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KAIKEN A JA O ON TURVALLISUUS! 

 

Aluenopeus 
Noudata jätekeskuksen alueella nopeusrajoitusta 30 km/h. 
 

 
 

Tupakointi 
Tupakointi jätteiden purkupaikoilla on kielletty tulipalovaaran 
vuoksi. Tupakointi on sallittu vain erikseen merkityillä alueilla. 

 
 

Henkilökohtaiset suojaimet 
Kuljettajien tulee ehdottomasti käyttää huomioliiviä tai 
muuta huomiovaatetta, naulaan astumissuojalla varustettuja 
turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työkäsineitä. 
LATElla ja MURRElla suositellaan käytettävän suojakypärää. 
OILIlla suositellaan käytettävän suojalaseja. 
 
 

Kuormapeitteet pois turvallisesti 
Ota kuormapeitteet ja -verkot pois kuorman päältä ennen vaa’alle ajamista. Tätä 
varten on varattu pysäköintitila heti pääportin jälkeen oikealla. Kasettiautoille varat-
tu pressunpoistoteline sijaitsee jäteasema Pillerin alapihalla. 

 
 

Varo liikkuvia ajoneuvoja 
Alueella liikkuu pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja, trukkeja ym. työkonei-
ta. Varo liikkuvia ajoneuvoja. 

 
 

Ensiapu ja palosuojelu 
EA-tarvikkeita löytyy PHJ:n toimistoan aulakahvion invavessasta, huoltohallista, Pil-
leriltä, vaakatoimistolta sekä laitoksista. Defibrillaattorit sijaitsevat vaakatoimiston 
aulassa sekä Labio Oy:n toimiston sisäänkäynnin yhteydessä. Palosammuttimia löy-
tyy kaikista rakennuksista. 
 
 
 
 
    



Toimintaohje jäteauton kuljettajalle Kujalan jätekeskuksessa 
   
  

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 

Päivitetty 22.11.2016 4 

 

HYVÄ TIETÄÄ 

 
Kohteen tiedot 
Kujalan jätekeskuksen osoite on Sapelikatu 7, 15160 Lahti 

 
LA -puhelimen kanava 
Vaa’an LA-puhelin toimii kanavalla 22. 
 

Kahvitauko ja WC 
Vaakarakennuksessa on tarjolla kahvia maksutta. Jätekeskuksen päärakennuksen aulassa 
voit käydä kahvilla ja WC:ssä klo 7 – 20.  
 
 

MILLOIN TULEE KÄYDÄ SISÄLLÄ VAA’ALLA? 

 
Sisällä vaa’alla tulee käydä toimittaessasi siirtokirjan tai noutaaksesi lietenäytepurkin 
sekä maksaessasi pankkikortilla, luottokortilla tai käteisellä. Myös asioidessasi ensim-
mäistä kertaa Kujalan jätekeskuksessa, pitää toimintaohjeet läpikäydä vaakaoperaatto-
rin kanssa sisällä vaa’alla. 
 
Aja auto tulovaakaa edeltävälle pysäköintipaikalle, kun tulet asioimaan vaa’an sisätiloi-
hin. Älä jätä autoa vaa’alle, jossa se tukkii muun liikenteen. 
 

Maksutavat 
Laskuasiakkaiden tulee tehdä tiliasiakassopimus Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa. Ti-
liasiakkuuden hakemuslomakkeen saat vaa’alta tai Internet-sivuiltamme phj.fi/yritykset. 
Ilman tiliasiakassopimusta maksutavoiksi käyvät ainoastaan pankkikortti, luottokortti tai 
käteinen. 
 
