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Kaikki
Riikinvoiman
ekovoimalaitokselle
jätettä
toimittavat
jäteyhtiöt,
jätteenkuljetusurakoitsijat ja jätteenkuljettajat ovat velvollisia perehtymään tähän
ohjeeseen ja toimimaan tämän ohjeen mukaisesti.
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1 Perehdytys ja vastuut
Kaikki
Riikinvoiman
ekovoimalaitokselle
jätettä
toimittavat
jäteyhtiöt,
jätteenkuljetusurakoitsijat ja jätteenkuljettajat ovat velvollisia perehtymään tähän
ohjeeseen ja toimimaan ohjeen mukaisesti.
Vastuut:




Riikinvoima vastaa, että tämä ohje on ajan tasalla ja ohjeen mukaisesti toimimalla
jätekuormien tuominen ekovoimalaitoksella on turvallista toteuttaa.
Jäteyhtiöt vastaavat, että heidän sopimuskumppaninsa (jätteenkuljetusurakoitsijat)
toimivat tämän ohjeen mukaisesti.
Jätteenkuljetusurakoitsijat
ja jätteenkuljettajat vastaavat,
että kaikki
ekovoimalaitokselle jätettä kuljettavat jätteenkuljettajat ovat perehtyneet ja
sisäistäneet tämän ohjeen ja toimivat sen mukaisesti.

Jäteyhtiöt
ilmoittavat
ennakkoon
kaikki
uudet
jätteenkuljetusurakoitsijat
Riikinvoimalle. Jätteenkuljettajien perehdytyksen jälkeen jätteenkuljetusurakoitsijan
ajoneuvoille myönnetään etätunnisteet. Mikäli asianmukainen ajoneuvon etätunniste
puuttuu niin jätteen tuominen ekovoimalaitokselle ei ole mahdollista.

2 Saapuminen
jätekeskuksen
ekovoimalaitokselle

alueelle

ja

edelleen

Riikinvoiman ekovoimalaitokselle saavutaan Keski-Savon Jätehuollon hallinnoiman
Riikinnevan jätekeskuksen alueen kautta. Riikinnevan jätekeskuksen ajoneuvoportti on
jätekeskuksen aukioloaikoina auki, muina aikoina jätekeskuksen ajoneuvoportti voidaan
avata ajoneuvokohtaisella etätunnisteella, jonka myöntää Keski-Savon Jätehuolto.
Tarvittaessa Riikinnevan jätekeskuksen ajoneuvoportti voidaan tapauskohtaisesti avata
myös ekovoimalaitoksen valvomosta.
Yhteystiedot ekovoimalaitoksella




Ekovoimalaitos, valvomo (24/7)
Ekovoimalaitos, jätteen vastaanotto (arkisin 7 – 22)
Ekovoimalaitos, Tuotantopäällikkö (toimistoaikana)

040 – 824 2767
040 – 824 2583
040 – 731 9340

Ekovoimalaitoksen alueella on tallentava kameravalvonta.
Ekovoimalaitoksen alueella suurin sallittu nopeus on 20 km/h.
Jätteenkuljettajien sosiaalitilat sijaitsevat ekovoimalaitoksen henkilöliikenteen portin
vastapäätä sijaitsevien urakoitsijaparakkien yhteydessä.
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3 Jätteenkuljettajien turvallisuusohjeet ekovoimalaitoksella
3.1 Yleistä turvallisuudesta
Turvallisuusohjeita sekä ekovoimalaitoksen
määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

henkilökunnan

antamia

ohjeita

ja

Jätteenkuljettajien on luvallista saapua vain ekovoimalaitoksen ulkoalueelle ja jätteen
vastaanottohalliin. Siinä tapauksessa, että henkilöllä on tarve päästä ekovoimalaitoksen
muihin tiloihin, tulee ottaa yhteyttä valvomoon lisäohjeiden saamiseksi.
Henkilökohtaisien suojaimien käyttämistä ja turvallisuusohjeiden
seurataan jatkuvasti.
Toistuvasta
ohjeiden
vastaisesta
ekovoimalaitoksen alueelle.

toiminnasta

henkilöltä

noudattamista

evätään

pääsy

3.2 Henkilökohtaiset suojaimet ekovoimalaitoksen alueella
Ekovoimalaitoksen alueella poistuttaessa ajoneuvosta tulee aina käyttää seuraavia
henkilökohtaisia suojaimia:





Turvajalkineet
Heijastava asu
Kypärä
Suojalasit

Ekovoimalaitoksen jätteen vastaanottohallissa poistuttaessa ajoneuvosta suositellaan
käytettäväksi P3-luokan hengityksensuojainta.

