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Halikonlahden ratkaisukaaviossa on biologisiin avainkohteisiin vaikuttavat suorat ja epäsuorat uhat käännetty ratkaisuiksi. 
Ruovikoiden osalta avainasemassa on korjuun tekeminen kannattavaksi.
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Maanomistussuhteita ei ole huomioitu suunnittelussa
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Hoitosuositukset ja seuranta

Indikaattorit apuna

Sopeuttavan hoidon periaatteiden mukaisesti 
tavoitteena on biologisten kohteiden, eli tässä 
tapauksessa lähinnä ruovikoiden ja merenran-
taniittyjen tila. Tavoitteiden saavuttamiseksi on 
määritetty indikaattoreita (taulukko Halikonlah-
den kohdealueelta s. 5�).

Ruovikoita hyödynnettäessä tavoitteena on sekä 
Halikonlahdella että Turussa synergiaetu, eli ruo-
vikkostrategiamallin mukaan: 

- suunnitellut korjuut lisäävät luonnon moni-
muotoisuutta

- korjuisiin kehitetty kalusto ja yrittäjät voisi-
vat osallistua myös luonnonhoitotöihin. 

Merenrantaniittyjen osalta tukijärjestelmä on ole-
massa, joten voimia olisi nyt suunnattava tiedotta-
miseen ja neuvontaan. Friskalanlahdella ja Ruissa-
lossa on hyviä kokemuksia nautakarjan laidunta-
misesta, samaten kuin Viurilanlahden ja Vartsalan 
alueilla Halikonlahdella. Näitä kokemuksia ja 
toimia tulisi laajentaa edelleen ja hoidossa tulisi 
pyrkiä luomaan merelle saakka avoimia suurem-
pia niittykokonaisuuksia. 

Turun Ruissalossa leikattiin prima-laadun ruokoa, joka 
hyödynnettiin Kuralan Kylämäen ruokokodassa. Ruissalon 
vanha nimi on Ruonansalo. Ruona tarkoittaa lahtea, josta 
saa hyödynnettyä ruokoa. Ruonansalo on taipunut ensin 
ruotsiksi Runsalaksi ja sitten takaisin suomen kieleen 
Ruissaloksi. Kuva: Iiro Ikonen 

Linnustollisesti arvokkailla alueilla, kuten Viu-
rilanlahdella ja Friskalassa niittyjen ja ruovikoiden 
tilan ekologisena määrällisenä ja laadullisina kuvaa-
jina tulisi olla aina valittujen linturyhmien määrä ja 
pesintätulos. Pysähtyneiden muuttolintujen määrä 
voi olla pitkän aikavälin indikaattori, mutta ei yhden 
alueen osalta tarjoa luotettavaa kuvaa, koska mm. 
sääolosuhteet vaikuttavat lajien lentoaikaan. 

Projektin kehittämä maisematyypin indikaattori 
on merenrantaniityillä avoimuus, jossa pyritään löy-
tämään merelle saakka avoimia laajoja rantaniittyjä. 
Pienillä alueilla varoittajalajien puuttuminen, tul-
vakorkeuden vaihtelut ja pienpetojen paine voivat 
merkittävästi verottaa pesintätulosta. 

Ruovikon mosaiikkimaisuuden tavoite voidaan 
huomioida ottamalla indikaattoriryhmään sekä laje-
ja, jotka vaativat laajempia ruovikkoalueita että ruo-
komosaiikin lajeja, ja seuraamalla lajien ja yksilöiden 
määrää.

Merenrantaniityillä indikaattorina voisi olla hei-
nän korkeus laidunkauden lopulla tai eläinten mää-
rä /ha/laidunpäivät tai molemmatkin, vaikka pe-
riaatteessa kertovat samasta asiasta eli suotuisasta 
laidunpaineesta. Heinän korkeuden osalta Ruotsissa 
tavoitteeksi on määritelty, että keskimääräinen kas-
villisuuden korkeus kasvukauden lopussa kuivilla ja 
tuoreilla mailla olisi korkeintaan 3 cm, kosteilla mailla 
5 cm ja suursaraisilla mailla 7cm (Naturvårdsverket 
1997). Perämeren Liminganlahdella tehdyt kasvitik-
kumittaukset osoittivat, että lyhimmät keskiarvot oli-
vat yli 6 cm (Hägg ym. 2006), joten tavoitteena mm. 
Halikonlahden tai Friskalanlahden osalta voisi olla 
varovaisesti keskimäärin alle 10 cm.

Tavoitteet ja seuranta

Kaaviossa s. 5� ja seurantaulukossa s. 55 on tuotu 
esiin Halikonlahden ja Turun hoidon tavoitteita 
sekä seurantarvetta. Seurannan osalta resurssit 
ovat rajalliset ja tärkeää pyrkiä kustannusten mi-
nimoimiseen, mieluiten rotaatioseurantaan. Tärke-
ää on seurannassa myös vastata kysymyssarjaan: 
kuka, missä, milloin ja mitä. Toisaalta tärkeää on 
myös seurata riittävän kokonaisvaltaisesti kohtei-
den tilaan vaikuttavia tekijöitä, jotta tiedetään mikä 
esim. lintujen huonon pesimätuloksen aiheuttaa, 
jotta asiaan voidaan puuttua.

Halikonlahden esimerkissä otimme biologisek-
si tavoitteeksi myös veden laadun, ja osoitimme 
kaavioissa kuinka mm. ruovikoiden hyödyntämi-
sen kautta voidaan tähän vaikuttaa. Monet lajit, 
kuten suuremmat selkärangattomat ja sudenko-
rennot ovat hyviä vesien laadun indikaattoreita ja 
kertovat myös mosaiikkimaisesta elinympäristöstä 
(Timm 2007, Pynnönen & Nieminen 2007). Niiden 
määrää tulisi tarkastella määräajoin.



53Suomen ympäristö  9 | 2008

Hoitosuosi-
tukset 

Turku 
 (ha)

Turku  
%

Hali-
kon-
lahti 
 (ha)

Hali-
kon-
lahti 
 %

Mitä suositus merkitsee?

Ei rajoituksia 206 39,4 201 52,3 Ruovikkoa voidaan rajoituksetta käyttää. Esim. laidunnus, korjuu 
tai säilyttäminen. Huom. Työn toteuttajan tulee huolehtia tarvittavista luvista, 
mm. maanomistajan suostumus ja ilmoitus ympäristöviranomaiselle (Liite 1).

Korjuu 11 2,1 2 0,5 Alue, jossa erityisesti suositellaan korjuuta, esim. luonnon monimuotoisuuden 
lisäämiseksi tai muusta syystä.

Kosteikko/
laidunnus

1 0,2 0 0 Alue, jossa kosteikon perustaminen ja/tai laidunnus on suositeltavaa.

