 1,5 kertainen 

määrä. 
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Järviruo’on käyttömahdollisuuksia 
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Järviruoko viljelyssä 

- Mikäli leikattu järviruoko käytetään paikallisesti, vähennetään 

kuljetuksien ja käsittelyjen tarvetta. 

- Parantaa pellon rakennetta ja pienentää ravinteiden 

huuhtoutumista vesistöihin.  

- Ravinteiden paras hyödyntämisaika peltokäytössä 

kasvukauden alussa, leikkuu ajoittuu kuitenkin elokuulle. 

- Kesäruo’on käyttö kasvukauden alussa edellyttää ruo’on 

silppuamista ja kompostointia talven ajaksi. 
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- Talviruoko säilyy 

silputtuna ja sen käyttö 

voidaan ajoittaa 

käyttötarpeen mukaan. 
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Järviruoko vihannesviljelyssä 

- Silputtu tai kompostoitu biomassa 

parantaa maan vesitaloutta ja 

kosteusolosuhteita. Maan rakenne 

pehmeämpää ja muruisempaa. 

- Järviruo’on ja ruokohelpin yhdistelmä 

oli paras ja kilpailukykyisin tomaatin 

kasvualustana. 

- Järviruo’osta valmistetut kasvualustat 

voivat kaupallisina tuotteina olla hyviä 

vaihtoehtoja korvaamaan 

turvepohjaiset kasvualustat. 

- Pelkästään Suomessa käytetyn 

turpeen korvaamiseen tarvittaisiin 

kuitenkin 70 000 ha järviruo’on 

niittopinta-ala. 
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Järviruoko eläintuotannossa 

Kuivike: 

- Soveltuu käytettäväksi kuivikkeena eläinten alla. 

- Voidaan käyttää huusseissa ja kompostissa. 

- Talviruo’olla korsi kova ja sitkeä. Pysyy paremmin koossa ja 

hajoaa hitaammin. 

- Alustavissa kokeissa kokemukset hyviä, kerää kosteutta 

paremmin kuin olki. 

Rehu: 

- Vain kesäruoko soveltuu rehuksi. 

- Hyviä puoli on mm. korkea valkuaisaine- ja sokeripitoisuus. 

- Ruovikkojen lähellä olevat karjatilat voivat käyttää ruokoa 

rehuna ainakin yhtenä lisäravinnonlähteenä. 

- Merenrantaniittyjen laiduntaminen voi oikeuttaa saamaan 

maatalouden korvausta. 
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Järviruoko energiana 

- Keskimääräinen lämpöarvo 3.9 

MWh/t, kosteuspitoisuus on 20 %. 

- Polttoon soveltuu parhaiten 

kevättalvella korjattu ruoko. 

- Biokaasun tuotantoon soveltuu 

parhaiten kesällä korjattu ruoko. 

Tuotanto paranee, mikäli ruoko on 

pilkottu jakeiksi. 

- Biokaasukäytön este on biomassan 

korjuun ajoittuminen lyhyeen aikaan 

kesällä, kun biomassaa tarvitaan 

koko vuoden ajan. 

- Bioetanolin tuotannossa  saadut 

tulokset myönteisiä. 
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Järviruoko rakentamisessa 

 

- Kattomateriaalina talviruoko kestää kosteutta hyvin joten 

käyttöikä on 70-100 vuotta. 

- Soveltuu Suomen oloihin hyvin. 

- Osa sateista tulee meillä lumena. 

- Ruokokatto läpäisee hyvin vesihöyryä. 

- Toimii loistavana äänieristeenä. 

- Ruokokatot ovat kevyitä. 

- Valmistuskustannukset samaa luokkaa tiilikatteen kanssa. 

 

- Seinäelementissä pintamateriaalina on savi. 

- Rakenne on hengittävä ja lähes palamaton. 
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Järviruoko rakentamisessa, jatkuu 

- Eristeenä voidaan käyttää alapohjissa, seinissä ja katossa. 