Siirtokirja 
Toimita siirtokirja vaa’an vaakaoperaattorille seuraavista kuormista: 

 rakennus- ja purkujäte  

 muut rakennustyömailta tulevat jätteet kuten energiajätteet, kannot jne. 

 betoni-, tiili- ja asfalttijäte 

 asbestijäte 

 liete ja muu nestemäinen jäte 

 pilaantunut maa-aines 

 maa-aines joka sisältää jätettä 

 kattilatuhka ja leijupetihiekka 

 teollisuusjäte 

 terveydenhuollon erityisjätteet 

 eläinperäisen elintarviketeollisuuden biojätteet 

 kestopuu 
 

Tunnistekortit 
Kuljetusliikkeitä suositellaan hankkimaan autoihinsa tunnistekortteja. Kortit nopeuttavat 
auton punnitsemista ja vähentävät kirjausvirheitä. Korttien sisältämiä tietoja voidaan 
myös muuttaa vaa’alla tarpeen mukaan. Tunnistekortteja voi lunastaa vaa’an henkilö-
kunnalta. Kortit ovat maksullisia. 
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TULOPUNNITUS 

 
Tulopunnitus ilman tunnistekorttia 
Aja rauhallisesti vaa’alle kun liikennevalo on vihreä. Odota vuoroasi, jos vaakaoperaat-
tori palvelee toista asiakasta. Nosta vaakapuhelimen luuri, kun haluat itse ottaa yhtey-
den vaakaoperaattoriin. Ilmoita vaakaoperaattorille seuraavat tiedot: 
 

1. Auton rekisterinumero 
2. Maksajan tiedot 
3. Jätteen lähtökunta 
4. Minkälaista jätettä kuormassasi on 
5. Maksutapa (lasku, pankkikortti, luottokortti tai käteinen) 
6. Tarvittava merkki tai laskuviite, esim. työnumero 

 
Kun vaa’an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa’alta. Aja suoraan 
jätteen purkupaikalle. 
 
Terminaalipuhelinkeskustelu 

 
 - Nosta terminaalipuhelimen kuuloke ja puhu siihen. 
 - Puhu rauhallisesti, kuuluvasti ja selkeästi. 
 

 

Tulopunnitus tunnistekortilla 

 Vie tunnistekortti lähelle ulkoterminaalin kortinlukijaa.  

 Tarkista tiedot ulkoterminaalin näytöstä.  

 Paina lyhyellä vaa’alla ulkoterminaalin F1 –näppäintä (pitkällä vaa’alla F3) ja kir-
joita huomautusriville jätteen noutopaikka ja esim. työnumero (mahtuu 80 merk-
kiä) käyttämällä näppäimistöä.  

 Paina lopuksi F4 –näppäintä. Pyynnöstäsi vaa’an vaakaoperaattori voi muuttaa 
tunnistekortin tietoja. 

 
Jos jokin kuorman tai asiakkaan tieto poikkeaa tunnistekortin tiedoista, ilmoita aina 
poikkeava tieto vaakaoperaattorille terminaalipuhelimella. Katso että tunnistekortin- ja 
auton rekisterinumero täsmäävät, älä koskaan käytä väärän auton korttia. 
 
Kun vaa’an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa’alta.  
Aja suoraan jätteen purkupaikalle. 
 
Ajoneuvoyhdistelmän punnitus 
Pitkä vaaka on tarkoitettu ensisijaisesti pitkille ajoneuvoille esim. täysperävaunut.  
 
Aja yhdistelmäajoneuvon nuppi pitkän vaa’an terminaalin kohdalle, jolloin voit keskus-
tella puhelimella vaakaoperaattorin kanssa ja näet terminaalista punnituksen tiedot. 
 
Pitkä vaaka muodostuu kahdesta peräkkäin olevasta lyhyemmästä vaa’asta, jolloin 
vaa’alla voi punnita myös nupin ja peräkärryn erikseen jolloin nuppiin ja peräkärryyn on 
mahdollista kirjata eri maksaja ja eri jäte. Varmista tällöin että nuppi ja perävaunu ovat 
omilla vaaoillaan. 
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MONTA JÄTELAJIA SAMASSA KUORMASSA 

 
Jos samassa kuormassa on useampia jätelajeja, voit tehdä useamman välipunnituksen ja 
purkaa jätteet eri purkupaikkoihin. Koko kuormasta peritään tällöin vain yksi punnitus-
maksu. Jos haluat punnitukset samalle punnitustositteelle, vaakaoperaattori hoitaa 
kaikki punnitukset. Älä käytä tällöin tunnistekorttia. Varmista vain yhden vastaanotto-
maksun periminen muistuttamalla toisella punnituksella vaakaoperaattoria asiasta. 
 