Laidunnus 122 23,4 101 26,2 Laidunnus suositeltavaa luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja/tai maise-
man avaamiseksi. Sisältää sekä olemassa olevat laitumet että alueet, jotka suo-
sitellaan peruskunnostettaviksi laitumiksi.

Luonnonhoi-
totyöt

13 2,5 0 0 Tällä tarkoitetaan muita luonnonhoitotöitä kuin laidunnusta tai niittoa.  
Esim. mosaiikin teko, lampareiden kaivuu tai rantaviivan äestys. Toimenpiteet 
suunnittelee ympäristöviranomainen ja/tai asiantuntijat.

Vaatii lisä-
suunnittelua

23 4,4 46 12 Ruovikkoalue, jossa korjuukin voi olla mahdollista. Lähialueiden toimenpiteet, 
luonnonsuojelulliset syyt tai jokin muu syy saattaa vaatia lisäsuunnittelua, 
yleensä ympäristöviranomaisen kanssa yhteistyössä.

Säilytetään 143 27,4 32 8,2 Lähinnä luonnon monimuotoisuuden takaamiseksi aluetta ei tulisi hyödyntää 
tai muokata. Suositeltavaa esim. yhtenäisillä ruovikkoalueilla, joilla tavattu mm. 
ruskosuohaukka tai kaulushaikara. Myös monimuotoinen mosaiikkimainen 
ruovikko, eritoten linnustollisesti arvokkailla alueilla tulisi säilyttää. Säilyttämis-
suositukseen voi olla myös muita syitä kuten aaltoeroosiosuoja.

Säilytetään, 
ojan suu

3 0,6 3 0,8 Maatalousalueelta tulevan ojan suuhun jätettävä ”ruokotulppa” kiintoaineksen 
pysäyttämiseksi. Huomioita silloin, kun suunnitellaan niittoja. Aluerajaus suun-
taa antava.

Yhteensä 522 100 385 100

Yleissuunnittelun hoitosuositukset Turusta ja Halikonlahdelta. Samat tulokset nähtävillä kartoilla sivuilla 48-49 (Turku) ja 51 
(Halikonlahti).

Halikonlahden pohjukka. Kuva: Kirsi Höglund
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BIOLOGINEN KOHDE, TAVOITTEET JA  INDIKAATTORIT HALIKONLAHDEN KOHDEALUEELLA

Tavoite Indikaattori

Merenrantaniityt

Vuoteen 2018 mennessä pesivien kahlaajien määrä lisään-
tyy rantaniityillä 300%. (Päätavoite)

Valittu rantaniittyjen 
lintulajiryhmän pesintätulos

Vuoteen 2014 mennessä 87 hehtaaria merenrantaniittyjä 
peruskunnostettu ja hoidossa sisältäen ainakin 3 avointa 
laajaa niitty- ja peltokokonaisuutta.

1: Hoidon laatu. 75 % hoidettavista alueista keskimääinen 
heinän korkeus on alle 10 cm syyskuun alussa                
2: Avoimuus. Merelle asti avoimia niittykokonaisuuksia, 
joissa avoimen paikan halkaisija niityn rantaviivan keskipis-
teestä on vähintään 200 metriä (Johansson ym. 1986).   
3: Määrä. Alueita hoidossa (ha).

Vuoteen 2018 mennessä merenrantaniityillä levähtävien 
muutolintujen määrä nousee 500%.

Muuttoaikana levähtävien lintujen määrä.

Niitettäväksi soveltuvat ja tukiniittoja tarvitsevat alueet  
kartoitetaan vuoteen 2010 mennessä ja niittohoito aloite-
taan vuoteen 2012 mennessä.

Kartoitus tehty ja niitettävien alueiden määrä (ha).

Vuoteen 2014 mennessä 2 uutta luonnonhoitoprojektia, 
joissa mukana käytännön kunnostustoimia Halikonlahdel-
la.

Projektien määrä.

Aktiivinen pienpetojen pyynti käynnissä vuoteen 2014 
mennessä.

Pyydettyjen pienpetojen määrä.

Pienpetojen pyynnin edistäminen koko Halikonlahden 
alueella otetaan mukaan alueen kaikkiin neuvonta- ja 
hoitoprojekteihin 2008-2018. 

Projektien määrä (jossa pienpetopyyntiä).

Vuoteen 2010 mennessä tehty selvitys muutospaineesta 
Halikonlahden Natura-alueen merenrantaniittyalueella ja 
niiden välittömässä läheisyydessä. Piensatama- ja veneväy-
lätoiminnot keskitetään arvokkaimpien merenrantaniitty-
jen ja ruovikkoaluiden ulkopuolelle.

Selvitys ja ohjeet tehty.

Vuoteen 2010 mennessä merenrantaniittyjen 
kulun rajoituksista on riittävät tiedotuskyltit.

Kyltit tehty ja asennettu Halikonlahden merenrantanii-
tyille.

Ruovikot

Vuoteen 2018 mennessä ruovikkolajien määrä pysyy en-
nallaan. (Päätavoite)

Valittujen ruovikoiden lintulajien määrä. Sisältää sekä laa-
joissa yhtenäisissä ruovikoissa ja mosaiikissa pesiviä lajeja.

Vuoteen 2014 mennessä korjuutuki käytössä. Korjuutuen käyttöönotto valitulla Salon  
seudun leikkuualueella.

Vuoteen 2015 mennessä noin 40 hehtaaria ruovikoita 
niitetään kesällä .

Leikatut hehtaarit tai leikattu materiaali kg.

Vuoteen 2015 mennessä 40 hehtaaria ruovikoita leikataan 
vuosittain talvella (200 tonnia kuiva-ainetta).

Leikatut hehtaarit tai leikattu materiaali kg.

Viljelty maa

Säilytetään avoin peltoalue. (Päätavoite) Ei muutosta.

Maankäytön muutosta ei tapahdu: maa pysyy viljelykäy-
tössä tai täysin avoimena monimuotoisuus/suojavyöhyke-
peltona.

Ei muutosta.

Peltoalueita ei rakenneta eikä metsitetä eikä  
niiden anneta pensoittua.

Ei muutosta.
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Halikonlahden suunnittelualueen seuranta 

Kohde Menetelmä Milloin Kuka Huomioita Indikaattori

MERENRANTANIITYT

Kahlaajalajien seu-
ranta merenranta-
niityillä

Pesivien parien 
määrän laskenta

toukokuu-kesäkuu 
3-5 vuoden välein

Valtion perinnemai-
semien hoidosta 
vastaava organisaa-
tio, Salon kaupunki

Seurannassa esim. 
soveltuvat lajiryh-
mät punvajalkaviklo, 
töyhtöhyyppä, tai-
vaanvuohi.

