
Järviruokoasiaa Kouvolan ja Iitin
seudulta

Järviruokoasioita on edistetty Kouvolan ja Iitin seudulla
viimeisten vuosien ajan mm. seuraavien toimijoiden kautta

• Lyöttilän yhteisen kalaveden osakunnan järviruo’on
korjuuketjun ja hyötykäytön kehittämishanke, ks.

• Facebook                                                        
www.facebook.com/J%C3%A4rviruoon-korjuuketjun-ja-
hy%C3%B6tyk%C3%A4yt%C3%B6n-kehitt%C3%A4mishanke-2015-2019-
235473950237081

• Verkkosivut 
www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-
on-korjuuketjun-ja-hyot

• Kettumäen kansanpuisto ry
• Facebook                                               

www.facebook.com/Kettumaenkansanpuisto
• Verkkosivut                                                                     

www.kettumaenkansanpuisto.fi
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Lyöttilän yhteisen kalaveden 
osakaskunta

Järviruo’on korjuuketju ja hyötykäyttö -kehittämishanke 
1.11.2015-31.10.2019. Hankkeen rahoitus on myönnetty paikallisen 
Leader-ryhmän Pohjois-Kymen Kasvun kautta.

Kokonaisrahoitus 141 393€, josta
- julkinen rahoitus  112 775€ (≈ 80%)
-omarahoitus 28 618€ (≈20%)

Osakaskunnan puheenjohtaja Matti Järvinen
Hankkeen projektipäällikkö Tanja Kukkola, puh. 040 5690 486

Nähdessäsi viereisen merkin 
esityksessä, tiedät, että tuotetta 
on testattu hankkeessa.
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Hankkeen tausta

Järviruoko on levinnyt räjähdysmäisesti viimeisen 50 vuoden 
aikana. Se on vesialueen hallinnoijille (yleensä kalaveden 
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. 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? Päätettiin lähteä tekemään, 
kokeilemaan ja kehittämään asiaa käytännössä.
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Kettumäen kansanpuisto ry

Perustettiin vuonna 2016 pelastamaan lakkautetun 
Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennukset sekä 
järjestämään erilaista yleishyödyllistä toimintaa.

Kettumäen kansanpuisto ry on päättänyt rakentaa alueelleen 
järviruokomallimiljöön, jossa on tarkoitus on esitellä, mitä 
kaikkea järviruo'osta ja muusta suomalaisesta 
luonnonmateriaalista voidaan tehdä.

Kaikki alueelle rakennetut ruokorakennukset, -rakennelmat ja 
erilaiset puutarhatuotteet sekä päärakennuksen korjaus 
ruokolevyllä ovat saaneet alkunsa todellisesta tarpeesta. 
Samalla myös testataan mm. järviruo’on työstettävyyttä ja 
kestävyyttä.

Lisätietoa:
Puheenjohtaja Tanja Kukkola, puh. 040 5690 486

kukkolatanja@gmail.com

Nähdessäsi viereisen merkin esityksessä, tiedät, että tuotetta on 
testattu Kettumäellä.

Laatinut Tanja Kukkola 2019



Järviruoko (Phragmites australis) 

Kansankielellä usein kaisla tai ryti

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

Oikea kaisla on sarakasvi
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Millaista on hyvä ruoko?

Ruovikon iän tunnistus

• 1 vuotta vanha - keltainen
• 2 vuotta vanha - tumman keltainen
• 3 vuotta vanha - ruskea
• 4 vuotta vanha - harmaa
• 5 vuotta vanha - musta 

Kattoon käytettävän järviruo’on tulee olla hyvälaatuista!

Talviniitetty

Ei talviniitetty
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Järviruo’on korjuuketju ja 
hyötykäyttö 

kehittämishankkeella 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
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1. Korjuuketjun kehitys

Kokeillaan ja kehitetään eri sää-, jää- ja lumiolosuhteisiin 
sopivaa, leikkuukalustoa, kuljetuskalustoa ja varastointia.

