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Veoste klassifitseerimine
Tahked veosed, mis omakorda jaotatakse:

❑ puisteveosed (loendamatud): liiv, killustik, maagid, süsi, teravili jne;

❑ ladustatavad, kuhjatavad veosed, mida transpordiks ei pakendata, nagu 
ümarpuit, metallid jne. Need omakorda jagunevad:

-vajavad looduskeskkonna eest kaitset

-lubatud ladustada avaladudes;

❑ loendatavad tükikaubad, millised on jagatavad pakkeühikutesse;

Paakides veetavad kaubad (vedelikud ja gaasid):

-kütused;

-keemiatööstuse tooted (kemikaalid);

-toiduained (piim, toiduõli jne);

-veeldatud gaasid;

Elusloomade vedu (elusloomad ja linnud, eluskala).

Kaubasaadetise (partii) suuruse ja sellest tuleneva 
veotehnoloogia alusel jaotatakse tükikaupade vedu

✓pakisaadetised;

✓ väikesaadetised;

✓osakoormad;

✓ täiskoormad;

Neist kolm esimest on ühitatavad
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Ühitatavad veosed

Pisipakk- saadetis, mille kogukaal ei ületa 35 kg ja mis 
koosneb ühest pakkeühikust. Pisipaki pakkeühiku pikkus ei 
ületa 2 m ja pikkus + ümbermõõt ei ületa 3 m.

Pakisaadetis- saadetis, mille kogukaal ei ületa 99 kg ning 
mis koosneb maksimaalselt kolmest pisipakist.

Väikesaadetis- saadetis, mille arvestuslik kogukaal on alla 
2500 kg ja üldjuhul teostatakse vedu ümberlaadimisega 
terminalides. (Raudteevedudel loetakse väikesaadetiseks 
5000 kg.)

Osakoorem- saadetis, mille arvestuslik kaal on 2500

kg või enam ning millele lisaks mahub sõidukisse ka teisi

saadetisi ja üldjuhul teostatakse vedu ilma ümberlaadimiseta.

Veoste klassifitseerimine tulenevalt veo ja
ladustamistingimustest

❑veosed, mille vedu ja ladustamine ei ole allutatud 
täiendavatele nõuetele

❑ veosed, milliste korral tuleb kinni pidada spetsiaalsetest 
sanitaarnõuetest: toiduained, medikamendid jne;

❑kergestiriknevad veosed, kus on vaja säilitada etteantud 
temperatuurirežiim;

❑raskekaalulised ja ülegabariidilised veosed;

❑ohtlikud veosed;

Veoste klassifitseerimine veovahendi kandejõu
ärakasutamise seisukohalt

❑ Maanteevedudel:

väikese mahukaaluga kaubad (mahukaal < 330 kg/cbm,

suure mahukaaluga kaubad (mahukaal ≥ 330 kg/cbm);

❑ Lennuvedudel:

väikese mahukaaluga kaubad (mahukaal < 167 (250)kg/cbm,

suure mahukaaluga kaubad (mahukaal ≥ 167(250)kg/cbm);

❑ Merevedudel:

väikese mahukaaluga kaubad (mahukaal < 1000 kg/cbm,

suure mahukaaluga kaubad (mahukaal ≥ 1000 kg/cbm);
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Laadimismeetriks (ldm) loetakse lastiruumi jooksvat 
meetrit kogu lastiruumi laiuse ja kõrguse ulatuses. 

enamkasutatava haagise mõõtmed 13,6 mx2,45 mx 2,5 m 
EUR aluse mõõtmed (1,2 x 0,8 m). 

Kõrvuti mahub haagisesse laiustpidi kaks EUR alust (1,2 m + 
1,2 m = 2,4 m), mis võtavad kokku ruumi 0,8 ldm

ühele EUR alusele kulub laadimismeetreid 0,8 : 2 = 0,4 ldm.

EUR aluse ldm = 1,2 x 0,8 : 2,4 = 0,4 ldm. 

Ühte treilerisse mahub 13,6 ldm : 0,4 ldm = 34 EUR alust. 

