Ohjeita järviruo’on toimittajille
Kiteen Mato ja Multa Oy hyödyntää järviruokoa kasvualustan raaka-aineena. Järviruokoa otetaan
vastaan Kiteen Madon ja Mullan toimipaikassa. Suurempia eriä voidaan myös sovittaessa noutaa
niittopaikan läheisyydestä. Noudettavan erän on oltava vähintään 30 m3 tai sen on sijaittava
lähellä toista niittokohdetta, jolloin kuormia voidaan yhdistää.
Järviruo’on tilavuus pienenee parhaimmillaan kymmenesosaan irtotilavuudesta, kun se
murskataan tai paalataan. Tämän vuoksi ruoko on pääsääntöisesti käsiteltävä ennen kuljetusta,
jotta kuorman kuljetus on kannattavaa. Murskauksesta ja sen järjestäjästä sovitaan etukäteen
yhdessä niittävän tahon ja Kiteen Madon ja Mullan kesken.
Kesäkorjattu järviruoko on sitkeää eikä sen murskaaminen onnistu kaikella kalustolla. Hyviä
murskauskokemuksia on tehokkaista ja hyväkuntoisista vasaramyllystä ja metsähakkureista. Jos
järviruokoa pitää aumassa yhden vuoden, niin sen rakenne pehmenee ja murskaaminen onnistuu
myös kevyemmällä kalustolla.

Vastuun ja kustannusten jakautuminen järviruo’on käsittelyssä:
Yhdessä sovittavia asioita:
-

Sovitaan yhteistyöstä aina etukäteen
Katsotaan yhdessä sopiva läjityspaikka, johon pääsee raskaalla kuljetuskalustolla
o Läjityspaikalle pitää johtaa hyväkuntoinen tie ja tilaa pitää olla tapauksesta riippuen
kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon kääntämiseen ja murskauskalustolle.

Niiton järjestäjä vastaa seuraavasta:
-

Arvioi niitettävän pinta-alan ja siltä saatavan järviruo’on määrän
Hankkii niittourakoitsijan ja informoi urakoitsijaa yhteistyöstä Kiteen Mato ja Multa Oy:n
kanssa
Järjestää ruokojen kuljetuksen sovitulle läjityspaikalle
Järviruo’on murskaus tai paalaus. Kiteen Mato ja Multa Oy maksaa korvauksen
syntyneiden kuutioiden mukaan. (Voi olla sovittaessa myös Kiteen Mato ja Multa Oy:n
vastuulla)

Kiteen Mato ja Multa Oy vastaa seuraavasta:
-

-

-

Riittävän ohjeistuksen antaminen
o järviruo’on noutopaikan vaatimuksista
o järviruo’on laatuvaatimukset (kasvuston oltava pääasiassa järviruokoa, ei saa
sisältää kiviä, mutaa tai muuta maa-ainesta)
Järviruokojen kuljetus pois alueelta
o Kuljetuksia järjestettäessä pyritään murskaamaan ja kuljettamaan useamman
niittokohteet ruo’ot yhdellä kertaa. Kuljetukset voivat viivästyä jos lähialueella on
vielä niittoja kesken tai jos sääolosuhteet estävät pääsyn jollekin läjityspaikalle
Järviruo’on murskaus tai paalaus (voi olla sovittaessa myös niiton tilaajan vastuulla)

Kiteen Mato ja Multa Oy
Ruo’on vastaanotto:
Pyörykkä / Kiteenkyläntie 2, Kitee
Puhos halli / Teollisuustie 17, Puhos
Vastaanotosta sovittava etukäteen p. 0400 275 928