Parimäärä

Muiden avainlajien 
lintulaskennat mm. 
keltavästäräkki

Pesivien parien 
määrän laskenta

touko-kesäkuu 3-5 
vuoden välein

Valtion perinnemai-
semien hoidosta 
vastaava organisaa-
tio, Salon kaupunki

Alueellista Natura-
seurantaa

Parimäärä

Pesintöjen onnistu-
minen avainalueilla

Pienpetojen ja tul-
vien aiheuttaman 
hävikin seuranta

touko-kesäkuu 3-5 
vuoden välein

Valtion perinnemai-
semien hoidosta 
vastaava organisaa-
tio, Salon kaupunki

Vuosittainen seu-
ranta ja esim. pesin-
töjen onnistuminen 
ennen ja jälkeen 
pienpetopyynnin

%  arvio pesistä, 
jotka pienpedot ja 
tulvat hävittäneet

Merenrantaniittyjen 
hoidon laadun seu-
ranta

Hoidossa olevat 
alueet ja kasvilli-
suuden korkeuden 
mittaukset

5 vuoden välein Valtion perinnemai-
semien hoidosta 
vastaava organisaa-
tio, Salon kaupunki

Optimaalinen kor-
keus MTT:n 
tutkimukset; hylky-
laikkujen suhteelli-
nen osuus.

eläimiä/ha/päivät, 
ja/tai kasvillisuuden 
korkeus cm syys-
kuussa, hylkylaikku-
jen osuus, valokuvat

Merenrantaniittyjen 
putkilokasvien in-
ventoinnit (avainlajit 
esim. merisara)

Kasvien laskentalin-
jat ja -ruudut

5 vuoden välein Valtion perinnemai-
semien hoidosta 
vastaava organisaa-
tio, Salon kaupunki

Pysyvä koeala Meri-
saran osalta? 

Kasvilajien määrä ja 
peittävyys

RUOVIKOT

Kerttusten määrä Kartoitetaan pe-
simäalueet  ja lin-
tumäärä valituilla 
paikoilla

touko-kesäkuu 3-5 
vuoden välein

Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Mahdollisuuksien 
mukaan useammin-
kin. Ruovikoiden 
hoidon tuloksia mie-
lenkiintoista seurata

paria/ha, sijainti ja 
yksilömäärät

Ruovikoiden avain-
lajien määrä (viiksi-
timali, rantakanat, 
kerttuset, rusko-
suohaukka, kaulus-
haikara)

Kartoitetaan pesi-
mäalueet valituilla 
paikoilla

touko-kesäkuu 3-5 
vuoden välein 

Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Lajien esiintyminen 
ja lukumäärät

Ruovikoiden hoidon  
seuranta

Hoidossa olevat 
alueet (ha) ja mosa-
iikkiruovikon määrä

touko-kesäkuu 3-5 
vuoden välein

Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Hehtaarimäärät

VÄLIAIKAISET JA PYSYVÄT LAMMIKOT

Viitasammako Koiraiden kutsuää-
net 

5 vuoden välein Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Luontodirektiivin 
liitteen IV laji

Ääntelevät koiraat

Sudenkorennot 
ruovikoissa + muut 
selkärangattomat

Pyydystetään suden-
korentoja 3-5 ker-
taa kesässä, pohjae-
länten haavinta

10 vuoden välein 
Toukokuu-syyskuu 

Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Lampikorennot 
(luontodirektiivin 
liitteen IV lajit)

Lajit, taksonit ja 
avainlajien yksilö-
määräarvio

Kalat Kalapyydykset toukokuu-elokuu 5 
vuoden välein

Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Lahdelta tietoa 
saataneen osana 
velvoiteseurantaa, 
laajennetusti 5v 
välein

Kalojen lukumäärä 
ja lajit, hyönteisten 
lukumäärä, lajit ja 
taksonit

HALIKONLAHTI

Muuton aikaisten 
veslintujen ja puoli-
sukeltajien määrä

Lintumäärien las-
kenta

3-5 vuoden välein 
(huhti-toukokuu, 
elo-syyskuu)

Valtion  luonnon-
hoidosta vastaava 
organisaatio, Salon 
kaupunki

Yksilöiden määrä
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Johtopäätökset ja jatkotoimen- 
piteet 
Positiiviset ympäristövaikutukset eivät synny vain 
pelkästään rahoitus- ja korjuumenetelmiä kehit-
tämällä ja aloittamalla hoito, vaan vaaditaan pi-
lottialueiden yleissuunnittelumallin kopioimista 
korjuuketjualueille sekä sen lisäksi laajempien 
korjuuketjujen yksityiskohtaisempaa suunnitte-
lua. Korjuuketjupilottien tekoon tulisi liittää uu-
den kansallisen korjuutukimuodon testaaminen. 
Lisäksi tulee luoda alueittain hoidon seurantata-
voitteet luontotyypeille, lajeille ja vesien laadulle.  
Paitsi lajeja ja luontotyyppejä, tulee luonnollisesti 
seurata niihin vaikuttavia uhkien ja mahdollisuuk-
sien toteutumista, jotta tiedetään mikä vaikuttaa 
kohteiden tilaan. Tavoitteita voidaan tarkastaa tar-
vittaessa nopeastikin. 

Indikaattorit on valittava niin, että ne kuvaavat 
alueella tapahtuvan hoidon onnistumista. Esim. 
Salon Halikonlahden lintudirektiivin mukaisella 
Natura -alueella voimme ja meidän tulee vaikuttaa 
hoidon toteutumiseen, sen laatuun, veden laatuun, 
habitaattien pirstoutumiseen ja pienpetojen mää-
rään. 

Ruovikkostrategia-projektissa pilottialueille Sa-
loon ja Turkuun tehtyä suunnittelumallia tulisi ko-
pioida koko Etelä-Suomen rannikkoalueelle keskit-
tyen erityisesti laajimmille ruovikkoalueille. Mallia 
voitaisiin soveltaa edelleen laajemmin koko Itäme-
ren alueella. Yleissuunnittelu on monivaikutteis-
ta ja palvelee myös luonnon monimuotoisuuden 
yleissuunnitteluna ruovikoiden, merenrantaniit-
tyjen, rantapeltojen sekä ojansuualueiden ja niiden 
välittömän lähiympäristön osalta. Etelä-Suomessa 
suurimmat ruovikkoalueet ovat pääsääntöisesti 
Natura-alueilla ja lintuvesien suojeluohjelmien 
alueilla. 

Eri maiden väliset laajemmat projektit olisi-
vat arvokas apu tiedon ja kokemuksien vaihdon 
vuoksi, sekä esim. Natura -lintudirektiivialueiden 

5 Ruoko kaatuu

seurannan yhtenäistämisessä. Tulisikin perustaa 
Euroopan laajuinen hoitajien ja alueiden verkosto: 
”Euroreed”. Tätä puoltaa myös ilmaston lämpene-
misen aiheuttamat muutokset lintulajien elin- ja 
levähdyspaikoilla. Euroreed -verkoston puitteissa 
voitaisiin kehittää alueellista Natura-seurantaa la-
jien sekä luontotyyppien osalta ja siinä voitaisiin 
mahdollisesti soveltaa Miradi-ohjelmiston käyt-
töä. 