 

LÄHTÖPUNNITUS 

 
Lähtöpunnitus ilman tunnistekorttia 
Aja rauhallisesti lähtövaa’alle kun liikennevalo on vihreä. Tiliasiakkaille punnitustosite 
tulostuu ulkoterminaalista. Tarvittaessa ota yhteys vaakaoperaattoriin nostamalla puhe-
limen kuuloke ja odota rauhassa vuoroasi, jos vaakaoperaattori palvelee toista asiakasta. 
Kun liikennevalo muuttuu vihreäksi, voit lähteä vaa’alta. Jos tulet sisälle asioimaan, py-
säköi lähtövaa’an jälkeiselle pysäkille. Älä jätä autoa vaa’alle, jossa se tukkii muun lii-
kenteen.  
 
Lähtöpunnitus tunnistekortilla 

 Vie tunnistekortti lähelle ulkoterminaalin kortinlukijaa.  

 Tarkista tiedot ulkoterminaalin näytöstä.  

 Punnitustosite tulostuu ulkoterminaalista.  
 Kun vaa’an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa’alta. 

 
 
KUORMAN PURKAMINEN 

 
Pura kuorma vaakaoperaattorin tai PHJ:n urakoitsijan konekuskin osoittamaan purku-
paikkaan. Kysy, jos et tiedä oikeaa purkupaikkaa. Voit vielä soittaa vaa’alle (p. 050 324 
7429) tai kysyä konemieheltä (LA-kanava 22). Väärään purkupaikkaan puretuista kuor-
mista perittään ylimääräinen siirtomaksu voimassa olevan hinnaston mukaan.  
 
Kuormien purkupaikat saattavat ajoittain vaihdella ja olla ruuhkaisia. Odota vuoroasi 
rauhassa. Pura kuorma joutuisasti ja turvallisesti. 
 
Jäätyneet kuormat 
Jäätyneiden kuormien purkamiseen saat apua Kujalan jätekeskuksen konemiehiltä. Kutsu 
apua paikalle vain, jos olet varma, että kuorma on jäässä.  PHJ tai alueella toimivat 
urakoitsijat eivät vastaa asiakkaan lava- tai laitevaurioista, jotka aiheutuvat jääty-
neen kuorman purkuavusta. 

 MURRElla avolavojen purkuapua antaa MURREn materiaalinkäsittelykoneen kul-
jettaja 

 LATElla avolavojen purkuapua antaa LATEn materiaalinkäsittelykoneen kuljet-
taja 

 Puristimet: pyöräkoneen kuljettaja 

 Hyötyjätekentät ja kaatopaikat: pyöräkoneen kuljettaja 

 Kompostointilaitos: kompostointilaitoksen pyöräkoneen kuljettaja 
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Kuorman purkaminen jäteasema Pillerillä 
 
Vie kuormassa mukana olevat jääkaapit, televisiot ja muut sähkölaitteet, vaaralliset jät-
teet ja autonrenkaat Pillerille lastaussillan kautta. Ilmoittaudu henkilökunnalle ja pura 
jätteet oikeille purkupaikoilleen. 
 

 
Kuorman purkaminen murrella (murskauslaitos) 

 
- MURRElle ajetaan  

o energiajätekuormat 
o puujätekuormat 

 
- Käytä henkilökohtaisia suojaimia: huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nau-

laan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työ-
käsineitä, lisäksi MURRElla suositellaan käytettävän suojakypärää. 

- MURRElla on henkilökunta paikalla ma-pe klo 6-22. Pakkaavat jäteautot saavat 
tuoda energiajätettä MURRElle tunnistekortilla klo 6-7. 