3.3 Jätebunkkerin nosto-oven edessä työskentely ja jätekahmarin hätäseistoiminto
Jätteen vastaanottohallissa, jätebunkkerin nosto-oven ollessa auki, nosto-oven edessä
olevalle vaara-alueelle meneminen ja työskentely on ehdottomasti kielletty (vaara-alue
on keltaisella merkitty alue jätebunkkerin nosto-oven edessä).
Mikäli avonaisen jätebunkkerin nosto-oven vaara-alueelle on pakottava syy mennä, tulee
käyttää turvavaljaita, turvavaljaat löytyvät vastaanottohallista.
Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että jätebunkkeriin on joutunut ihminen tulee
välittömästi painaa jätteen vastaanottohallissa sijaitsevista hätäseispainikkeista,
otettava yhteyttä valvomoon sekä aloitettava henkilön pelastaminen jätebunkkerista
jätteen vastaanottohallista olevien tikapuiden avulla.
Jätteen vastaanottohallissa sijaitsevat hätäseispainikkeet pysäyttävät jätebunkkerin
jätekahmarin sekä jätebunkkerin nosto-ovien liikkeet.
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4 Toimintaohje

Kuva 1. Riikinvoiman ekovoimalaitos.

4.1 Jätekuormien vastaanottoajat
Ekovoimalaitokselle jätekuormia otetaan vastaan arkipäivisin klo 6:00 – 22:00.
Jäteyhtiökohtaiset jätekuormien vastaanottoajat ovat seuraavat:
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4.2 Yleistä jätekuormien vastaanottamisesta
Ekovoimalaitoksella
(Jäteyhtiöiltä).

jätekuormia

otetaan

vastaan

vain

Riikinvoiman

osakkailta

Ekovoimalaitokselle on yhteensä neljä jätekuormien purkupaikkaa, joista 1 on
sivupurkupaikka ja 3 on peräpurkupaikkaa.
Ekovoimalaitoksella jätteen vastaanottoalueella on infotaulu, joilla voidaan antaa
yksityiskohtaisia
ohjeita
jätteenkuljettajille
purkupaikkojen
tarkemmasta
käyttämisestä.
Ekovoimalaitokselle tuotavia jätekuormia voidaan tarvittaessa tarkistaa pistokokeilla.
Jätteenvastaanotto on suunniteltu jätekuormille, joiden enimmäispituus on 26 metriä
(vaa’an pituus rajoittaa) sekä yhden purettavan kuorman (nuppi tai perävaunu)
enimmäispaino on 40 ton (vastaanottobunkkerin syvyys rajoittaa).

4.3 Saapuminen ekovoimalaitoksen alueelle ja tulopunnitus
Yleiset ohjeet





Autovaa’alle voi ajaa, kun vaa’an liikennevalo on vihreä ja vaa’an puomi on täysin
auki.
Ajoneuvo ajetaan vaa’alle hitaasti (max. 10 km/h) ja vaa’alla ajoneuvo pysäytetään.
Vaa’alta on puhelinyhteys valvomoon tarvittaessa lisäohjeiden pyytämistä varten.
Vaaka on varustettu säteilyn tunnistimella. Jos säteilyä havaitaan, vaa’alle sekä
ekovoimalaitoksen valvomoon annetaan hälytys. Tällöin myös vaa’an puomi pysyy
kiinni ja ekovoimalaitoksen henkilökunnalta saa lisätoimintaohjeita.