Ruovikkostrategia-projektin asiantuntijaryhmä 
tarkasteli Etelä-Suomen rannikkoalueen ruokokes-
kittymiä, ja arvioi korjuun logistisia vaikutuksia ja 
monimuotoisuusvaikutuksia. 

Arvioinnin perusteella Etelä-Suomen rannikkoalueen 
30 000 hehtaarin ruovikoista tulisi optimaalisen tilan 
saavuttamiseksi:

• 7500 hehtaaria peruskunnostaa merenranta-
 niityiksi ja hoitaa maatalouden erityisympäristö-
 tuella
• 12500 hehtaaria hyödyntää bioenergia- ja raken- 
 nuskäyttöön

Kyseessä on visio, joka on varmasti oikeansuun-
tainen. Pyrittäessä kohti tavoitetilaa, sitä voidaan 
matkan varrella kuitenkin täsmentää ja tarkistaa. 
Luonnon monimuotoisuuden, vesiensuojelun 
(ruovikoiden merkitys kiintoaineksen pysäyttäjänä 
ojien ja jokien suualueilla) sekä niiden tarjoaman 
suojan tai ruovikoiden vaikeapääsyisyyden vuoksi 
osa ruovikoista tulee jättää kaiken hoidon ja hyö-
dyntämisen ulkopuolelle, näitä arvioitiin olevan 
jopa 10 000 hehtaaria. 

Avainasemassa on monivaikutteisen yleissuun-
nittelun lisäksi korjuuketjujen teko. Ulkomailla 
on ollut kiinnostusta tulla Suomeen, jos riittävän 
suuria korjuuketjuja on valmiiksi käytettävissä. 
Turun ammattikorkeakoulun tekemät kyselyt Hir-
vensalossa ja Nauvossa (Silén 2007, Rauvola 2007) 
kertovat selvästi, että ihmiset antavat pääsääntöi-
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sesti luvan ruo’on talvikorjuulle ilmaiseksi ja ovat 
kiinnostuneita materiaalin käytöstä. Saadaanhan 
leikkuulla rannikkovesien laatua parannettua. Toi-
saalta tulee laskea, että ruovikoista saatavia poten-
tiaalisia hyötyjä haluttaisiin ehkä tulevaisuudessa 
jakaa vuokrakustannuksin. Näin tapahtuu jo nyt 
Virossa. Eritoten nyt toiminnan käynnistyessä Suo-
messa tulee pyrkiä korjuuketjuihin, joissa maan-
omistaja voisi antaa alueitansa käyttöön kuitenkin 
korvauksetta (esim. 5-vuotinen sopimus), jonka 
jälkeen voitaisiin tilannetta tarkastaa, jos korjuu 
on saatu kannattavaksi.

Korjuuketjut

Korjuuketjulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpi-
teitä, mitkä liittyvät ruovikoiden korjuun onnistu-
miseen: sopivien alueiden valinta, luvat maanomis-
tajilta ja tarvittaessa myös ympäristökeskukselta, 
korjuukaluston ja työvoiman saatavuus, logistiset 
ratkaisut, välivarastointi, esikäsittely sekä kuljetus 
varastoon tai lopulliseen käyttökohteeseen.

Ruokoa tuodaan Keski-Euroopan markkinoille mm. Romaniasta, Kiinasta, Ukrainasta ja Baltian maista. 
Kuva: Hollannin ruokokattajien liitto

Korjuuketjun suunnittelun perusasiat:

1)  Korjuualueiden tulee olla Ruovikkostrate-
gian ohjeiden mukaan valittuja alueita, jon-
ka mukaan korjuusta ei ole haittaa vesien-
suojelulle, virkistyskäytölle eikä luonnon 
monimuotoisuudelle

2) Korjuuseen tarvitaan maanomistajien 
luvat, myös yhteisomistusalueilta sääntöjen 
mukaisesti. Kirjallinen sopimus takaa työ-
rauhan. 

3) Yli hehtaarin korjuusta tulee tehdä ilmoitus 
vesikasvillisuuden niitosta joko kunnan 
ympäristöviranomaiselle tai alueelliseen 
ympäristökeskukseen. Liiteenä 1 oleva 
maanomistajan kanssa tehtävä ”Suostumus 
ruovikon käsittelyyn”-kaavake kelpaa myös 
niittoilmoituspaperiksi. 
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�) Mikäli alue sijaitsee luonnonsuojelullisesti 
arvokkaalla alueella, tulee ottaa yhteyttä 
alueelliseen ympäristökeskukseen ja tarkis-
taa, onko korjuu mahdollista (tarvittaessa 
haettava poikkeuslupaa, ks. liite 2, jossa on 
kuvattu ruovikoiden korjuuseen liittyvät 
rajoitukset ja vaatimukset).

5) Kun luvat ovat kunnossa, tulee korjuun 
suorittajan huolehtia logistisista järjestelyis-
tä: mistä saa kulkea korjuualueelle, minne 
materiaali voidaan kasata, kuinka pitkäksi 
ajaksi jne. (sopimukset mm. ruovikkoalu-
een omistajan tai läheisen pellon omistajan 
kanssa).

6) Varsinainen korjuu voidaan toteuttaa.
7) Korjuumateriaalin välivarastointi ja kuljetus 

tulisi ratkaista jo etukäteen.
8) Esikäsittely käyttötarkoituksen mukaan.
9) Varastointi tai sijoittaminen käyttökohtee-

seen.

Eroon korjuuketjun pullonkauloista

Tällä hetkellä korjuuketjua rajoittavat lähinnä so-
pivan korjuukaluston puute ja koko ketjun korkea 
hinta. Helpotuksia voidaan osaan ongelmista löy-
tää melko vaivattomasti, mutta esimerkiksi kor-
juukoneiden puuttuminen on luonnollisestikin se 
kaikkein suurin ongelma. Ongelma on ratkaista-
vissa, mikäli tuotekehittelyyn voidaan panostaa 
riittävästi. Tämä merkitsee sitä, että kehitystyöhön 
tarvitaan yhteiskunnan tukea.

Optimaalinen korjuukone

Ruovikoiden korjuukoneelta vaaditaan ominai-
suuksia, mitä tavanomaisissa maataloustöissä ei 
Suomessa tarvita. Koneen tulee kulkea pehmeällä 
ja kostealla, myös märällä alustalla uppoamatta ja 
juuttumatta kiinni. Hyvin erityyppisiä ratkaisuja 
on kehitelty niin Suomessa kuin muuallakin maa-
ilmalla kosteikkokorjuisiin. Rakentamiskorjuita 

Esimerkiksi Etelä-Ranskassa ruokoa kerätään rakentamiskäyttöön kelluvilla lautoilla, jotka kulkevat kahden tukipisteen 
välillä vaijerin avulla. Lautalla ei juuri muuta ole kuin niittoterä ja niputus, kaikki turha on karsittu pois. Saisikohan tähän 
yhdistettyä telaketjut, jotta kone toimisi myös pehmeällä maapohjalla? Kuva: Brigitte Poulin
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Turkulainen yrittäjä Ari Hanhikari osti Suomen ensimmäisen telaketjuilla varustetun ruo’on rakennuskeruukoneen 
kevättalvella 2007 Puolasta. Kuva: Pekka Poutanen

varten konekehittelyä tehdään jatkuvasti käytän-
nön tarpeisiin myös naapurimaissamme Virossa 
ja Ruotsissa. 