Kalusto valitaan niittokohteen, ruovikon laadun ja 
jatkojalostuksen mukaan! Järvialueille sopivat pienemmät 
koneet. Ruovikko saattaa olla pirstoutuneena järven lahtiin 
ja siirtymiä tulee paljon. Yleensä järvet jäätyvät merialueita 
paremmin. Niittopään voi yhdistää olemassa olevaan 
kalustoon.

Talviniitetty

Ei talviniitetty
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2. Luoda paikallisia markkinoita

• järviruo’on jatkojalostamis- ja tuotteistamiskokeilut 

• järjestämällä työpajoja
• 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. Alustavina aiheina  mm. 

ruokovarjo, ruokopaperi, ruokokynäpiirustus ja viherkatto, jossa on 
hyödynnetty järviruokoa.

• esittelemällä asiaa 
• erilaisissa tapahtumissa, kuten Kouvolan asuntomessut 2019
• erilaisille ryhmille 

Talviniitetty

Ei talviniitetty

Parhaimmat päältä nipuiksi ->
rakentaminen ja käsityöt 

Paalit -> rakentamisessa, 
puutarhassa ja pengertämisessä

Silppu -> kuivike, kate ja kasvualusta
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3. Luoda malli, jossa ruo`on hyödyntäminen 
saadaan paikallista pienyrittäjyyttä 
tukevaksi. 

Voidaanko hyödyntää olemassa olevaa kalustoa ja varastotiloja? 

Kyllä voidaan! Lisäksi yrityksen sijainnilla ja paikallisuudella on 
merkitystä. Leikkaajan on hyvä päästä joustavasti jäälle 
sääolosuhteiden mukaan. Paikallinen tuntee parhaiten 
lähivesistön ja reitit, joita sinne pääsee. 

Talviniitetty

Ei talviniitetty

Laatinut Tanja Kukkola 2019



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 ensiniitto 5-100 m3/ha ≈ 45 m3/ha. Usein niitetty alue ≈ 
32 m3/ha  Talviniitetyn kuivan ruo’on tilavuuspaino on noin 110 
kg/ m3. 

Ruokoa on leikattu talvisin vuonna 
• 2016 noin 1,5 ha
• 2017 noin 5,5 ha
• 2018 noin 6,5 ha
• 2019 noin 10 ha

Tulokset ovat lupaavia. Ruovikko on siistiytynyt ja joiltain kohdin 
myös taantunut. Lintulajisto on rikastunut. Kaakkois-Suomen 
Ely-keskuksen biologi tekee asiasta arvion kesän 2019 aikana.

Talviniitetty

Ei talviniitetty
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1. Korjuuketjun kehitys

Hankkeella on neljä päätavoitetta,
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Koskee tätä osioita 
ruokoketjussa.



Kehitetään talvista 
korjuuketjua. Kesäniittoihin on 

jo Suomessa kalustoa.

Talvisen korjuuketjun haasteet
• Sääolosuhteet (jään muodostuminen, lumipeitteen paksuus ja kasaantuminen, 
pakkanen)
• Jäätyminen epätasaista ruovikossa ja lumen aiheuttama kosteuskuorma
• Jään ja lumipeitteen paksuuden vaikutus leikattavan materiaalin määrään
• Järviruo’on painuminen/lakoontuminen/katkeaminen jäiden liikkumisen vuoksi
• Ei vaikuta yhtä tehokkaasti seuraavan vuoden kasvuun kuin kesäniitto
• Keveys, tilan tarve

Talvisen korjuuketjun edut
• Leikkaamisen ja keräämisen nopeus jäältä
• Sopiva kosteusprosentti jälkikäyttöön
• Monipuolisia käyttömahdollisuuksia
• Keveys
• Vähentää vesistön ravinnekuormaa ja avaa maisemaa

Laatinut Tanja Kukkola 2019



Hankkeen kahtena ensimmäisenä talvena 
(vuosina 2016 ja 2017) niitettiin olemassa 
olevalla kalustolla. Niputus tehtiin käsin.

