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Toimimise juhend määrab reeglid autojuhtidele Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i
territooriumil liikumiseks ning on täitmiseks kohustuslikud.
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Jäätmeid tuues Taaskasutuskeskuse territooriumile sisenemiseks tuleb kasutada
kaalumajast paremal pool asuvat kaalumaja poolset sissesõidurada, mis on tähistatud
märgistusega „Kaalumisele“. Territooriumilt väljasõit toimub vastassuunas kaalumaja
parempoolselt autokaalult. Sisse- ja väljasõit on reguleeritud tõkkepuuga. Tõkkepuu alt
võib korraga läbi sõita üks veok. Nii sisenedes kui väljudes tuleb enne kaalule sõitmist
aeglsuatad kiirust, et ei lõhuk skaalu ja sõita kaalule ning peatuda tõkkepuu ees.
Kaalumaja töötaja kaalub sõiduki täismassi (sisenedes) ja tühimassi (väljudes) ning avab
tõkkepuu. Kaalult on keelatud maha tagurdamine. Samuti on keelatud kaalumise ajal
autost väljuda.
Kui tõkkepuu on avanenud, tuleb sõida liikumisteid ja –märgiseid järgides vastava
jäätmete mahalaadimiskoha juurde. Vajadusel juhendab kaalumaja töötaja.
Laadimisalal tuleb järgida seal töötavate Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-i
töötajate juhiseid.
Kui on vaja autost väljuda, siis peab autojuht kandma seljas ohutusvesti või –riietust,
torkekindlaid turvajalanõusid ja vajadusel kaitsekiivrit.
Kõikide liikurvahendite maksimaalne liikumiskiirus taaskasutuskeskuse territooriumil on
25 km/t. Jälgida tuleb territooriumil kehtivat liikluskorraldust ning meeles pidada, et
territooriumil kehtivad liikluseeskirjad (Liiklusseadus).
Territooriumil suitsetamine on keelatud. Suitsetada tohib üksnes selleks ettenähtud
kohtades.
Territooriumil on keelatud viibida alkoholi, narkootilises või toksilises joobes, samuti
eelpool nimetatud ainete tarvitamine.
Sõidukiga tohib liikuda ainult nendel liikumisteedel, mida on vaja kasutada jäätmete
laadimiskohta jõudmiseks.
Sõidukist eemalduda ja minna jalutama mööda territooriumi on keelatud.
Territooriumil on keelatud pildistamine ja videode tegemine.
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.
Lindude ja loomade häirimine, vigastamine jms tegevus territooriumil on keelatud.
Õnnetusjuhtumi korral tuleb sellest koheselt teatada taaskasutuskeskuse juhtkonna
esindajat suuliselt või telefoni teel.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeksus AS kontakttelefonid abi korral on:
Kaalumaja 609 60 29
Kontor 609 60 18