Suurimman ongelman aiheuttavat vaihtelevat 
sääolosuhteet: joinakin talvina voi pakkanen ja 
routa aikaansaada kovan ja kestävän korjuualus-
tan, joskus korkeat kinokset haittaavat työtä ja 
joinakin leutoina talvina jää- ja lumipeite saattaa 
puuttua kokonaan. Ruo’on juuristoa ei saisi va-
hingoittaa, eikä myöskään saisi myllätä rantavettä 
tai pohjalietettä siten, että ravinteita vapautuisi 
vesistöön suuria määriä. Lisäksi olisi eduksi, jos 
samalla koneella osia vaihtamalla voitaisiin tuot-
taa sekä rakentamiskäyttöön ruokonippuja että 
energia- ja maatalouskäyttöön paaleja tai silppua. 
Ei mikään helppo tehtävä. Hinnaltaan edullinen 
ja monipuolisesti toimiva korjuukone on kuiten-
kin perusedellytys sille, että Suomessakin ruokoa 
alettaisiin aktiivisesti hyödyntää. Suunnittelukil-
pailujen ja aktiivisen tuotekehittelyn tukemisella 
ruovikon korjuukoneiden ongelmakohdat saadaan 
varmasti ratkaistua.

Myös projektin julkaisussa ”Ruokoenergiaa” 
(Komulainen ym. 2008) on osoitettu leikkuun 
pullonkauloja ja erilaisia bioenergiakorjuuketju-
ja kuvin ja laskelmin. Strategiasuunnittelujen ja 
korjuuketjujen toteutuminen pilottialueilla ja ko-

ko rannikkoalueella vaikuttaisi rannikkoalueiden 
yrittäjyyteen, luonnon monimuotoisuuteen, maise-
maan, virkistyskäyttöön ja turismiin merkittävällä 
tavalla.  

Mahdollisuus ruovikoiden hyödyntämiseen ja 
hoitoon on myös suurimmalla osalla Natura-alu-
eista ja ruovikon hyödyntämiselle soveltuvat alueet 
tulee kirjata Natura-alueiden hoito- ja käyttösuun-
nitelmiin. Ruovikon leikkuu ja alueen kunnostus 
merenrantaniityksi voi olla monin paikoin suotava 
toimenpide, maankohoamisalueen raivaamista vil-
jellyksi pelloksi ei Natura-alueella tulisi tehdä.  

Rakennusleikkuuketjujen ei tarvitse olla kovin 
suuria ollakseen kannattavia (tämän julkaisun 
rakentamisosiossa laskettiin kannattavuutta 100 
hehtaarin alueelle). Tällöin materiaalin laatu tulee 
olla tosin hyvää. Alkuvaiheessa alueita voidaan 
hyödyntää bioenergiakäyttöön. 

Projekti antoi inspiraatiota ruo’on kanssa työs-
kenteleville yrityksille: ruokokattoja syntyi, ensim-
mäinen iso leikkuukone ostettiin Suomeen (www.
ruokokatto.fi), ruokolevytehdas on suunnitteilla 
ja keskisuomalainen yrittäjä haki merkittävää lai-
naa bioenergiakorjuulaitteiden kehittelyä varten. 
Siirrettävät pellettilaitteet ja uuden sukupolven 
olkipaalikattilat ja pellettitakat tuovat helpotusta 
bioenergian hyödyntämiseen. 
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Tulevaisuudessa mielenkiintoisia sovelluksia voi 
liittyä myös perinteisiin käsityöhön ja pienempiin 
ruokotuotteisiin: himmelit, ruokolautaset, paperi, 
lintulaudat, sälekaihtimet ja lampunvarjostimet 
ovat herättäneet kiinnostusta.

Työllistämisestä apua korjuuseen – tai 
korjuusta apua työllistämiseen

Järviruo’on kaikentyyppinen hyödyntäminen 
vaatii aina työvoimaa, koska jo pelkästään korjuu 
itsessään on työläästi toteutettavaa. Esikäsittely 
ja jatkokäsittely vaativat niin ikään työvoimaa, 
prosessia ei voida kokonaan koneellistaa. Työmi-
nisteri Tarja Cronberg totesi syyskuussa 2007 pitä-
mässään puheessa, että bioenergian ja uusiutuvien 
energioiden tuotanto maaseudulla nousee tulevai-
suuden työllistäjänä ylitse muiden. Panostamalla 
merkittävästi uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämiseen voitaisiin Suomeen luoda jopa 20 000 
uutta työpaikkaa. (Cronberg 2007). Tähän visioon 
soveltuu järviruo’on energiakäytön aloittaminen 

Ruo’osta valmistettu himmeli. Kuva: Eija Hagelberg 

erinomaisesti. Työllistämiseen tällä hetkellä tarjolla 
olevia ratkaisuja, jotka voisivat sopia myös ruovi-
koiden korjuuseen:

Palkkatuki
Työvoimatoimistojen tarjoamalla palkkatuella 
työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, va-
jaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, 
joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytymi-
nen työmarkkinoilta. Tukea voivat saada valtion 
virastot ja laitokset, kunnat, yritykset sekä muut 
yksityisen sektorin työnantajat, esim. yhdistykset, 
säätiöt ja kotitaloudet. Palkkatuella työllistettäville 
on mahdollisuus hakea myös erillistä matka-avus-
tusta. (Palkkatukiopas). 

Sosiaalinen yritys
Yhtenä mahdollisuutena on perustaa sosiaalinen 
yritys, jonka kautta hoidetaan palkkatuettua työl-
listämistä. Muutamat kunnat esimerkiksi ovat pe-
rustaneet oman sosiaalisen yrityksen. Sosiaalinen 
yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun otta-
matta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäai-
kaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa 
ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia. Sosiaalinen 
yritys voi myös edelleensijoittaa työllistettyjä työn-
tekijöitä. (www.sosiaalinenyritys.fi).

Edelleensijoittaminen on uusi mahdollisuus
Vuoden 2007 alusta lähtien tehtiin edistyksellisiä 
parannuksia työllistetyn edelleensijoittamista kos-
keviin säädöksiin. Tämä mahdollisuus kannattaisi 
ruovikon korjuuta suunnittelevien yrittäjien huo-
mioida tarkasti, sillä erityisesti kausiluontoiseen 
työntekoon tämä vaihtoehto voi olla suuri ja hel-
pottava ratkaisu edullisen työvoiman saamisek-
si. (Virtanen 2007, Klemola-Laakso & Nurminen 
2007). 