Olemassa olevaa kalustoa ja varastotiloja voi hyödyntää. 
Korjuuketjussa on hyötyä, jos toimija on paikallinen. Tällöin hän 
pääsee joustavasti jäälle sääolosuhteiden mukaan sekä tuntee 
vesistön ja reitit sinne hyvin. 

Talviniitetty

Ei talviniitetty

https://www.
facebook.com
/2354739502
37081/videos
/2374434800
40128/

https://www.youtube.com/watch?v=VkLpjyzL_lE&t=5s
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Kehitteillä on leikkuukone, jossa on 
niputtava niittopää. Talvesta 2018 niitto 
tehtiin niputtavalla niittopäällä. 

Saamme olemassa olevalla kalustolla talvisen ruovikon 
leikattua. Haasteellisempaa on sen kerääminen ja 
niputtaminen lumen seasta. Niputtava niittopää helpottaa 
työtä ja järviruoko saadaan kerättyä ns. raakanipuiksi. 
Kattonipuiksi jalostettaessa ne on puhdistettava ja niputettava 
uudelleen. Raakanipusta noin 50%-75% kelpaa kattonippuihin. 

Leikkuu, koneen kehitys, varastointi ja kuljetus tehdään 
hankkeessa ostopalveluna paikallisen yrittäjän Vesa Soikkelin 
toimesta. Niputtavia niittopäitä on olemassa maailmalla. 
Soikkeli tilasi kaksi niputtavaa niittopäätä (aihioita) Kiinasta ja 
ne saapuivat Suomeen keväällä 2017. Niittopäätä on päästy 
testaamaan tammikuusta 2018 lähtien. 

Hinta, kun tilasi kaksi niputtavaa niittopäätä: niittopäät yht. 
2300€. Rahti, huolinta ja tulli yht. 1400€. Hinnaksi saatiin 
1850€/niittopää. Kokoaminen vei paljon aikaa. Lisäksi niittopää 
on pitänyt purkaa osiin monta kertaa. Niittopään saaminen 
toimintakuntoon vaatii osaamista.

Järvialueille sopivat pienemmät koneet. Ruovikko saattaa olla 
pirstoutuneena järven lahtiin ja siirtymiä tulee paljon. Yleensä 
järvet jäätyvät merialueita paremmin. 

Talviniitetty

Ei talviniitetty

https://www.youtube.com/watch?v=U7jPNTrZDiY
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Koneiden 
vaatimustenmukaisuus

Hankkeessa on tehty konekehitystä ja -testausta. Jotta 
koneilla voi tehdä työtä kehittämisen jälkeenkin, tulee 
koneiden ja laitteiden täyttää kaikki niille kuuluvat 
vaatimukset.
Hankkeen tavoitteita edistää prototyypin kehittämisen 
selvittäminen korjuukäyttöön sopivaksi, joten hankkeessa 
tilattiin asiantuntijan selvitys niittokoneiden 
vaatimustenmukaisuudesta. Selvitystyön tulokset tulevat 
kaikkien julkisesti saataville. 
Ceriffi Oy tekee asiasta selvityksen toukokuun 2019 
loppuun mennessä.
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Mallia muualta!

Esimerkiksi Virossa usea yritys 
työskentelee järviruo’on parissa

Siim Sooster leikkaa isommalla koneella Virossa mm. 
Hiiumaalla. Kuljetus ja raakanippujen lajittelu ja 
pakkaaminen kuljetusvalmiiksi 50 kpl nippuihin on 
tuotteistettu. 

Siim Soosterin koneen saanto on noin 2000 raakanippua 
päivässä (4-6 ha).

Virossa on useita ruokokattorakentajia ja siellä myös 
rakennetaan järviruo’osta monipuolisesti.

Ks. Soosterin video niitosta ja jatkojalostuksesta 
https://www.youtube.com/watch?v=8AJMPD8fB-s&t=88s
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Kuljetus

Kuljetus jäältä varastoon esim. auto/traktori ja peräkärry-
yhdistelmällä tai moottorikelkka ja reki- yhdistelmällä. 
Kuljetusta helpottaa, että ruoko on nipuissa. 