Yksityiskohtaiset toimintaohjeet
1. Aja ajoneuvo sisään ekovoimalaitoksen alueelle raskaan liikenteen portista.
2. Aja ajoneuvo autovaa’alle ja pysäytä ajoneuvo.
3. Odota vaa’alla, ajoneuvo tunnistetaan automaattisesti etätunnisteella
käyttöpäätteellä sijaitsevalla etätunnistautumisella ja kuorman tulopaino
rekisteröityy järjestelmään.
4. Täytä vaa’an käyttöpäätteellä tarvittavat lisätiedot (jäteyhtiö, jätekuorman oikea
nimike ja muut tarvittavat tiedot).
5. Kun vaa’an puomi avautuu ja liikennevalo on vihreä voit ajaa pois vaa’alta.

4.4 Vastaanottohalliin ajaminen
Yleiset ohjeet





Valitse ajoneuvolle soveltuvalle vapaa purkupaikka.
Odota aina, että vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo
(sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä ennen kuin peruutat ajoneuvon sisään
vastaanottohalliin.
Ajoneuvot puretaan saapumisjärjestyksessä, huomioiden myös jäteyhtiökohtaiset
jätekuormien vastaanottoajat.
Vastaanottohallin ulkopuolella, purkupaikkojen nosto-ovien yläosissa sijaitsevat
liikennevalot ilmaisevat purkupaikan tilanteen:
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Vihreä valo:
Jatkuva punainen valo:
Vilkkuva punainen valo:
Vihreä/Punainen vilkkuva valo:

Purkupaikka on vapaana
Purkupaikka on varattu
Purkupaikan käyttö on kielletty
Purkupaikka on erillisopastuksessa, kts.
infotaulu

Yksityiskohtaiset toimintaohjeet
1. Peruuta
ajoneuvo
vastaanottohallin
nosto-oven
eteen,
automaattinen
ajoneuvotunnistin avaa vastaanottohallin nosto-oven.
2. Kun vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven sivulla oleva
liikennevalo on vihreä voit peruuttaa ajoneuvon sisälle vastaanottohalliin.
3. Kun ajoneuvo on peruutettu jätteen vastaanottohalliin, vastaanottohallin nosto-ovi
sulkeutuu automaattisesti viiveajan jälkeen, tällöin ko. purkupaikan
vastaanottohallin nosto-oven yläpuolella sijaitseva liikennevalo vaihtuu myös
punaiseksi.

4.5 Toiminen sivupurkupaikalla (Oven numero 1)
Yleiset ohjeet





Odota aina, että vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo
(sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä ennen kuin ajat sisään tai ulos
vastaanottohallista.
Kuljettajan vastuulla on purkutapahtuman jälkeen sivupurkukuljettimen
pysäyttäminen ja sivupurkukuljettimen ajaminen tyhjäksi.
Kuljettajan vastuulla on purkupaikan siivoaminen purkutapahtuman jälkeen.
Mahdollisessa ajoneuvon toimintahäiriön aikana, ajoneuvo on siirrettävä
mahdollisimman nopeasti pois purkupaikalta.

Yksityiskohtaiset toimintaohjeet
1.
2.
3.
4.

Peruuta ajoneuvo sivupurkupaikalle.
Avaa ajoneuvon sivulla sijaitsevat kuormaovet.
Käännä sivupurkulevyt ajoneuvoa vasten paikallisohjauspainikkeesta.
Kiinnitä turvaketjut estämään ajoneuvon kaatuminen. Turvaketjut sijaitsevat
lattiassa olevien kansien alla.
5. Kiristä turvaketjut oikeaan pituuteen.
6. Käynnistä sivupurkukuljetin paikallisohjauspainikkeesta.
7. Pura jätekuorma sivupurkukuljettimelle.
8. Odota, että sivupurkukuljetin on täysin tyhjä.
9. Pysäytä sivupurkukuljetin paikallisohjauspainikkeesta.
10. Käännä sivupurkulevyt pois ajoneuvosta paikallisohjauspainikkeesta.
11. Irrota turvaketjut.
12. Siivoa purkupaikka, siivousvälineet löytyvät jätteen vastaanottohallista.
13. Aja ajoneuvo lähelle jätteen vastaanottohallin nosto-ovea, jolloin nosto-ovi avautuu
automaattisesti.
14. Kun nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven
sivulla) on vihreä voit ajaa ajoneuvon ulos vastaanottohallista.
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4.6 Toiminen peräpurkupaikoilla (Ovien numerot 3, 4 ja 5)
Yleiset ohjeet






