
 Lisa 2  lepingule nr. 

 Jäätmemahuti (konteineri) kasutusjuhend 

1. Konteiner on ettenähtud olmeprügi kogumiseks jäätmete tekitaja territooriumil. Jäätmete kogumiseks ei sobi 750 liitrised 
ratasteta metallkonteinerid (vana standard), ümmargused konteinerid, konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris 
konteineri ülemises servas, samuti katkised ja lekkivad konteinerid. 

2.Konteinerit ei tohi ümber paigutada ilma jäätmekäitlusettevõtte nõusolekuta. 

3. Konteiner peab olema paigaldatud kõvale ja siledale alusele (näiteks asfalt, betoon, metallplaat vms pind). 

4. Suurte metallkonteinerite (alates 1,5m3) juurde ei tohi läheneda eest poolt (arvestatav ohutsoon on 2,5m), väljaarvatud 
spetsiaalse ettevalmistuse saanud jäätmekäitusettevõtete töötajad. 

5. Ratastega konteinerite kõik rattalukud peavad olema alati lukustatud asendis (v.a. konteineri tühjendamise ajal). 

6. Keelatud on ronida konteineri peale või rippuda konteineri küljes, konteinerit tõugata või tõmmata. Konteiner võib kaotada 
tasakaalu ja kukkuda ümber. 

7. Konteineri täitmine toimub ainult läbi täitmisluukide, mis asuvad konteineri peal. 

8. Enne konteineri täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et konteiner asub ohutul tasasel pinnal ja on välistatud konteineri 
ümberkukkumine täitmise ajal. 

9. Avastatud konteineri riketest või ohtlikkusest, tuleb koheselt informeerida jäätmevedajat. 

10. Enne konteineri täitmise alustamist tuleb veenduda, et konteineris on piisavalt ruumi jäätmete paigutamiseks konteinerisse, 
konteineri luukide abil ei tohi teostada konteineris olevate jäätmete kokkupressimist. 

11.Jäätmete paigaldamine konteineri kaantele, külgedele või otstele on keelatud. 

12.Keelatud on ladustada konteineritesse ohtlikke- , suuregabariidilisi-, vedelaid- ja  ehitusjäätmeid. Tuhk peab olema eelnevalt 
maha jahutatud. Kergesti lenduvad, riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb eelnevalt panna paber-või kilekottidesse selliselt, 
et need ei  levitaks ebameeldivat lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks konteinerit. 

13.Konteineri kasutaja vastutab, et konteiner oleks puhas. Vajadusel peseb või tellib vastava teenuse.. 

14.Tuulise ilmaga tuleb konteineri täitmisluukide avamisel ja jäätmete konteinerisse paigutamisel olla eriti ettevaatlik ning 
tähelepanelik vältimaks vigastuste tekitamist nii isikutele kui konteineritele. 

15.Keelatud on avada metallkonteinerite suuri tühjendusluuke (välja arvatud jäätmevedaja teenindavad töötajad), ronida 
konteineri sisse. 

16.Peale konteineri täitmist tuleb sulgeda kõik täitmisluugid. Täitmisluuk tuleb sulgeda viisil millega ei kaasne konteineri rikkumist 
või lõhkumist ja vältida vigastuste tekitamist isikutele. 

17.Konteineri ümbrust ei tohi risustada jäätmete, mööbli, koduelektroonika ega ehitusjäätmetega. Konteineri ümbruses peab 
olema vähemalt 1 meeter vaba ruumi konteineri teenindamiseks. 

18.Tuleohutuse tagamise eesmärgil tuleb konteiner paigaldada eluruumidest vähemalt 3,5 meetri kaugusele ja vältida autode 
parkimist lähemale kui 3,5 meetrit konteineri perimeetrist. Keelatud on põletada jäätmeid konteineri 

19.Konteineri tühjenduse käigus tuleb jälgida, et konteineri juures ei viibiks kõrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5m). 

20.Konteineri kasutaja tagab  Jäätmevedajale  konteinerite tühjendamiseks vaba ja ohutu juurdepääsu. Juurdepääsutee peab 
olema prügiauto jaoks piisava kandevõimega, ohutuks juurdepääsuks peaks vajalik tee laius ja kõrgus olema soovituslikult 
vähemalt 4 meetrit ning konteineri ees  peaks olema vähemalt  20 meetrit manööverdamisruumi auto ümberpööramiseks. 

21. Jäätmemahutis olevate jäätmete erikaal ei või olla suurem kui 120 kg/m3 kohta. 