Huom! Ruokoa kuljetetaan paljon Virosta Keski-Eurooppaan: 
120 kuution rekkaan menee paaleihin pakattuina 3000 nippua 
(paalin mitat 0,9 m x 2,4 m, paalissa 50 nippua).

Talviniitetty

Ei talviniitetty
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Varastointi

Hankkeessa varastona toimii latotyyppinen hyvin tuulettuva 
varastotila, jonne ei tule sähköä eikä vettä. 

Varasto sijaitsee lähellä Urajärveä, joten logistinen ketju jää 
lyhyeksi.

Ulkona säilyttäminen on myös hyvä tapa, kunhan huolehtii 
tuuletuksesta ja ettei vesi pääse tunkeutumaan nippujen 
väliin. 

Varaston koon tarve 10 ha leikkuuketjulle on noin 
keskimäärin 320 kuutiota. Lisäksi tarvitaan runsaasti avointa 
lattiatilaa puhdistuksen toteuttamiseen. Lisää tiloista 
”Lajittelu”-dioissa. 
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2. Luoda markkinoita

Hankkeella on neljä päätavoitetta,
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Järviruo’on jatkojalostamisen ja 
tuotteistamisen kokeilut, asian ja tuotteiden 
esittely sekä työpajojen järjestäminen

Nippujen lajittelusta ylijäänyt ruoko silputaan tai paalataan. 
Talviniitetty

Ei talviniitetty

Niput 
käsityöt ja rakentaminen

Silppu
kuivike huusseissa ja eläinten alusissa sekä puutarhassa 
katteena ja kasvualustana
. Kokeilemme myös kesäniittotavaraa 

Paalit
rakentaminen ja puutarhassa esim. 
kasvimaan rajauksissa
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Nippuja käytetään mm. rakentamisessa ja käsitöissä. 

Kattoniput parasta laatua ja tehdään ensimmäisen 
vuoden kasvustosta. 

Niput Lajittelu, ks. 
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)
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Lajittelu - tilat

Hankkeen kahden ensimmäisen talven (2016 ja 2017) aikana niput tehtiin suoraan jäällä. 
Tällöin ei tarvinnut lajittelua juurikaan tehdä varastolla. Talvella 2018 niitto oli saatu 
toimimaan niin, että kantavien jäiden aikaan keskityttiin raakanippujen tuotantoon 
niputtavalla niittopäällä ja niput kuljettiin varastoon odottamaan jatkokäsittelyä.

Keväällä 2018 säiden salliessa aloitettiin raakanippujen puhdistaminen ja lajittelu. Nyt 
oltiin siinä tilanteessa, että varasto oli täynnä lajiteltavia raakanippuja. Kaikki talven 
aikana leikatut niput eivät mahtuneet varaston sisälle, vaan huonompia säilytettiin 
ulkona. 

Lajittelu osoittautui arvioitua työläämmäksi. Lisäksi kevät 2018 oli kuuma ja aurinko 
paistoi varastolle koko päivän. Lajittelua ulkona auringon paisteessa ei jaksanut tehdä 
pitkään tehokkaasti. Varaston sisällä taas oli paljon ruokopölyä ilmassa. 

Varastotilaan ei tule vettä ja sähköä. Tulevaisuuden toimijan on syytä pohtia, mitä 
vaatimuksia on niin varastotilojen kuin myös jatkojalostustilojen suhteen ja kuinka saa ne 
logistisesti toimiviksi. Lisäksi on pohdittava, tarvitaanko esimerkiksi sosiaalitilat, jos tilassa 
työskennellään kokonaisia työpäiviä paljon. 

Vaatimustenmukaisten ja sopivien tilojen tutkimiseen, kehittämiseen ja kokeiluun on 
hyvä panostaa tulevaisuudessa!

Järviruo’on kukinto (röyhy) kypsyy keväällä ja siemeniä joka paikka täynnä 
lajittelun jälkeen.  Lajittelu on pölyistä työtä. Tätä on syytä tarkastella 
työterveyden kannalta. 