- Ympäristöystävällinen, hengittävä ja helppo asentaa. 

- On kevyt, ei syty tulee eikä homehdu. 

- Paloturvallisuutta voi parantaa savella tai kipsillä. 

 

- Rappausalustana käytetty 

     kauan.  

      

- Viherrakentamisessa voidaan  

     hyödyntää. 
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Muita järviruo’on käyttömahdollisuuksia 

- Tuoreita versoja voidaan käyttää parsan tavoin tai niitä 

käytetään muhennoksissa, keitoissa ja pataruuissa. 

- Juuria voi jauhaa ja käyttää leivonnassa, puuroissa ja 

velleissä tai lisätä jauhoihin. 

- Sitä voidaan käyttää mm. kulumissuojana ja tiepohjissa. 

- Ennen kukintaa kerätystä ruo’osta saatua väriaineitta voidaan 

käyttää lankojen värjäämiseen. 

- Voidaan valmistaa käyttöesineitä ja paperia. 

- Aiemmin röyhyjä käytettiin patjojen ja tyynyjen täytteenä. 

- Koriste-esineiden valmistamiseen. 

- Käyttöä myös mm kosmetiikkatuotteissa. 

19 7.9.2017 



© Luonnonvarakeskus 

Järviruo’on käyttö ravinteiden poistossa -

SWOT 
- Vahvuudet: yleinen kasvi, voidaan 

hyödyntää useilla eri tavoilla. 

- Heikkoudet: kasvin määrä rajoittava 

tekijä, ei riittävästi hyviä ratkaisuja 

tehokkaaseen ja taloudelliseen 

sadonkorjuuseen, optimaalinen 

kuljetusmatka ei saa olla yli 50 km, 

ammattitaitoisen työvoiman puute. 

- Mahdollisuudet: EU tuki, teknologian 

kasvava kysyntä, globaaliset 

pyrkimykset kestävään kehitykseen. 

- Uhat: poliittisen ja taloudellisen tuen 

puute. 
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Järviruokoliiketoiminnan kehittäminen 

 

 

21 7.9.2017 

Laizans, A., 2013. Business, models and socio-economic effects of reed business. Teoksessa: Kask, Ü. 

(toim.). Guidebook of reed business. p. 98-106. ISBN 978-9949-484-91-1.  
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Toimijoiden näkemyksiä 
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Yhteinen strategia toisi 

toimijoita yhteen 

 

Tero Almi, toimitusjohtaja, 

Rantaparturit Oy 

 

Lisää yritystoimintaa 

kentälle kaivataan 

 

Maria Yli-Renko, 

projektikoordinaattori, 

Varsinais-Suomen ELY-

keskus, Ruokopelto-hanke 
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Yhteenveto kehittämistarpeista ja 

ratkaisuehdotuksista 1/4 

• Leikkuukohteiden valinta, materiaalin saatavuus 

– Järviruokokartoitus GIS-pohjalle ja avoimeksi dataksi 

toimijoita palvelemaan 

– Alueelliset leikkuusuunnitelmat luonnonsuojelunäkökulmat 

sekä järviruokomateriaalin tuotantonäkökulmat 

huomioiden 

– Vesialueiden omistajien yhteinen tahtotila, lupakäytännöt 

– Julkista keskustelua ja puolueetonta tietoa järviruo’osta 

sekä leikkuun ympäristövaikutuksista tarvitaan. 
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Yhteenveto kehittämistarpeista ja 

ratkaisuehdotuksista 2/4 

• Leikkuun, keruun ja esikäsittelyn hinta 

– Laitteistojen kehittäminen leikkuuseen, logistiikkaan ja 

esikäsittelyyn tuo tehoa ja pudottaa kustannuksia. 

– Kehitettävä joustavia logistiikkamalleja. Tärkeä osa 

liiketoiminnasta tulee tehokkaan logistiikan kehittäjälle. 

– Tehokas alueellinen palvelumyynti ja luvanhankinta 

mahdollistavat isompien alojen käsittelyn ilman laitteiston 

siirtelyä. 