Saadetise arvestusliku kogukaalu arvutamise aluseks 
maantevedudel on: 

1 ldm =1850 kg

1 m3 = 333 kg

EUR- aluse arvestusliku kaal: 1 EUR alus = 0,4 ldm

0,4 ldmi arvestuslik kaal = 0,4 ldm x 1850 kg = 740 kg

Kui tegemist ei ole alusekaubaga, või tegemist on 
ülegabariidilise alusega, saab arvestusliku kaalu kätte 
ruumala järgi: 1 m3 = 333 kg.



3/1/2021

4

Väikesaadetiste vedu

Väikesaadetiseks maanteevedudel loetakse saadetist, mille 
arvestuslik kogukaal on alla 2500 kg ja üldjuhul teostatakse 
vedu ümberlaadimisega terminalides.

(Raudteevedudel loetakse väikesaadetiseks 5000 kg.)

Tehnoloogiliselt toimub vedu konsolideerimisega terminalis

1. märts 2021 12

TERM 1

TERM 2

Väikesaadetiste vedu maanteevedudel
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Täiendavatele nõuetele allutatud veod

Eriveosed- sellised veoseid milliste kohta kehtivad 
erinõuded seadusandlikus plaanis või on välja kujunenud 
mingid tavad   

Muudatused veolepingute sõlmimisele või veolepingute 
tingimustele.

-veetava kauba eriomadusi, kvaliteeti või ohutust tõestatakse 
kaasasoleva dokumendiga (toidukaupade vedu, loomade ja 
taimede  ning nendest toorme vedu, ohtlike veoste vedu. 
Neid tõendeid nimetatakse üldnimetusega „tervise tõendid –
Healt sertificate„

Kergestiriknevate kaupade vedu

• Termovedu- veol kindlat termorežiimi nõudvate 
kaupade vedu (tavaliselt -20*C... +20*C vahel)

• ATP kokkulepe- (Agreement of Transportation
Perishable) - Kiirestiriknevate toiduainete 
rahvusvahelise veo ja sellel veol kasutatavate 
eriveovahendite kokkulepe 01.09.1970.a. Genfis, Eesti 
liitumine 06.02.1998.a.

• Eesmärgiks kiirestiriknevate kaupade säilitamine 
rahvusvahelisel autoveol

• kogu külmutatud ja osa jahutatud toiduainete vedu
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Kohaldamisala

Kohaldatakse veole, mida tasu eest või oma kulul teostatakse 
-raudteed või maanteed mööda (või kombineeritud veona)

-kohaldatakse merevedudel tingimusel, et veod on lühemad 
kui 150 km ning eeldusel, et veosed toimetatakse ümber 
laadimata kohale maismaaveoks kasutatavaks veokis, ja et 
sellisele veole eelneb või järgneb vähemalt üks maismaavedu 

Kergestiriknevate kaupade vedu

Eriveokide tüübid olenevalt veetavast kaubast:

1)Termosveok (tähis I)- ilma külmaallikata 
isotermiline veok

2)Külmikveok (tähis R)- mittemehaanilise 
külmaallikaga (looduslik või kuiv jää, vedelgaaside 
aurustumisseade jms) termosveok, mis võimaldab 
+30*C välistemperatuuri juures tühja kaubaruumi 
temperatuuri alandada ja hoida:

-maksimaalselt +7 °C juures                    A-klassi puhul, 

maksimaalselt -10 °C juures                   B-klassi puhul, 

maksimaalselt -20 °C juures                   C-klassi puhul ja 

maksimaalselt 0 °C juures                       D-klassi puhul

Kergestiriknevate kaupade vedu

3) Külmutusveok (tähis F)- mehaanilise 
külmutusseadmega varustatud termosveok, mis 
võimaldab +30*C välistemperatuuri juures tühja 
kaubaruumi temperatuuri alandada ja hoida 
muutumatul temperatuuril vahemikus:

A klass- +12*C... 0*C
B klass- +12*C...-10*C
C klass- +12*C...-20*C
D klass- <0*C
E klass- <-10*C
F klass- <-20*C



3/1/2021

7

külmutusveok

SPECTRUM™ Multi-Temperature System

Õhuvoolude liikumine kaubaruumis
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Set point +5*C             Discharge Air             Retur Air

