Kaapelikelan
kuntotarkistus
-opas

Kaapelikelan kuntotarkistusopas
Jokainen palautettu kaapelikela käy läpi kuntotarkistuksen, jossa tarkistetaan kelan
toiminta ja kunto. Tämä opas avaa ne kriteerit, jotka Reka Kaapeli on määrittänyt
kelapalautuspisteille kaapelikelan kuntotarkistusta varten.
Kuntotarkistuksen pohjalta kelalle tehdään kierrätyspäätös:

✔
		

		

Ennen kelapalautusta, tarkista tämän oppaan pohjalta, että:
1. Laipat ovat ehjät ja suorat, eivätkä ne ole lahonneet.
2. Kelan tukirakenne on ehjä, eli kelaa on turvallista lastata ja purkaa autosta.
3. Kelaa ei ole sotkettu (esimerkiksi maalilla) ja rummussa ei ole roskia, esimerkiksi kiviä tai
lasia.

HYVITETÄÄN = EHJÄ TAI KORJAUSKELPOINEN

Reka Kaapeli hyvittää ehjät ja korjauskelpoiset kelat voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.

✖

Kelapalautus

4. Reka vastaanottaa vain Rekan keloja. Reka-logo ja kelanumero oltava paikoillaan
(kelapalautusehto nro 4). Kelapalautusehdot löydät täältä.

EI HYVITETÄ = KORJAUSKELVOTON ELI ROMUKELA

Kelasta, joka ei ole korjattavissa eli romukelasta, Reka Kaapeli ei maksa hyvitystä.
Hyvitettävän kelan on sovittava uudelleen käytettäväksi. Kuntotarkistuksella
varmistetaan kestääkö palautettu kela uudelleen kaapelin aiheuttaman kuorman.
Kelojen uudelleenkäyttö on tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Reka Kaapelin
kelapalautuspisteitä operoi Versowood ja Kaukokiito, tämän oppaan mukaisesti.
Lisätietoja keloista, hyvityshinnoista ja palautuspisteistä saat verkkosivuiltamme:
www.reka.fi/kelat-ja-cabler tai kääntymällä asiakaspalvelumme puoleen.

Kelanumero ja muut kelatunnisteet oltava
paikoillaan.

Tämä Kaapelikelan kuntotarkistusopas toimii työkaluna arvioidessa kelan kuntoa
työmaalla vastaanottaessa täysiä keloja, sekä ennen tyhjien kelojen palautusta. Oppaan
kuvat ovat suuntaa antavia, Reka Kaapelilla on oikeus muuttaa kelakunnon arvioinnin
ja hyvityksen ehtoja.

KELAPALAUTUS

Reka Kaapeli asiakaspalvelu
Puh. 0207 200 20
myyntipalvelu@reka.fi
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Reka-logo oltava paikallaan

1. Kelapalautuslomake on oltava täytetty. Täytä yksi kelapalautuslomake ja toimita se
kelojen kanssa lähimpään kelapalautuspisteeseen. Reka vastaanottaa vain Rekan keloja.
2. Kelapalautuspiste tekee jokaiselle kelalle kuntoarvion, jotka merkitään lomakkeelle.
3. Kelapalautuslomakkeen perusteella Reka Kaapeli hyvittää ehjät ja korjauskelpoiset kelat.

Kuvan kaltaisia keloja ei tule palauttaa.
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Sisällysluettelo ja romutussyykoodit
SISÄLLYS
- Romutussyykooditaulukko ja esimerkkikuvia romukeloista
- Esimerkkikuvia ehjistä keloista

................. s. 4 - 11

.................................................................... s. 12 - 13

Esimerkkikuvia romutettavista

✖

- Kelojen korjaaminen ....................................................................................... s. 14
- Esimerkkejä Versowoodin korjaamista keloista, jotka hyvitetään ........... s. 15 - 17
- Kuinka kierrätämme romukelat ja hukkamateriaalin .................................. s. 18
- Cabler® -työkalu kaapeleiden ja kelojen hallintaan .................................. s. 19
ROMUTUSSYYKOODIT

1.

LM

Laippa on murtunut

2.

LH

Laippa on lahonnut

3.

LV

Laippa on vääntynyt

4.

RL

Rumpulautoja puuttuu

5.

RT

Rummun tukirakenne on vioittunut

6.

MO

Metalliosia rikki/puuttuu

7.

KS

Kela sotkettu maalilla tms.

8.

KP

Kelan puhtaus

1. LM Laippa on murtunut

✖

1. LM Laippa on murtunut
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Esimerkkikuvia romutettavista

✖

Esimerkkikuvia romutettavista

✖

✖
KUVA

2. LH Laippa on lahonnut

✖

3. LV Laippa on vääntynyt

✖

3. LV Laippa vääntynyt ja rumpu mahdollisesti soikea. Soikeus testataan asfaltilla
rullaamalla.

2. LH Laippa on lahonnut
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3. LV Laippa on vääntynyt

7

Esimerkkikuvia romutettavista

✖

Esimerkkikuvia romutettavista

✖

✖

✖

KUVA

6. MO Metalliosia rikki/puuttuu.
4. RL Rumpulautoja puuttuu

4. RL Rumpulautoja puuttuu

✖

6. MO Metalliosat puuttuu. 1-2 saa puuttua, pitävät kelan kasassa.

✖
irronnut

5. RT Rummun tukirakenne on vioittunut ja osittain irronnut
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6. MO Metalliosia rikki/puuttuu
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Esimerkkikuvia romutettavista

✖

Esimerkkikuvia romutettavista

✖

7. KS Kela sotkettu maalilla

✖

8. KP Kelan puhtaus. Likaisuus ja roskat rummun
sisällä estävät palautuksen. Keloille tehdään tarvittaessa kevyt vesipesu, mikäli pesu ei riitä, kelaa ei
hyvitetä.

