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JÄRVIRUOKO 

Järviruoko (Phragmites australis) on rantavedessä kasvava monivuotinen ruohovartinen kasvi, jota voidaan hyödyntää 

monin eritavoin. Järviruoko kasvaa Suomessa yleensä noin 1–3 metriä pitkäksi. Rehevillä järvillä ruoko voi kasvaa 4 

metriseksi ja lämpimimmillä alueilla jopa 7 metriseksi. Järviruoko on ainoa Suomessa kasvava ruokolaji. [1] 

Järviruo´on käyttö 

Järviruokoa ei tarvitse kylvää tai lannoittaa, se muodostaa runsaasti kasvustoa luonnostaan ilman ihmisen panosta. 

Järviruokoa voidaan niittää ympäri vuoden. Talvella järviruokoa voidaan leikata jään päältä. Talviniitto on rakentamisen 

kannalta otollisinta aikaa. Paras niittoajankohta on joulukuusta maaliskuun loppuun, jolloin järviruo’on kosteuspitoisuus 

on huomattavasti alhaisempi kuin kesällä. Ongelmaksi talviniitossa voi muodostua jäätilanne, lumen paksuus jään päällä 

sekä lumen aiheuttama kosteuskuorma. Lumi ja jäätilanne vaikuttavat siihen, kuinka pitkänä järviruokoa voidaan leikata. 

Talviniitto on toisaalta myös paljon nopeampaa kuin kesäniitto. Se voidaan tehdä esimerkiksi viikatteella tai 

raivaussahalla jään päältä. Kunnon pakkastalvella, jos jää kestää, voidaan niittoon käyttää isoja koneita. Koneellisessa 

niittämisessä jälkityön määrä kuitenkin kasvaa, kun korsien seasta täytyy poistaa alamittaiset ja huonot korret. [1] 

Niittämisen jälkeen järviruoko puhdistetaan, niputetaan ja varastoidaan. Ruoko varastoidaan säältä suojassa ilmavissa 

halleissa, missä materiaali pääsee hyvin kuivumaan. Maakosketusta on vältettävä, ettei korsiin imeydy maasta kosteutta. 

Kesäniitossa rakentamisen kannalta ongelmallista on ruo´on suuri kosteuspitoisuus, eli kuivatuksen tarve, säilyvyys ja 

paino. Kesällä niitettyä järviruokoa käytetäänkin pääasiassa muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi biokaasutukseen tai 

kuivikkeeksi. [1]  

Järviruokoa käytetään muun muassa biopolttoaineena, rehuna, maanparannusaineena, katteena, kuivikkeena tai 

rakentamisessa esimerkiksi katto- ja seinämateriaalina sekä lisäeristeenä. [2] Järviruoko on hyvinkin yleinen 

kattomateriaali esimerkiksi Tanskassa, Alankomaissa ja Saksassa, missä perinnerakennusten ohella ruokokattoja voi 

nähdä myös uusissa, moderneissa rakennuksissa. [3] Suomessa ei ole rakennettu ruo´osta sotien jälkeen muutamia 

2000-luvulla rakennettuja ruokokattoja lukuun ottamatta. Suomessa valmistettiin 1930-luvulla Berger-ruokolevyjä. 

Nykyään levyjä valmistetaan Virossa, josta niitä tuodaan Suomeen kasvavissa määrin. [1] 

Järviruo´on rakennustekniset ominaisuudet 

Järviruo´on varressa on noin 20 cm välein solmukohtia eli niveliä, jotka umpinaisina katkaisevat onton korren yhtenäisen 

ilmatilan, joka muuten jatkuisi tyvestä latvaan. Lämmöneristyksen kannalta tämä pienentää konventiovirtausta korren 

sisällä ja tekee paksusta ruokokerroksesta hyvän lämmöneristeen. Lämmöneristävyys paranee sitä mukaa, mitä 

vähemmän rakennekerroksissa on ilmavirtauksia ja mitä paremmin ilma pysyy paikoillaan. [4] Savirappaus parantaa 

ruokorakenteen ilmatiiviyttä entisestään. Järviruo´oista valmistetut eristelevyjen lämmöneristys kapasiteetin on mitattu 

olevan 0,055–0,075 W/mK. VTT:n mittausten mukaan ruo´on lämmönjohtavuus on samaa luokkaa puhallusvillan 

kanssa. [5] 

Järviruokokatolla on hyvä kosteuden kestävyys ja vanhimmat ruokokatot ovat yli satavuotiaita. Olosuhteista, kuten katon 

kaltevuudesta ja rakenteesta riippuen ruokokatteiden voidaan olettaa kestävän 25–50 vuotta. [3] Järviruokokaton 

kattokulman tulee olla jyrkkä, jotta vesi valuu katolta pois. Ruokokaton optimaalinen paksuus on 30 cm. [2] Järviruokoa 

voidaan käyttää seinärakenteisiin paaleina, nippuina, elementteinä, levyinä tai granulaattina. Ruokorakenteiden 

valmistuksessa käytetään myös savea tai vaikkapa sementtiä, jotta rakenteesta saadaan paloturvallisempi. 
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Järviruo´on alueellinen saatavuus 

Järviruoko kasvaa koko maapallolla, joten raaka-ainetta on saatavilla kaikkialla. Järviruo´on käyttö on yleisintä Baltian 

maissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa, missä ruo´on saatavuus on suurinta [5]. Joissain Euroopan maissa 

ruokorakenteille on niin paljon kysyntää, että ruokoa joudutaan tuomaan Aasiasta [3]. 

Järviruokoa esiintyy lähes koko Suomessa, pohjoisimmassa Lapissa harvakseltaan. Ruovikkoa on arvioitu olevan 

pelkästään Suomen rannikkoalueilla noin 30 000 hehtaaria, sisävesialueilta ei toistaiseksi ole saatu reliaabelia tietoa. 

Järviruo´on hehtaarikohtaiset saatavuustiedot vaihtelevat eri lähteiden mukaan 4–20 tonniin hehtaarilta, eli ruovikkoa 

olisi saatavissa Suomen rannikoilta yhteensä arviolta 120–600 tonnia. Järviruovikot laajenevat keskimäärin metrin 

vuodessa. [5] 

Järviruo´on yleisyys Suomessa v.2018 

 

Kuva 1. Järviruo’on yleisyys Suomessa. [6]  
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