– Kehittyvä arvoketju (ruo’on käyttökohteet) lisää 

kiinnostusta investointeihin ja uuteen yrittäjyyteen myös 

leikkuu- ja esikäsittelypuolella. 

– Osaamisen kehittäminen parantaa tehokkuutta.  

– Ruovikoiden hoidon tukipolitiikan muutos tuo lisää 

houkuttelevia hoitokohteita.  
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Yhteenveto kehittämistarpeista ja 

ratkaisuehdotuksista 3/4 

• Leikkuun, keruun ja esikäsittelyn tekniset haasteet 

– Vesikuljetusten hyödyntäminen hankalissa kohteissa. 

 

• Lähikäyttökohteet 

– Valtakunnallinen tiedonlevitys järviruo’on 

mahdollisuuksista sekä ideoiden jakaminen 

lähiarvoketjujen kehittämiseksi alueiden välillä. 

– Valtakunnallisesti lähiruokotuotteiden brändäys. 

 

• Ravinnehyödynnyksen ongelmat 

– Ratkaisuja tulee hakea paikallisesti. 

Fosforiylijäämäongelma koskettaa erityisen paljon 

eläintiloja. Ongelma-alueilla tulee hakea vaihtoehtoisia 

hyödynnyskohteita.  
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Yhteenveto kehittämistarpeista ja 

ratkaisuehdotuksista 4/4 

• Teolliset käyttökohteet 

– Kuljetettavan massan pienentäminen 

tarkoituksenmukaisella esikäsittelyllä. 

– Älykkäät logistiset systeemit välttämättömiä. 

– Käyttökohteiden joustava ja älykäs valinta välttämätöntä. 

– Kompostointikokeet. 

– Yhdistetyn biokaasun ja kemikaalien tuotannon tutkimus. 

– Osaamisen kehittäminen ruokorakentamiseen. 

– Perustutkimusta järviruo’on ominaisuuksista tarvitaan. 

– Soveltavaa tutkimusta esim. kuitutuotteiden valmistuksesta 

voitava laajentaa myös ruokomateriaalille. 
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Suositukset järviruokoketjun 

kehittämiseksi 

1. Yhteiskehittäminen 

2. Leikkuun ja esikäsittelyn teknologia 

3. Älykkäät logistiset systeemit 

4. Avoin tieto ja julkinen keskustelu 

5. Yhteinen strategia ja suunnittelu 

6. Osaamisen kehittäminen 

7. Rahoitus 
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Uutta liiketoimintaa vesistöjen ravinteista 

- yhteenveto 

- Tällä hetkellä levien kasvattaminen ei ole kannattavaa 

toimintaa. 

- Simpukoiden kasvattaminen ei myöskään kannata. 

- Levien ja simpukoiden kasvattaminen voidaan yhdistää 

muuhun liiketoimintaan ja siten saadaan kannattavuus 

paremmaksi. 

- Hulevesien hoito voi olla liiketoimintaa. 

- Vesiruton hyötykäyttö kannattaa tutkia. 

- Järviruo’on arvoketju on kannattava. Teknologia pitää saada 

kuntoon. 
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Suositukset 

• Järviruokoketjun yhteiskehittämisen (co-creation) tukeminen  

• Uuden Ruokostrategian luominen, ml. alueiden käytön 

suunnittelu 

• Meren biologisen monimuotoisuuden tutkimus ja 

bioteknologisten resurssien koordinoitu kartoitus 

• Investointirahoitusten kehittäminen ja muun 

kehittämisrahoituksen tarjoaminen 

• Avoimen tiedon ja julkisen keskustelun edistäminen 

• Osaamisen kehittäminen 
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Uutta liiketoimintaa vesistöjen 

ravinteista 

Helena Hyvärinen, Kirsi Usva, Pauli 

Saarenketo, Sirkka Juhanoja ja Eeva-

Maria Tuhkanen 

 

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-
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Kiitos! 
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