7. KS Kela sotkettu maalilla
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Esimerkkikuvia ehjistä keloista
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Esimerkkikuvia ehjistä keloista
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Kelojen korjaaminen
REKA KAAPELIN KELOJA SAA KORJATA VAIN VERSOWOOD.
Keloja korjataan Versowoodilla Keuruulla, Riihimäellä ja
Haukiputaalla. Kuvassa Riihimäen korjauslinjasto.

Korjatut ja hyvitettävät kelat
Versowoodin korjaama kela näyttää
esimerkiksi tältä. Laippalauta on
uusittu, joten kela ei mene hylkyyn.
REKA KAAPELIN KELOJA SAA
KORJATA VAIN VERSOWOOD.

✔

✔

✔

Korjaamme kaikki kelat, jotka on mahdollista korjata,
ja ne pääsevät jälleen kiertoon.
Kierrätämme myös kaiken mahdollisen. Lue lisää
hukkamateriaalin kierrätyksestä sivulta 18.
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Korjatut ja hyvitettävät kelat

✔

✔

Korjattavissa, ylin lauta voidaan
vaihtaa.

Pienet kivet lautojen välissä voidaan
irrottaa ja korjata.

✔

Korjattavissa
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Korjatut ja hyvitettävät kelat

✔

1-3 rumpulautaa voidaan vaihtaa

✔

Tällainen merkintä ok, toisin kuin
spraymaali.

✔

Tämä ok, hyvitetään.

✔

Korjattavissa, laudat voidaan
vaihtaa.
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Kuinka kierrätämme hukkamateriaalin

Cabler® - älykästä kelahallintaa!

► kaapeleiden kupari palaa takaisin valssilankatoimittajalle.
► alumiini menee kotimaahan yritykselle, joka jatkojalostaa alumiinin käyttöönsä.
► päällystetyt kaapelit menevät kotimaahan materiaalinerotteluun ja sieltä kierrätykseen.
► osa muovista hyödynnetään lämmöntuotannossa, osa päätyy muovinkierrätykseen.
► romutettavat kaapelikelat päätyvät Versowoodille, puuosat menevät hakkeeksi ja metalli
uudelleen käytettäväksi.
Reka Kaapelilla on Riihimäellä lavat asiakkaille kaapeleiden hukkapätkiä varten, joita

Cabler® -työkalu kaapeleiden ja kelojen hallintaan!

vastaanotetaan kelapalautusten yhteydessä. Lavalle päätyvät hukkapätkät ovat

Cabler on avoin kaapeli- ja kelahallintajärjestelmä, joka on sähköalalle tarkoitettu palvelu. Cabler koostuu

ylijäämämateriaalia asiakkaiden projekteista. Näin ylijäämämateriaali päätyy oikeaan

mobiili- sekä websovelluksesta. Palvelu perustuu kelojen yksilölliseen tunnistamiseen, jolloin keloja pystytään

paikkaan, eli materiaalin erottelijalle ja sieltä kierrätykseen.

seuraamaan ja koordinoimaan helposti. Näin Cabler tehostaa logistiikka, sujuvoittaa kelapalautusta sekä
helpottaa työmaiden projektihallintaa.

Kaikkiin kelapalautuspisteisiin saa palauttaa keloja, joissa on kaapelia. Kaapelin purusta
veloitamme 99 e/kpl.

MITÄ HYÖTYÄ CABLERISTA ON KELAPALAUTUKSEN YHTEYDESSÄ?
Ennen kelapalautusta:
► tiedät palautettavien tyhjien kelojen määrän ja sijainnin
► voit lisätä keloille viitteen massana tai kelakohtaisesti, esim. laskuntarkastajan tai kohdenumeron
► voit kohdistaa kelapalautuksen tietylle projekti- tai työmaakoodille
Palautuksen aikana:
► jokainen kela tunnistetaan Cabler-mobiilisovelluksella palautuspisteellä
► kun kuntoarvio on tehty Cablerissa, kelan status muuttuu ”palautuspisteellä”
► kelat näkyy kartalla palautuspisteellä, kunnes kierrätyspäätös
on kuitattu Reka Kaapelilla
Palautuksen jälkeen:
► kaikki Cabler-kelapalautukset tallentuvat Kelapalautuksetvälilehdelle kelakohtaisesti
► näet jokaisen kelan kiertoajat, romukelojen kuvat ja

Haluatko ottaa
Cablerin käyttöösi?
www.cabler.fi

projektikohtaiset palautukset

Työmailta ylijääneet kaapelit ja kelat on syytä varastoida oikeaoppisesti, jotta kelat
säilyvät hyväkuntoisina. Pienemmät kelat voidaan säilöä ilmavasti vaakatasossa ja
isommat pystyssä kiilattuna. Kuiva alusta on huomioitava.

► tarkempaa analyysia varten voit siirtää datan Exceliin
Lisätietoja Cablerista tai ota yhteyttä: www.cabler.fi
Joonas Koskinen: 040 483 7671
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Versowood Group Oy

Cabler

Reka Kaapeli Oy

Puh. 010 8425 100
www.versowood.fi
contact@versowood.fi

Puh. 040 483 7671
www.cabler.fi
joonas.koskinen@cabler.fi

Puh. 0207 200 20
www.reka.fi
myyntipalvelu@reka.fi