Kunta, yhdistys, säätiö tai sosiaalinen yritys voi 
edelleensijoittaa palkkatuella palkkaamansa hen-
kilön työhön yritykseen, yhdistykseen, säätiöön 
tai yksityiselle henkilölle (www.finlex.fi). Edelleen- 
sijoittamisen järjestävä yhteisö (usein sosiaalinen 
yritys tai työttömien yhdistys tai vastaava) hoitaa 
kaikki vakuutus-, työnantaja- ja sosiaalimaksut. 
Työntekijän vastaanottajan (esim. ruokoyrittäjän) 
ei siis tarvitse maksaa työntekijän veroja, eläkeva-
kuutusmaksuja yms. vaan hän vain maksaa edel-
leen sijoituksesta vastaavalle yhteisölle sovitun 
hinnan työntekijästä.

Uusia malleja

Aivan uudentyyppisten ratkaisujen löytäminen on 
toki myös mahdollista. Ruovikoiden niiton järjestä-
miseksi voisi olla myös esimerkillinen tilanne, jossa 
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Euroopan energiaratkaisut puhuttavat. Suomessa keskustellaan kahdestakin uudesta ydinvoimalasta, mutta myös 
bioenergian käyttöä tulisi merkittävästi lisätä. Näkymä belgialaiseen ruovikkomaisemaan. Kuva: Lauri Klein

kunnat ja maanomistajat tekisivät yhteistyötä ener-
gia- tai ruokorakentamisyrittäjän kanssa. Esimer-
kiksi kunta, vesiensuojeluyhdistys tai kalastuskun-
ta voisi palkata ruovikon korjuuseen työllistettyjä 
työntekijöitä, kunta voisi hankkia korjuukoneen, 
yrittäjä voisi sopivaan hintaan ostaa valmiit ma-
teriaalit itselleen tai tarjota esim. työtilat tekijöille. 
Mahdollisuuksia on paljon ja käytäntö voidaan 
räätälöidä tapauskohtaisesti. 

Ruovikoiden niitosta hyötyvät kunnat ja maan-
omistajat voisivat varsinkin ruovikoiden hyödyn-
tämisen alkuvaiheessa tukea omalla toiminnallaan 
yrittäjää, joka ryhtyy tähän uuteen liiketoimintaan. 
Taloudellinen voitto on kuitenkin vielä suuri kysy-
mysmerkki niin kauan kuin ruokorakentamista ei 
Suomessa juuri harjoiteta, ja niin kauan kuin jär-
viruoko ei ole samojen tukien piirissä kuin muut 
energiakasvit.

Optimaalisesti kaikki tahot kuten ympäristökes-
kus, kaupungit ja kunnat, yhdistykset, maanviljeli-
jät, kesämökkiläiset ja yrittäjät voivat osallistuvat 
jatkossa yhdessä tehokkaasti suunnittelu- perus-
kunnostus-, hoito- ja hyödyntämistoimiin ja toimia 
työllistäjinä.

Isommat kaupungit voisivat ottaa enemmän 
hoito- ja seurantavastuuta lähialueillaan, kysees-
sähän ovat usein alueet, joilla on merkittävää vir-
kistyskäyttö- ja matkailuarvoa kaupunkien asuk-
kaille. Luonnonhoitoa ja alueiden hyödyntämistä 
voidaan yhdistää kustannustehokkaalla tavalla, 
niin että saavutetaan voittotilanne luonnolle ja ih-
misille. Tarvetta on kokonaisvaltaiseen seurantaan, 
jossa seurataan veden laadun lisäksi myös ruovi-
koiden ja merenrantaniittyjen hoitosuositusten to-
teutumista ja hoidon vaikutuksia esim. luontodi-
rektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin. Myös niihin 
kohdistuvia uhkia tulisi seurata. Isojen kaupun-
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kien välillä on toimenpidekilpailua Itämeren tilaan 
vaikuttamiseksi, seurantaohjelmaan sitoutuminen 
voisi olla valtti. Esimerkiksi Turun kaupunki on 
toteuttanut Natura-alueilla linnustoseurantaa eri 
projektien puitteissa (Kunttu 2007), ja tätä arvokas-
ta työtä tulisi jatkaa. Myös Salon kaupunki voisi 
ottaa seurannan osaksi laajempaa Halikonlahden 
vesi- ja luonnonhoitopakettia, joka voitaisiin aluk-
si sisällyttää isompaan luonnonhoitohankkeeseen 
kuten Environment LIFE -hankkeeseen tai vastaa-
vaan. Salon Halikonlahden ruovikkostrategian 
toteuttamista varten tulisi uuden suurkaupungin 
perustaa oma työryhmä.

Merenrantaniittyjen hoidon rahoituskeino on 
maatalouden ympäristötuen erityistuki, ja tuntuisi 
järkevältä, että erityistukitoimenpiteiden seuranta 

otettaisiin osaksi tukimuotoa, niin että tilannetta 
tarkasteltaisiin kevyesti edes kerran sopimuskau-
den lopussa. Erityistuki on toimiva tukimuoto ja 
sen avulla on saatu lisättyä arvokkaiden alueiden 
määrää merkittävästi, paikoin tulee kuitenkin pa-
nostaa hoidon laatuun. Myös ei-tuotannolliset in-
vestointituet tulee saada käyttöön, koska laajojen 
merenrantaniittyjen kunnostus voisi hoitua tämän 
tukimuodon kautta. Yleissuunnittelun kautta saa-
daan ensin tietoon kunnostettavat alueet. Seuran-
tatyön tulee olla luonteeltaan neuvonnallista, ei 
valvovaa.  Muutoinkin esim. Natura 2000 -aluei-
den seurantaan tulisi saada työkaluja käyttöön, 
ehkä projektin käyttämä Miradi-ohjelmisto voisi 
tuoda apua.