Temperatuuri  reguleerimise põhimõte kaubaruumis

SPECTRUM™ Multi-Temperature System

Tight Temperature Control

Ambient Air   Set Point     Return Air

Kergestiriknevate kaupade vedu

4)Köetav veok (tähis C)- kütteseadega varustatud 
termosveok, mis võimaldab tõsta ja hoida 
kaubaruumi sisetemperatuuri +12*C juures 12h vältel 
ilma täiendava soojendamiseta

A klass- välistemperatuuril – 10*C

B klass- välistemperatuuril – 20*C

 Kaubaruumi välispiirete soojusisolatsiooni 
soojusläbikandeteguri alusel jagunevad veokid:

Normaalse isolatsiooniga (tähis N) K< 0,7W/m2*C

Suurendatud isolatsiooniga (tähis C) K< 0,4W/m2*C
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Kergestiriknevate kaupade vedu

F R C

Eriveoki tüüp
I-termos
R-külmik
F-külmutus
C-köetav

Isolatsiooni
soojusläbikande-
tegur
N- K< 0,7
R- K< 0,4

Temperatuuri
Iseloomustus
Külmik (R)
A- max +7*C
B- max -10*C
C- max -20*C
D- max  0*C
Külmutus (F)
A- +12..0*C
B- +12..-10*C
C- +12..-20*C
D- < 0*C
E- < -10*C
F- < -20*C

TÄHISTUS>

Kergestiriknevate kaupade vedu

 Veokite taatlemine

-ekspluatatsiooni võtmisel

-perioodiliselt kord kuue aasta jooksul

-pädeva asutuse nõudel

Eriveokile 

paigaldatud

tunnustahvel

Kergestiriknevate kaupade vedu

 Temperatuurid külmutatud toiduainete veol
Jäätis - -20 °C

Külmutatud või sügavkülmutatud kala -18 °C

Külmutatud toiduained                         -12 °C

Või (külmutatud)                                   -10 °C

Tapasaadused                                       +3 °C

Või                                                          +6 °C

Metslinnu- ja ulukiliha                             +4 °C

Piim, piimatooted                                    +4 °C

Kalad, molluskid, vähilaadsed                vedu sulavas jääs

Banaan                                                  +12 °C

Apelsin, greip, kartul                               +5 °C

Tomat, kurk, paprika                               +8 °C
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Kergestiriknevate kaupade vedu

NB!!!

 Õige temperatuur, hea ventilatsioon

 Kaup alustel normaalse ventilatsiooni tagamiseks

 Mitte laadida kaupa kaubaruumi laeni (õhuringlus)

 Kauba isoleerimine külmadest siseseintest talvel

 Õige temp.režiim kaubaruumis enne laadimise 
algust, astmeline temp.langetamine ja tõstmine

 Töökorras termograaf temp. fikseerimiseks

 Termorežiimi säilitamine laadimistöödel

Kontaminatsioon

Kontaminatsioon- gaasiliste ainete poolt põhjustatud kauba 
lõhnakahjustused, vedelike ja tahkete ainete segunemist tulenev
kauba määrdumine

Kontaminatsiooni vältimiseks arvetada toodud 
põhimõtetega:

✓ transpordivahendi puhtus

✓ kaupade kokkulaadimiskeelude järgimine

✓ Suletavad puhtad veoühikud, aroomikindlad pakendid

✓ kaubaruumi ventileerimisvõimaluse tagamine

✓ võimalusel otsevedu uksest ukseni, vaheladustamisega 
seonduvate riskide arvestamine

1. märts 2021 29

Lillede ja taimede vedu

Märksõnad:

❑ Veovahendi valik

❑ Režiim (temperatuur ja niiskus)

❑ Fütosanitaarnõuded:

❑ Kontrollorganisatsioonid (Eestis -Taimekaitse

inspektsioon)

❑ Fütosanitaartunnistus ekspordil

❑ Fütosanitaartunnistus impordil

❑ Veoaeg

1. märts 2021 30
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Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade vedu

❑Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade 
väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste 
hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad 
04.09.2015 nr 114

❑ reguleerib teedel suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose 
ning pukseeritava seadme vedu

❑Erisõiduk- suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veoseveo ja 
pukseeritavat seadet vedav sõiduk