- Varaudu siihen, että joudut odottamaan purkamista. 
- Pura kuormat mahdollisimman lähelle materiaalinkäsittelykonetta, noudata 

henkilökunnan antamia ohjeita.  
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista. 
- Älä vedä kuormaa matoksi. 
- Siivoa autosi perä jätteen purkamisen jälkeen puretun jätekuorman päälle. 

 

Kuorman purkaminen LATElla (lajitteluLAITOS) 

 
- LATElle ajetaan  

o sekajätekuormat 
o rakennus- ja purkujätekuormat 
o erityisjätteiden pienerät 
o energiajätekuormat  
 

- Käytä henkilökohtaisia suojaimia: huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nau-
laan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työ-
käsineitä, lisäksi LATElla suositellaan käytettävän suojakypärää. 

- LATElla on henkilökunta paikalla ma-pe klo 6-22. Pakkaavat jäteautot saavat 
tuoda sekajätettä LATElle tunnistekortilla klo 6-7. 

- Varaudu siihen, että joudut odottamaan purkamista. 
- Pura kuormat mahdollisimman lähelle lajittelukonetta, noudata henkilökunnan 

antamia ohjeita.  
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista. 
- Älä vedä kuormaa matoksi. 
- Siivoa autosi perä jätteen purkamisen jälkeen puretun jätekuorman päälle. 
- Pura erityisjätteiden pienerät omalle kippilavalleen. Katso teksti lavan kyljestä. 
- Vie kuormista helposti pois otettavat renkaat ja vaaralliset jätteet omiin häk-

keihinsä, jos mahdollista. 
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Kuorman purkaminen kaatopaikalla 

 
- Kaatopaikalle ajetaan  

o teollisuusjätteet 
o erityisjätteet (asbestit) 
o seulottavaksi kelpaamattomat maa-aineksia ja jätteitä sisältävät kuormat 
o rakennusjätekuormat, jotka sisältävät pääosin lasia, kipsilevyä, eristevillaa 

ja lasikuitua 
o pölisevät kuormat 

 
- Jätepenkalla oikean purkupaikan osoittaa kaatopaikkajyrän tai pyöräkoneen kul-

jettaja. Purkamalla kuorman oikeaan purkupaikkaan estät osaltasi kuormien 
mukana tulleiden terävien esineiden kulkeutumisen ajourille rikkomaan renkai-
ta.  

- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista. 
- Kaatopaikkajyrän läheisyydessä käveleminen on kielletty, jos Sinulla on asiaa 

kuljettajalle, ota yhteys LA-puhelimella (kanava 22). 
 

 
Kuorman purkaminen OILIlla (nestemäisten jätteiden käsittelylaitos) 

 
Pura kuormat rauhallisesti ja siististi oikeaan vastaanottoaltaaseen. Jos autossa ei ole 
omaa pesukalustoa, auton perän voi pestä purkupaikalla 3. Käytä purkaessa henkilökoh-
taisia suojaimia: huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, naulaan astumissuojalla varus-
tettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työkäsineitä, lisäksi OILIlla suositellaan 
käytettävän suojalaseja. 
 
LINJA 1:  hiekanerotuskaivolietteet 
 betonilietteet 

tuhkalietteet 
 
LINJA 2: rasvakaivolietteet 

puhdistamojen rasvat 
 

LINJA 3: öljynerotuskaivolietteet 
teollisuuden lietteet 
erikoiserät, muut lietteet 
puhdistamolietteet 

 
LINJA 5: sadevesihiekat 
 
Uusien asiakkaiden sekä uuden tyyppisistä eristä, tulee toimittaa 10 litran näyte 
kuppikoetta varten vähintään yhtä työvuoroa ennen jätteen toimittamista Kujalaan. 
 