Ruovikkoa on poltettu laitumen peruskunnostustoimenpiteenä mm. Mynäjoen suulla ja Halikonlahdella. Tarkemmin 
polttotekniikasta on kerrottu julkaisussa ”Ruovikot ja merenrantaniityt” (Kose 2007). Kuva: Emil Raimoranta
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Paanasten ruokokattoinen, Suomen ensimmäinen asuintalo 
Pihtiputaalla lopullisessa kuosissaan kalkkimaalattuna. 
Kuva: Usko Paananen

Paraisiin valmistui ruokokattoinen asuinrakennus 
vuonna 2008. Kuva: Rauli Lautkankare

Haminan vierasvenesataman infokatos toteutettiin projektin kurssityönä. Kuva: Martti Nakari
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Seuraavan toimenpideohjelman käyttöönotto on tae suunnan kääntämiseksi kohti optimaalisempaa 
tilaa rannikkoalueilla

Ruovikkostrategia -projektin toimenpideohjelma Suomeen

Tavoitteet Toimenpiteet  Vastuutahot ja toimijat

Ruovikoiden määrä kartoitettu koko Suomessa  
2010 mennessä

Yksi suurempi tai useita alueittaisia projekteja Ympäristöhallinto 
Maataloushallinto 
Muut

Ruovikkostrategian mukainen yleissuunnittelu on 
toteutettu koko Etelä-Suomen rannikkoalueella

Alueittaisia projekteja, valtion tukea Ympäristö- ja maataloushallinto 
Neuvontajärjestöt

Merenrantaniittyjä on hoidossa v. 2018 Etelä-
Suomen rannikkoalueella noin 7500 hehtaaria, niin 
että niityt muodostavat suotuisan suojelutason 
kannalta riittävän verkoston

Projektirahoitus (em. yleissuunnittelu tehty) 
Ei-tuotannolliset investoinnit 
Maatalouden ympäristötuen erityistuki

Ympäristöhallinto 
Maataloushallinto 
Neuvontajärjestöt
Maatalousyrittäjät

Laajoja, avoimia hot-spot niittyjä on verkostomais-
esti koko Etelä-Suomen rannikkoalueella

Projekit (LIFE, Interreg) laajojen ja hyvin 
hoidettujen niittyalueiden synnyttämiseksi 
arvokkailla lintualueilla

Ympäristöhallinto 
Metsähallitus
Maatalousyrittäjät

Luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintyminen on 
kartoitettu rannikoalueilla v. 2018 mennessä

Inventointeja toteutetaan mahdollisuuk-
sien mukaan osana yleissuunnittelua. Lisäksi 
tarkemmin kohdennettuja lajikohtaisia inven-
tointeja

Ympäristöhallinto 
Metsähallitus

Korjuukoneyrittäjiä käytetään luonnonhoitotöissä 
Natura 2000 -alueilla

Ympäristöhallinnon tarjouskilpailut Ympäristöhallinto 
Metsähallitus 
Yrittäjät

Natura -alueiden osallistavissa hoito- ja käyttö-
suunnitelmissa osoitetaan myös hyödynnettävät 
ruovikkoalueet 

Tiedotus, koulutus Ympäristöhallinto 
Metsähallitus

Seuranta merenrantaniittyjen lajien ja luonto- 
tyyppien osalta on käynnistynyt (painopiste Na-
tura -alueilla) 2012 mennessä

Seurantaohjelma Ympäristöhallinto 
Kaupungit ja kunnat

Erityisympäristötukeen sisällytetään kevyt seuran-
taohjelma 2014-

Erityistuen seurantaohjelman valmistelu Maataloushallinto 
Ympäristöhallinto

Miradi -ohjelmaa testataan ja kehitetään Natura 
-alueiden seurannan työvälineeksi

Projektit Eri maiden ympäristöhallinnot 
Yhdistykset

Merenrantaniittyjen tuotteet Niittyliha -tuote lanseerataan rantaniityille Ympäristöhallinto 
Neuvontajärjestöt, MTK, yrittäjät

Ruo’on kesäkorjuu bioenergiakäyttöön on käyn-
nistynyt 2012 mennessä

Valtion budjettiraha, projektit. 
Korjuuketjuja on luotu ja niillä on käytössä 
valtion korjuutuki

Vastaavat ministeriöt 
Ympäristöhallinto 
Maataloushallinto
Kunnat ja kaupungit

Ruo’on talvikorjuu bioenergiakäyttöön on käyn-
nistynyt 2012

Valtion budjettiraha, projektit 
Korjuuketjuja on luotu ja niille on käytössä 
valtion korjuutuki

Vastaavat ministeriöt 
Ympäristöhallinto 
Maataloushallinto
Kunnat ja kaupungit

Bioenergiakäyttö yhdistyneenä valumavesien  
puhdistukseen, pilottialue 2012 mennessä

Koealueiden perustaminen Vastaavat ministeriöt 
Ympäristöhallinto 
Maataloushallinto

Ruovikon korjuutuki sekä energiatuki. 
Biokaasulla tuotetun sähkön tukeminen 2012 men-
nessä

Ruovikoiden kokonaishyödyn laskeminen 
Korjuuketjupilotit edellytyksenä korjuutuelle

Vastaavat ministeriöt

Ruon merkitys metaanin ja hiilidioksidin lähteenä  
eri hoitomenetelmiä käyttäen on selvillä

Projekti ruovikoiden hiilitaseen laskemiseksi 
eri hoitotilanteissa

Ympäristöhallinto (SYKE)

Salon ruokokattoinen asuma-alue on valmis 2014 
mennessä

Salon kaupunki  
Projektit

Salon kaupunki

Sata ruokokattoista asuinrakennusta valmistunut 
2018 mennessä

Leikkuutuen käyttöönotto
Tiedottaminen, projektit

Ympäristöhallinto
Yrittäjät

Saaristossa on 2 ruokokattoista taloa Saaristotien 
varrella 2012 mennessä, venevajat on inventoitu ja 
soveltuviin kohteisiin on tehty ruokokatot 

EAKR -projekti Ammattioppilaitokset 
Saaristokunnat

Meluherkillä alueilla ruokokattoisen alueen suun-
nittelu 2012 mennessä

Projekti, kilpailut, selvitykset Ammattioppilaitokset
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Ruovikoiden kattorakennuskoulutus on osa kah-
den ammattioppilaitosten ohjelmaa 2012 men-
nessä

Ehdotukset Ammattioppilaitokset

Ruovikoiden ja merenrantaniittyjen  hoitajien ja 
hyödyntäjien verkosto Euroreed on perustettu 
2010 mennessä

 Interreg IV c projekti tai vastaava Ympäristöhallinto 
Luonnonhoidon kattojärjestöt 
kuten  
Eurosite

Korjuumenetelmien  ja -laitteiden kehittäminen Projektit, kilpailut Ammattioppilaitokset, yrittäjät

Ruovikoiden tuotteet (käsityö, katemateriaali) Kilpailut, luonnonmateriaalipankit Valtio, kunnat, MTK, yrittäjät

Ruokorekisteri Yrittäjä- ja tuoterekisteriä (sivuilla www.
ruoko.fi) ylläpidetään osana toimintaa

Neuvontajärjestöt

Kiitokset

Ruovikkostrategia-projektin vetäjät kiittävät eri vaiheissa kaikkia projektiin osallistuneita suoma-
laisia ja virolaisia tahoja kaikesta siitä laajasta asiantuntemuksesta mitä on käyttöön saatu.  Erityis-
kiitokset ansaitsevat kaikki ne opiskelijat, jotka opinnäytteensä aiheesta tekivät. Poikkitieteellisyys 
ja eri asiantuntijaryhmien ja maiden välinen tietovaihto on ollut erittäin arvokasta ja opettavaa. 
Tämä oli pilottihanke: jatkoprojektien ja -kampanjojen tärkeyttä tulee korostaa. Vaihe kaksi onkin 
korjuuketjut ja korjuutuki. Hyvin suunniteltua ruovikoiden leikkuuta ja hoitoa tulisi tukea Itäme-
ren suojelusyistä. Vertailun vuoksi tukea saavat tällä hetkellä lannoitetut ruokohelpipellot, jotka 
kilpailevat ruokatuotannon kanssa. 