Asia selvitetty työterveyslaitokselta, ks.  ”Työterveys”-dia.
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Lajittelu - laatu

Urajärven Mukulanlahden ja Viron ruo’oissa ei ole juurikaan laatueroa. 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 tarvittiin lyhyttä ja ohutta 
järviruokoa. 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 riittävästi. Lisäksi raakaniput eivät 
olleet tasalaatuisia, joten nippujen lajittelu oli työlästä ja hidasta. Ruovikko tulee 
tasalaatuisemmaksi, mitä useampana talvena sitä leikataan. 

Lajittelu osoittautui arvioitua työläämmäksi ja sitä on syytä kehittää lisää! Sitä voi 
tehostaa koneellisesti, joten koneen kehitykseen kannattaisi panostaa. 

Lajittelua on syytä kehittää lisää!
Siinä riittää paljon työtä, ennen kuin se 
saadaan toimivaksi ja kannattavaksi. 
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Työterveys

Työterveyslaitos erikoismittaushygieenikko Reima Kämppi/Tanja Kukkola 8/2018

Järviruoko sisältää orgaanista piitä. Tämä pitää korren vahvana ja aiheuttaa terävyyttä 
kuituihin. Näin ollen järviruoko sisältää ärsyttävää terävää pölyä. Pölyä voi verrata lasivillan 
ja vuorivillan pölyyn. Pöly ei ole vaarallista, eikä aiheuta pysyviä/pitkäaikaisia terveydellisiä 
haittoja! 

Ruokopöly voi aiheuttaa ärsytysoireita (kirvelyä ja kutinaa) silmiin ja ylähengitysteihin. Se 
voi altistaa limateiden ärsytyksen vuoksi flunssalle. Ihmiset reagoivat ruokopölyyn 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.

Reiman mielestä ilmanlaatumittauksia ei tarvitse tehdä. Hän sanoi, ettei varastossa 
varmasti ylity hengittyvän orgaanisen pölyn HTP-arvo 5 mg/m3 (8 h) (STM2014). Tämä 
mielipide tuli hänen kokemustensa perusteella (on tehnyt paljon mittauksia esim. jauho- ja 
puupölypaikoissa). Hän neuvoi, että työskentelykohtiin, joissa esiintyy paljon pölyä (esim. 
lajittelupaikka), voidaan asentaa kohdepoisto. Varastolla kannattaa huolehtia kunnon 
tuuletuksesta eli järjestää esim. läpiveto ruokojen käsittelyn ajaksi. 

HTP = haitalliseksi tunnettu pitoisuus 

Työterveydestä huolehtiminen ja 
turvallisuus-, suojautumis-ja
ergonomiaohjeistus erilaisiin ruokojen 
työstövaiheisiin on tarpeen. 

Muista!

• Hengityssuojain
EN 149 FFP3 –tehokkuusluokan 
suojain (esim. 3M:n FFP3) 

• Suojalasit

• Kohdepoisto ja hyvä tuuletus

Ks. 
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/henkil
onsuojaimet/kaytto-ja-
valinta/hengityksensuojaimet/
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Silppu
Käyttökohteet
• kuivike (käymälät, liete, eläimet, kompostointi ym.)
• maataloudessa (lannoite, orgaaninen aines)
• puutarhassa katteena
• kasvualusta
• biokaasutus
• kemiallinen hajotus (mm. ligniini, hemiselluloosa, alkoholit)

https://www.youtube.com/watch?v=3zZfDTzEJ7w
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Paalit
Käyttökohteet
• rakennusmateriaalina voidaan käyttää kuten olkipaalia
• pengerrys ja rajaus
• eroosiosuojaus
• kasvualusta
• energia

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

Paalaamista Urajärvellä keväällä 2017
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Ruokokatot

Suomessa ruokorakentamista esiintyi muiden 
korsirakenteiden ohella vielä ennen toista maailmansotaa, 
mutta sen jälkeen ruo’on käyttö ja ruokoyrittäjyys on 
maastamme lähestulkoon loppunut. 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Suomessa on rakennettu 
yhteensä noin 80 ruokokattoista rakennusta. Määrä on hyvin 
vaatimaton verrattuna muuhun pohjoiseen Eurooppaan, 
esimerkiksi Tanskassa ruokokattojen määrä mitataan 
kymmenissä tuhansissa, Hollannissa sadoissa tuhansissa. 
Myös naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa on tuhansia 
ruokokattoja. 

