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Toimimise juhend määrab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i koostööpartnerite (sh 
tarnijad, alltöövõtjad, rentnikud) töötajatele käitumisreeglid Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskuse AS-i territooriumil ning on täitmiseks kohustuslikud. 
 
1. ÜLDINE 
 

1.1. Taaskasutuskeskuse territooriumile sisenemiseks tuleb kasutada kaalumajast paremal 
pool asuvat parempoolset sissesõidurada, mis on tähistatud märgistusega 
„Külalised“. Territooriumilt väljasõit toimub vastassuunas mööda parempoolset 
sõidurada. Sisse- ja väljasõit on reguleeritud tõkkepuuga. Kaalu peale sõita ei tohi! 

1.2. Koostööpatneri töötajad peavad nõudmisel läbima kaalumajas isikutuvastuse. 
1.3. Kõikide liikurvahendite maksimaalne liikumiskiirus taaskasutuskeskuse 

territooriumil on 25 km/t. Jälgida tuleb territooriumil kehtivat liikluskorraldust ning 
meeles pidada, et territooriumil kehtivad liikluseeskirjad (Liiklusseadus).  

1.4. Tööde tegemisel territooriumil võetakse koostööpartner saateautoga vastu kaalumaja 
eest või siis juhendatakse kaalumaja klienditeenindaja poolt. 

1.5. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i territooriumil ja ettevõtele kuuluvad 
masinad ja seadmed on kasutamiseks ainult Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse 
AS-i töötajate poolt. Omavoliline masinate ja seadmete kasutamine on rangelt 
keelatud. 

1.6. Koostööpartneri töötajatel on kohustus kasutada kõik isikukaitsevahendeid töö 
tegemisel sh kiiver, helkurvest, turvajalanõud. 

1.7. Territooriumil on keelatud suitsetamine. Suitsetada tohib üksnes selleks ettenähtud 
kohtades. 

1.8. Territooriumil on keelatud viibida alkoholi, narkootilises või toksilises joobes, samuti 
eelpool nimetatud ainete tarvitamine. 

1.9. Kõik taaskasutuskeskusesse ladestamisele toodud jäätmed on Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskuse AS -i omand. Toimetada omal initsiatiivil ja ükskõik millisel 
viisil territooriumilt välja sinna käitlemiseks toodud jäätmeid on keelatud.  

1.10. Administratiivhoone on kasutamiseks ainult Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskuse AS -i töötajatele. Vajadusel on võimalik kasutada 
koosolekuteks, nõupidamisteks vms nõupidamisteruumi, mis tuleb eelnevalt kokku 
leppida taaskasustuskeskuse keskkonnaspetsialistiga.  

1.11. Territooriumil asuvat töökoda on võimalik kasutada juhul kui selles on 
eelnevalt kokkulepitud ettevõtte juhtkonna esindajaga. 

1.12. Lindude ja loomade häirimine, vigastamine jms tegevus territooriumil on 
keelatud. 

1.13. Lepingupartneritel on Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i 
territooriumil lubatud tegeleda ainult lepingus kokku lepitud tegevuste teostamise või 
teenuste osutamisega. Lepingus ettenägemata tegevustega tegelemine või nende 
teostamine mitte kokkulepitud viisil või kohas on keelatud. Liikuda tohib ainult 
lepingupartnerile määratud tööalal ning aladel, mida on vaja kasutada oma tööalale 
jõudmiseks või mis on vahetult seotud partneri poolt teostatava tööga. 
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1.14. Lepinguline partner hoiab konfidentsiaalsena mistahes temale kättesaadavaks 
osutunud teabe Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i majandustegevuse, 
rajatiste, materjalide, informatsiooni jne kohta, välja arvatud juhul kui teabe 
avaldamine on õigusaktiga lubatud või nõutav. Konfidentsiaalseks teabeks ei loeta 
avalikult kättesaadavat informatsiooni.  

  
2. TÖÖOHUTUS JA KESKKONNAKAITSE 
 

2.1. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS on sertifitseeritud 3 rahvusvahelise 
standardi järgi: ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine), ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) ja 
OHSAS 18001 (töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine). Kõik lepingulised partnerid, 
alltöövõtjad ja rentnikud peavad olema sellest teadlikud ja järgima antud 
standarditest lähtuvate juhendite nõudeid. See tähendab: 
- Tegevuste teostamisel tuleb toimida vastavalt õigusaktide nõuetele ning vältida 

keskkonna kahjustamist ja saastamist; 
- Kõiki tööohutusalaseid nõudeid tuleb järgida täie rangusega ning ei tohi lubada 

reeglite rikkumist ühegi töötaja poolt; 
- Puhtuse ja korra eest enda poolt kasutataval territooriumil vastutab 

koostööpartner, alltöövõtja / rentnik ning peale tööde lõppu on tarvis 
tööterritoorium koristada. Samuti tuleb jälgida, et tööprotsessis tekkivad 
jäätmed ei lenduks ega kanduks muul viisil oma tööterritooriumilt välja; 

- Energiaallikaid jm ressursse tuleb kasutada säästlikult; 
- Töövahendid peavad olema töökorras ja töötamiseks ohutud; 
- Kõigist kõrvalekalletest ja riskidest tuleb teavitada koheselt lepingus märgitud 

kontaktisikut, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i juhatajat või 
keskkonnaspetsialisti. 

2.2. Lepinguline partner on kohustatud oma töötajatele, kes töötavad Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskuse AS-i territooriumil, läbi viima töötervishoiu- ja tööohutuse alase 
juhendamise ja väljaõppe, mis on kooskõlas taaskasutuskeskuse ohutusnõuetega. 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i esindajal on õigus nõuda võimalust 
tutvuda juhendamise läbiviimist kinnitavate dokumentidega. Samuti on Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i esindajal õigus nõuda lepingulise partneri 
(alltöövõtja, rentniku) töötajatelt tööohutusalase juhendamise läbivimist Tallinna 
Jäätmete TaaskasutuskesksuASi töötaja poolt ja sellel osalemist. 

2.3. Õnnetusjuhtumi korral tuleb sellest koheselt teatada taaskasutuskeskuse juhtkonna  
esindajat suuliselt või telefoni teel.   

 
 
Toimimise juhend on täitmiseks: 
 
 
 
 
 
Olen tutvunud 
 
 