Jokaisesta lietekuormasta kuljettaja ottaa itse näytteen. Näytteeseen tulisi saada sekä 
sakka- että nesteosaa. Näytepurkkeja saa vaa’alta. Näytepurkit jätetään OILIlle purku-
paikan yhteyteen niille varattuun astiaan. 
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Kuorman purkaminen LABIOlla (KOMPOSTOINTILAITOS) 

 
Kompostointilaitokselle puretaan biojätteet ja kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden 
puhdistamolietteet. Biojätteet puretaan ovista, joissa lukee B1-B4. Ovissa on liikenneva-
lo-ohjaus. Vihreä valo kertoo mikä ovi on kulloinkin käytössä. Ovi B5 on varattu erikois-
kuormille ja varapurkupaikaksi. Mädättämättömät lietteet puretaan ovesta L1. Ovi L2 
toimii varapurkupaikkana mikäli L1-ovesta ei mahdu kippaamaan. Ovi L3 on varattu vain 
Lahti Aquan lietteille. Lisäksi ulkona voidaan purkaa jätekuormia, jotka on lastattu 
kuormalavoille. Tällöin purku tapahtuu kompostointilaitoksen länsipäässä. Päätieltä 
käännyttäessä lukee kyltissä ”Kannot”. Tarkka purkupaikka osoitetaan pyöräkonekuskin 
toimesta. 
 
Peruuta ovesta, kun vihreä valo palaa. Ovi aukeaa ja sulkeutuu perässäsi automaattises-
ti. Pura kuorma alas purkusillalta. Autojen perän ja renkaat voi pestä biojätteen purku-
paikoilla B1-B2 sekä sulan kelin aikaan myös ulkopesupaikalla. Siivoa jälkesi. Laita lapi-
ot, harjat ym. työvälineet takaisin paikoilleen siten, etteivät ne jää seuraavan auton 
alle. Poistuessasi avaa ovi painamalla nappia oven vieressä. Ovi sulkeutuu automaatti-
sesti. 
 
Purettaessa kuormaa kompostointilaitokselle on herkkien henkilöiden käytettävä hengi-
tyssuojainta P3. Laitoksessa on orgaanista pölyä ja mikrobeja. Varo ajoittain liukasta 
lattiaa. 
 
 
KUORMANTARKASTUS 

 
Kuormantarkastajat ovat 

 MURRElla/LATElla materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja/prosessinhoitaja 

 OILIlla pyöräkoneen kuljettaja 

 kaatopaikalla kaatopaikkajyrän kuljettaja tai pyöräkoneen kuljettaja 

 hyötyjätekentillä pyöräkoneen kuljettaja 

 
Mikäli purkaessasi kuormaa huomaat, että kuormassasi on sähkölaiteromua, vaarallisia 
jätteitä, autonrenkaita tai muuta sinne kuulumatonta, kerää jätteet takaisin kuormaan 
ja vie ne oikeille purkupaikoilleen. Näin jätteen maksaja säästyy ylimääräisiltä jätteen 
siirto- ja käsittelymaksuilta. 
 
Ota epäselvissä tapauksissa aina yhteyttä kuormantarkastajaan, yhteystiedot löydät 
tämän ohjeen lopusta. 
 
 
ANNA PALAUTETTA JA KEHITYSIDEOITA 

 
Kun sinulla on myönteistä tai kielteistä huomauttamista tai rakentavia kehitysideoita, 
tee palautteesi kirjallisena kehitys- ja palautelomakkeelle, joita saat vaa’alta.  
Palauta lomake täytettynä vaa’an postilaatikkoon. 
 
 
  



Toimintaohje jäteauton kuljettajalle Kujalan jätekeskuksessa 
   
  

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 

Päivitetty 22.11.2016 10 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

Kujalan jätekeskus  
 Vaaka  050 324 7429 

 Pyöräkonetyöt 050 456 7841 

 OILI/pieni pyöräkone  
o Ari Pusila 044 373 6028 
o Markku Uski 050 324 7419 

 LATE/MURRE valvomo 050 050 3390 

 LATEn materiaalinkäsittelykone/ 

 kaatopaikkajyrä 050 456 7813 

 MURRE materaialinkäsittelykone 050 456 7834 

 koukkulava-auto 050 558 2746 

 Jäteasema Pilleri 044 373 6027 

 Labio Oy Vuoromestari/päivystys 044 357 9367 
 
  

 
 
 
 