Biolanin pääkonttorissa (Eurassa) on pohjoismaiden suurin 
ruokokatto 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBD1598C6-031F-41D4-95F5-
7A7BAABCCC74%7D/101291
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Ruokokatot

Kota Kouvolan 
Kettumäen 
kansanpuistossa

Hankkeen jätekatostyöpajassa tehty 
katos 6/2018.

Katos on Nuolniemen kylässä 
Valkealassa.

Hankkeen huussityöpajassa 
tehty katos 6/2018.

Katos on Saukonkallion 
lavalla Iitissä.

Kettumäellä    
testattu!
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Lisää opittavaa maailmalta

Suomalaisten ruokokatto-oppi ja sen myötä myös tyyli on tullut lähinnä Virosta. Maailmalta löytyy myös 
muunlaisia tapoja ja tyylejä tehdä kattoja. Muun muassa englantilaiset tekevät harjan eritavalla. Saksassa 
ja Hollannissa rakennetaan myös modernisti.

https://www.cbsnews.com/news/everything-old-is-new-again-thatched-roofs/
http://thatchscapes.co.za/gallery/thatch-roof-in-holland-and-germany/thatch-
roof-in-holland-and-germany-22/

http://thatchscapes.c
o.za/gallery/thatch-
roof-in-holland-and-
germany/Laatinut Tanja Kukkola 2019



Ruokolevy
- eristäminen, rappausalusta, akustiikkalevy

Ruo´on lämmönjohtavuutta on mitattu vertailevassa laboratoriokokeessa, 
Turun AMK:ssa. Kun T=20ºC, RH35%, lämmönjohtavyyskyky λ ( W/mK)
olivat seuraavia:

• Finnfoam 0,037 (0,030, kun ilmatiiviit pinnat molemminpuolin)
• EPS 0,044 (0,036)
• Mineraalivilla 0,044 (0,036)
• Ruoko 0,067 (0,054)

=>Tiiviiden pintojen välissä, kuten seinässä, 220mm ruokoa vastaa 150mm 
mineraalivillaa.

=> U-arvo US < 0,25 W/m2K

Eli lämmönjohtavuus on hyvä ja niin ollen ruoko soveltuu hyvin esimerkiksi 
rakennusmateriaaliksi.

Ks. Ruokolevy:
http://pronatmat.eu/indexaaf6aaf6.html

Ruoko on loistava eriste, jonka hiilijalanjälki on hyvin pieni. Nykyiset 
rakennusmääräykset vievät kohti nollaenergiarakentamista ja materiaalien 
hiilijalanjäljen huomiointia, joihin ruo’olla on potentiaalia 
rakennusmateriaalina vastata.

Ks. Berger-levy
https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/bindi
ng/342040?page=1
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Käsityöt

Himmeli ja katos Matto Kranssi
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Pihaan

Lintulaudan katto Hyönteishotelli Ruokovarjo

Ruokailukatos Näkösuoja/tilanjakaja

Ruokovarjotyöpaja tulossa keväällä/kesällä 2019!
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Puutarhaan

Paalit reunustamassa hiekkalaatikkoa tai 
kasvimaata.

Kiteen Mato ja Multa Oy:

Vuodesta 2010 alkaen kehitetty kasvikuitupohjainen 
kasvualusta on saanut myyntiluvan kesällä 2013. 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt sen 
ensimmäisenä kasvikuitupohjaisena kasvualustana 
Euroopassa. Kasvualustan pääraaka-aineena 
käytetään nopeasti uusiutuvia kotimaisia 
ruokokasveja kuten ruokohelpeä ja meri- sekä 
järviruokoa. 