Odota aina, että vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo
(sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä ennen kuin ajat sisään tai ulos
vastaanottohallista.
Jätebunkkerin nosto-oven ollessa auki, nosto-oven edessä olevalle vaara-alueelle
meneminen on ehdottomasti kielletty (vaara-alue on keltaisella merkitty alue
jätebunkkerin nosto-oven edessä).
Kuljettajan vastuulla on purkupaikan siivoaminen purkutapahtuman jälkeen.
Kuljettajan vastuulla on jätebunkkerin nosto-oven sulkeminen purkutapahtuman
jälkeen.
Mahdollisessa ajoneuvon toimintahäiriön aikana, ajoneuvo on siirrettävä
mahdollisimman nopeasti pois purkupaikalta.

Yksityiskohtaiset toimintaohjeet
1. Peruuta ajoneuvo peräpurkupaikalle, noin 3 metrin päähän jätebunkkerin nostoovesta.
2. Avaa ajoneuvon takana sijaitsevat kuormaovet.
3. Avaa jätebunkkeri nosto-ovi painamalla oven vieressä olevaa ”Avaa”paikallisohjauspainiketta.
4. Kun jätebunkkerin sivulla sijaitseva liikennevalo on vihreä peruuta ajoneuvo niin
pitkälle, että ajoneuvon takarenkaat osuvat jätebunkkerin nosto-oven edessä olevaa
betonikynnystä vasten.
5. Pura kuorma.
6. Aja ajoneuvo noin 3 metrin päähän jätebunkkerin nosto-ovesta.
7. Sulje
jätebunkkerin
nosto-ovi
siivousasentoon
painamalla
”Sulje”paikallisohjauspainiketta. Jätebunkkerin nosto-ovi jää noin 40 cm auki ja
liikennevalo vastaanottohallissa purkupaikalla muuttuu punaiseksi.
8. Siivoa purkupaikka betonikynnyksessä olevan siivousaukon kautta jätebunkkeriin,
siivousvälineet löytyvät jätteen vastaanottohallista.
9. Sulje jätebunkkerin nosto-ovi kokonaan painamalla ”Sulje”-paikallisohjauspainiketta
uudestaan.
10. Aja ajoneuvo lähelle jätteen vastaanottohallin nosto-ovea, jolloin nosto-ovi avautuu
automaattisesti.
11. Kun nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven
sivulla) on vihreä voit ajaa auton ulos vastaanottohallista.
Huomio.
Mikäli jätebunkkerin jätekahmari työskentelee jätebunkkerissa ko. purkupaikan alueella
niin jätebunkkerin nosto-ovi ei avaudu ennen kuin jätekahmari on puhdistanut
purkupaikan ja poistunut purkupaikan alueelta.
Kun jätebunkkerin nosto-ovi on auki ja liikennevalo on vihreä niin jätekahmari ei voi
työskennellä kyseisen purkupaikan alueella.
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4.7 Lähtöpunnitus ja poistuminen ekovoimalaitoksen alueelta
Yleiset ohjeet




Autovaa’alle voi ajaa, kun vaa’an liikennevalo on vihreä ja vaa’an puomi on auki.
Ajoneuvo ajetaan vaa’alle hitaasti (max. 10 km/h) ja vaa’alla ajoneuvo pysäytetään.
Vaa’alta on puhelinyhteys valvomoon tarvittaessa lisäohjeiden pyytämistä varten.

Yksityiskohtaiset toimintaohjeet
1. Aja ajoneuvo autovaa’alle ja pysäytä.
2. Odota vaa’alla, ajoneuvo tunnistetaan automaattisesti etätunnisteella
käyttöpäätteellä sijaitsevalla etätunnistautumisella ja kuorman lähtöpaino
rekisteröityy järjestelmään.
3. Ota tulostunut punnituskuitti.
4. Kun vaa’an puomi avautuu ja liikennevalo on vihreä voit ajaa pois vaa’alta.
5. Aja ajoneuvo ulos ekovoimalaitoksen alueelle raskaan liikenteen portista.
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