Suomessa käytetään tällä hetkellä ruokoa rakennusmateriaalina sen hyvistä ominaisuuksista ja 
ruokovarannoistamme huolimatta harmillisen vähän. 

Saviruo´on sävel tulee vielä haastamaan teräsbetonin!

Virolainen taitaja Velvo Paat esittelee perinteistä virolaista ruokorakentamista 
Muhussa 2002. Kuva: Ahti Kukkonen
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LIITE 1.

A. MAA- TAI VESIALUEEN OMISTAJA
Nimi Lähiosoite

Puhelin Postinumero
ja kunta

B. TYÖN TEETTÄJÄ
Nimi Lähiosoite

Yhteyshlö
puhelin

Postinumero
ja kunta

C. TYÖN KUVAUS JA KOHDEALUE
Työn tarkoitus

Työkohteen sijaintikunta Kaupunginosa / kylä Peruskartan numero

Tilan nimi ja RN:o Voimassaoloaika Työn aikataulu

Alueen pinta-ala (ha)

Työn toteutustapa (laitteet, ruo'on kuljetus, varastointi ym.)

Tiedossa olevat suojelu- ja rauhoitusalueet

Lisätietoja

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Maanomistaja

Liite: kartta alueesta

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA
Interreg IIIA

Suostumus ruovikon käsittelyyn

Työn teettäjä toimittaa paperin valvontaviranomaiselle (alueellinen ympäristökeskus, vesilain 1:30 
mukainen ilmoitus)

Ruo'on käyttötarkoitus

Tämä lomake käy hyvin alueen omistajan ja työn teettäjän välisenä sopimuksena. Samalla lomake toimii 
vesikasvillisuuden niittoilmoituksena joko alueelliseen ympäristökeskukseen tai kuntaan yli 1 ha:n niitoissa.
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LIITE 2.

Lähde: Silén 2007
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Salo- och Halikkoområdena) och Åbo stad. 
 
Områdena med vassvegetationer har ökat kraftigt i våra kustdistrikt under de senaste årtiondena. Av de 30 000 
hektar som finns inom Södra Finlands kustområde (ej insjöar) beräknas 12 500 hektar vara lämpliga för att ut-
nyttjas som bioenergi och för byggen och 7500 hektar borde restaureras som havsstrandängar.  
 
Ett välplanerat utnyttjande av områdena med vassvegetation främjar naturens mångfald, vattenvården, luftvården 
och möjligheterna till att använda områdena för rekreation. Det centrala målet för vasstrategin är att uppnå 
dessa win-win-situationer. Den modell för utredningsplanering som använts på pilotområdena borde kopieras i 
större omfattning på Södra Finlands kustområden genom att samtidigt starta bärgningskedjor på områden med 
vassvegetation. Därtill bör bärgningsmetoderna samt uppföljningen av skötselns effekter samtidigt ytterligare 
utvecklas och ökade nätverk bildas. Som ett resultat av lyckade bärgningskedjor och utnyttjandet kunde det på 
lämpliga bärgningskedjeområden vara möjligt att ta i bruk en ny nationell finansieringsmetod: skördestöd för 
vassvegetation.  
 
I publikationen presenteras för Södra Finlands del ett åtgärdsprogram som, om det genomförs, kommer att 
påverka tillståndet för våra stränder och havsvikar på ett betydande sätt. 

Nyckelord vassvegetationer, rörvass, havsstrandängar, vasstrategi, bioenergi, vasstak, vattenvård, naturens mångfald 
(biodiversitet)
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Abstract The Interreg IIIA “Reed Strategy in Southern Finland” project was headed by the Southwest Finland Regional 
Environmental Centre and sought to establish a balance between the utilisation, maintenance and preservation 
of reed beds and the management of coastal meadows in the pilot areas.  The pilot areas in South Finland were 
the bay of Halikonlahti (in the municipalities of Salo and Halikko) and the city of Turku.  
 
The reed beds in our coastal areas have expanded aggressively over the past few decades. It may be possible to 
utilise an estimated 12,500 hectares out of the total of 30,000 hectares of reed beds in South Finland’s coastal 
areas (not including those in inland waters) for bioenergy and construction materials. 7,500 hectares of reed 
beds should be restored and turned into coastal meadows.  
 
If planned well, the utilisation of reed beds will enhance biodiversity, help to protect the air and waterways, and 
encourage the use of the coastal areas for leisure purposes. Achieving this win-win situation is a central goal 
of the reed bed strategy. The general plan used in the pilot areas should be implemented more extensively in 
other coastal areas of Southwest Finland, with the aim of establishing harvest chains.  Further development and 
networking are needed too, to monitor the collecting methods and the impacts caused by restoration. If the 
harvest chains and reed utilisation are successful, a new national funding method may be adopted in suitable 
collection areas: a reed bed collection subsidy.  
 
The publication has suggested a programme of measures that, upon its completion, will have had a 
significant impact on the state of our coastal areas and marine gulfs. 
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Lounais-Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Interreg IIIA –projekti 

“Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa” kokosi yhteen Etelä-Suomessa ja 

Virossa ruovikoiden ja merenrantaniittyjen parissa toimivia voimia vuosien 

2005-2008 aikana. Poikkitieteellisen projektin teemat olivat: vesiensuojelu, 

luonnon monimuotoisuus, rakentaminen, bioenergia ja maisema.

 

Projektin puitteissa pohdittiin ruovikoitumisen hyötyjä ja haittoja, koottiin 

tietoa ja taitoa sekä tehtiin käytännön hoitoa ja kokeita. Etelä-Suomessa 

Turun rannikkoalueille ja Salon Halikonlahdelle tehtiin yleissuunnitelmat. 

Yleissuunnittelumallia tulisi kopioida muille Etelä-Suomen rannikkoalueille 

ja laajemminkin lähialueille. Lisäksi jatkossa tulisi perustaa pilottina ruo’on 

hyödyntämiseen liittyviä korjuuketjuja sekä ottaa käyttöön kansallinen 

ruovikoiden korjuutuki. Projektin aikana valmistui 12 laajempaa julkaisua ja 

noin 20 opinnäytetyötä (www.ruoko.fi), jotka antavat vakaan pohjan tule-

vaisuuden kehitystyölle.
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