Kasvualusta on erinomainen vaihtoehto perinteisille 
turvepohjaisille kasvualustoille. Tuotteen 
vedensitomiskyky on samankaltainen kuin turpeella, 
mutta kasvualusta on paljon ilmavampi, mikä on hyvä 
kasvin juurille.  Viljelykokeita kasvualustoilla on tehty 
vuodesta 2011 alkaen eri puutarhoilla ympäri Suomea 
salaateilla, yrteillä, kurkulla, tomaateilla, puun taimilla 
ja eri marjakasveilla. 

Silppu esim. katteena
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Mökille
Huussi

Kiteen Mato ja 
Multa Oy:
Ruokokasveista valmistettua kuiviketta 
mm. talvikorjattua järviruokoa. 
Murskattu ruoko on seulottu alle 50 mm 
seulan läpi ja on siksi imukykyinen tuote. 
Yksi litra murskattua ruokohelpeä sitoo 
itseensä noin 500 millilitraa vettä. 
Kuivike sopii kaikille eläimille ja 
erinomaisesti kompostikuivikkeeksi. 
Koska tuote sisältää vähän ligniiniä se 
lämpökompostoituu erittäin hyvin. Tuote 
ei sisällä turvetta ja on siten ekologinen 
vaihtoehto niin kuivakäymälä- kuin 
kompostikuivikkeeksi. Tuotteen hajujen 
sitomiskyky on erinomainen.

Voit tehdä kuiviketta 
myös itse silppuamalla 
järviruokoa!

Sorsan pesä
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Viherkatto

Ei tutkita tässä hankkeessa, tutkitaan toisaalla. Ks. https://rakennustaito.fi/digilehti/022017/viherkaton-rakenteet-kierratysmateriaaleista

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/hollolan_koeviherkatto.pdf
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Eroosiosuojaus

Voisiko olla ruokopaali tai -nippu?

Järviruokoa pitkänä joko nippuna tai muuten? Painopuut päälle pitämään ruo’on paikoillaan.

Kannattaisi tutkia!
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Akustiikka

Äänieristetty tila Kampintorilla vuonna 2015. Why Do We Do the
Things We Do? on julkiseen tilaan toteutettu ääniveistos sekä sarja sen 
sisällä yleisön kanssa käytyjä keskusteluita. 
Ks. https://www.facebook.com/miksiteemme

Ruokolevyä on käytetty erilaisessa äänieristämisessä mm. Virossa. Näin myös ennen Suomessa, ks. 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/342040?page=4 

Ei tutkita tässä hankkeessa, kannattaisi tutkia lisää!
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Ruokoaita

Ruokoaita nipuista                   tai   paaleista
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Ruokopilli

Minna Hokka
https://www.facebook.com/ylekotka/videos/1015
5049271016443/
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Ruokosuodatin

Rakennettu syksyllä 2018 kaksi erilaista suodatinta:
Ve 1 kivikorin sisälle suodatinkankaaseen kääritty ruokopaali
Ve 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 ve 2-suodattimen toimivuudesta ja kestosta 
talven jälkeen. 

Rakennettu keväällä 2019 iso suodatin Kouvolan kaupungin 
kanssa:
Ve 3 noin 6 m leveä, 1,2 m korkea ja 3 m syvä ruokosuodatin 
maa-ainespankilta johtavaan ojaan. Rakennettiin keväällä 2019 
yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.
Asia on herättänyt paljon kiinnostusta ja alustavat kokeilut ovat 
lupaavia. Tätä kannattaa ehdottomasti tutkia lisää!
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Ruokosuodatin ve 1

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
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Ruokosuodatin ve 1

Testitulokset
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Ruokosuodatin ve 2

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
• ei padota
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Ruokosuodatin ve 2.

Testitulokset
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Ruokosuodatin ve 3

Ruokosuodatin rakennettiin mittapadon läheisyyteen. 
Virtaussuunnassa se sijaitsee ennen mittapatoa.

Suodatin on noin 6 metriä leveä, 1,2 metriä korkea ja 
keskimäärin 3 metriä syvä. 

