
 

 

    Big-Bag koti kasutusjuhend 

1. Big-Bag kott on ettenähtud ehitusprahi, pinnase ja kivide ning aia- ja pargijäätmete 

kogumiseks jäätmete tekitaja territooriumil. 

2. Big-Bag kott on ühekordselt kasutatav jäätmekott, mis peale tühjendamist suunatakse 

jäätmekäitleja poolt ümbertöötlemisele. 

3. Big-Bag kotte kliendile peale koti tühjendamist ei tagastata! 

4. Enne Big-Bag koti jäätmetega täitmist tuleb veenduda, et koti täiteava oleks täielikult 

avatud vältimaks jäätmete sattumist keskkonda. Selleks võib Big-Bag koti riputada sangade 

abil vastava toe või konksu külge või siis kasutada abistajat, kes hoiab koti suu avatuna koti 

täitmise ajal. 

5. Täidetud Big-Bag koti paigaldamise koha valikul peab olema tagatud ligipääs kraanaga 

autole vähemalt 6 meetri kaugusele kotist ja kraana noolel tõstmiseks kõrgust vähemalt 6 

meetrit. 

6. AS-st Eesti Keskkonnateenused ostetud Big-Bag koti tühjendust ei ole lubatud tellida 

teistelt vedajatelt ilma AS-ga Eesti Keskkonnateenused eelnevalt kooskõlastamata. 

7. Big-Bag kotti on keelatud koguda jäätmeid ja materjale, mida ei ole nimetatud 

kasutusjuhendi punktis 1. 

8. Big-Bag kotti on keelatud koguda teravate servadega või mõnel muul viisil kotti 

kahjustavaid jäätmeid (näiteks suuri lehtklaasi tükke, teravate lõikeservadega 

metallesemeid, koti kangast söövitavaid aineid, kergesti süttivaid jäätmeid või 

mahajahutamata tuhka jms kotti kahjustavaid jäätmeid). 

9. Big-Bag kottide pealelaadimise ajal on keelatud rippuda koti küljes ja viibida töötsoonile 

lähemal kui 25 meetrit. 

10. Avastatud Big-Bag koti kahjustustest ja ohtlikkusest keskkonnale, kolmandatele isikutele 

või varale, tuleb koheselt informeerida jäätmevedajat. 

11. Lisakoguse jäätmete paigutamine Big-Bag koti sangade külge või koti peale on keelatud. 

12. Täidetud Big-Bag kottide üksteise otsa asetamine on keelatud. 

13. Tuulise ilmaga tuleb jäätmetega täidetud Big-Bag kotil siduda koti suu sangade abil kokku 

nii, et oleks välditud jäätmete väljapääs kotist. 

14. Jäätmetega täidetud Big-Bag koti sisse ronimine on keelatud. 

15. Big-Bag koti ümbrust ei tohi risustada jäätmete, mööbli, koduelektroonika ja/või 

ehitusprahiga. 

16. Tuleohutuse tagamise eesmärgil tuleb Big-Bag kott paigaldada eluruumidest vähemalt 3,5 

meetri kaugusele ja vältida autode parkimist lähemale kui 3,5 meetrit Big-Bag koti 

perimeetrist. 

17. Jäätmevaldaja vastutab Big-Bag koti ettenähtud otstarbel kasutamise eest ja peab 

kontrollima, et täidetud Big-Bag koti juures ei viibiks isikud, kes ei ole seotud koti 

kasutamisega. 

18. Big-Bag koti kasutaja vastutab, et jäätmevedajal on koti tühjendamise ajal tagatud vaba 

juurdepääs Big-Bag kottidele. 
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