Se tehtiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa 
Maijanaroon Kouvolaan. Alueella toimii kaupungin 40 
hehtaarin maa-ainespankki. Ojaan tulee vesiä noin 140 
hehtaarin alueelta. 
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Ruokosuodatin ve 3

Rakentaminen 27.3.2019

Ruokoja haettiin järviruo’on korjuuketju ja hyötykäyttö –
hankkeen varastolta Kouvolan kaupungin kalustolla 21 
kuutiota. Lastaamisessa ja kuorman peittämisessä meni 
yhteensä noin tunti. 
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Ruokosuodatin ve 3

Rakentaminen 27.3.2019

Ruo’ot kuljettiin Kouvolan kaupungin maa-ainespankkiin 
noin 32 km päähän Maijanaroon ja kipattiin luiskasta 
alas. Aluksi tarkoituksena oli asetella ruo’ot paikoilleen 
koneellisesti, mutta pitkäpuominen kone ei ollut tuolloin 
käytettävissä.
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Ruokosuodatin ve 3

Rakentaminen 27.3.2019

Päädyttiin asettelemaan ruo’ot käsin. Niput eivät paina 
paljoa, joten työ oli helppoa. Aikaa meni muutama tunti. 
Nyt tarkkaillaan suodattimen toimintaa. 
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Ruokosuodatin ve 3

Rakentaminen 27.3.2019

Painoksi asetettiin käytöstä poistettuja graniittisia 
reunakiviä.

3.4.2019 eli noin viikon päästä suodattimen 
rakentamisesta otettiin Sitowisen kanssa yhteistyössä 
ensimmäiset vesinäytteet ennen ja jälkeen suodattimen. 
Näytteistä määritellään kokonaistyppi ja -fosfori sekä 
kiintoaine. Seuraavat kaksi näytteenottokertaa ovat 
niinikään viikon välein aina edellisestä näytteenotosta. 
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3. Luoda malli, jossa ruo`on hyödyntäminen 
saadaan paikallista pienyrittäjyyttä tukevaksi

Hankkeella on neljä päätavoitetta,
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Malli, jossa ruo`on 
hyödyntäminen tukee 

paikallista pienyrittäjyyttä

Hankkeessa on luotu korjuuketjumalli sekä testattu 
jatkojalostamista ja tuotteistamista, ks. edelliset diat. 
Mukana on ollut paikallisia yrityksiä ja vapaaehtoisia asiasta 
kiinnostuneita. Kouvolan kaupungin kanssa on tehty 
yhteistyötä ja erilaisia kokeiluita. Paikallisuudella on todella 
suuri merkitys ruokoketjussa! Ketjussa on kysyntää 
erilaisille yrityksille.

Edellä mainituista toimijoista on muodostunut verkosto, 
joka on alkanut toimia järviruo’on parissa myös hankkeen 
ulkopuolella. Yksi uusi ruo’on parissa toimiva yritys on 
perustettu alueelle. Vaikuttaa myös, että uusia yrityksiä on 
tulossa olemassa olevien rinnalle. 
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4. selvittää, miten useana vuonna suoritettu 
jään päältä leikkaus vaikuttaa ruo’on 

laatuun ja kasvun taantumiseen

Hankkeella on neljä päätavoitetta,
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Useana vuonna suoritettu jään päältä 
leikkaus vaikuttaa ruo’on laatuun ja 

kasvun taantumiseen

• Talviniittojen vaikutukset ovat olleet selkeästi
nähtävillä mm. ruovikon siistiytymisen myötä. Osin ruoko
on jopa taantunut. 

• Talviniitetyllä alueella on lintulajisto rikastunut. Osa
linnuista tuntuivat viime keväänä viihtyvän
"ruokosänkialueella" paremmin kuin avovedellä tai 
ruovikossa. Lintutarkkailijat ovat myös kiitelleet mm. 
näkyvyyden paranemisesta lintutornista. 

• Talviniittojen vaikutusta tutkitaan Ely-keskuksen
toimesta kesällä 2019.
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KIITOS!

Ota yhteyttä:
kukkolatanja@gmail.com
puh. 040 5690 486
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