❑Eriveos- veduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, 
mis ei kuulu riiklikule registreerimisele 

❑Raskekaaluline veos- koormaga või koormata sõiduk, mille 
tegelik mass või mis tahes telje koormus ületab Liiklusseaduses 
kehtestatud suurimat lubatud suurust

❑Suuremõõtmeline veos- koormaga või koormata sõiduk, mille 
üksainuski mõõde ületab seadusega kehtestatud suurimat 
lubatud suurust või kui koorem ulatub sõidukist (autorongist) 
ette- või tahapoole üle 1 m  

Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade vedu
❑Üldised põhimõtted veol

-vedu maanteel juhul, kui veost pole võimalik vedada osade kaupa 
või muu transpordiliigiga 

-veol tuleb vältida eelkõige lubatud laiuse ületamist

-lisaohtude korral veol tuleb täita vastavaid ohutusnõudeid

❑Veoluba

Eriveose vedu loa olemasolul. Loa väljastab tee omanik

Eriluba on liiklusseaduse § 341 lõikes 2 nimetatud luba eriveo
teostamiseks;

-lühiajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on kuni kuus 
päeva;

-pikaajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on üks nädal kuni 
üks aasta
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Sõidukist, autorongist või masinrongist üle kahe 
meetri ettepoole ja üle nelja meetri tahapoole 
ulatuva veose vedu on keelatud, välja arvatud selliste 
veoste vedu, mille lühendamine ei ole võimalik.

Erandina ei ole luba vaja juhul, kui :

1)veose laius ei ületa 3m ning koorem ei ulatu sõidukist ette ja 
tahapoole üle 2m tingimusel, et sõiduki laius ei ületa 
suurimat lubatud suurust

2)Mootorsõidukite vedu sihtotstarbelise veokiga, mille 
pikkus koormaga ei ületa 0,5m ettepoole ja 1,5m tahapoole  
kehtestatud lubatud mõõtmetest ning sõidukite 
registrimassid ja teljekoormused ei ületa lubatud suurusi 

❑ Kirjalik eriluba peab olema sõidukijuhil kaasas ja see tuleb 
esitada riikliku järelevalve teostamise õigust omava isiku nõudel. 

❑Elektrooniline eriluba peab olema riikliku järelevalve teostamise 
õigust omavale isikule elektrooniliselt kättesaadav.

❑Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna õigust ületada sõiduki 
valmistaja lubatud suurimat täismassi ega lubatud 
teljekoormuste väärtusi või kalduda kõrvale liiklusmärkidega 
kehtestatud keeldudest ja piirangutest.

❑Kui suurveose laius on üle kuue meetri, peab eriloa taotleja enne 
eriloa saamist pöörduma Politsei- ja Piirivalveameti piirkondliku 
struktuuriüksuse poole, kes otsustab politsei osalemise 
vajalikkuse liiklusohutuse tagamisel
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Eriveo teostamise erandjuhud

❑ Ümarpuidu vedu eriveona võib lubada, tee 
konstruktsioon on külmunud olekus vähemalt 0,5 m 
sügavuseni ning tingimusel, et veotee sildade, viaduktide ja 
truupide kandevõime on vähemalt 52 t, autorongi tegelik 
mass ei ületa 52 t ning sõidukite tegelikud massid ja 
sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite 
registrimasse ja sõidukite registriteljekoormusi ning 
autorongi mõõtmed ei ületa suurimaid lubatud suurusi.

Alates 1. juulist 2018 võib eriloa alusel kasutada autoronge kõigi 
veoste veol juhul, kui tegelik mass ei ületa 6-teljelisel autorongil 48 
tonni ja 7- või enamateljelisel autorongil 52 tonni.

Eriloa saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

✓ autorongi kõik teljed, välja arvatud veduki pööratavate 
ratastega teljed, on varustatud paarisratastega;

✓ autorongi veduk kuulub EURO V või vähem saastavasse EURO-
heitgaasiklassi;

✓ autorongi kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht;

✓ veduk on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab 
Maanteeametil määrata autorongi asukohta veo ajal;

✓ veoteena kasutatakse Maanteeameti veebilehel avaldatud 
lubatud teede võrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse 
üksuse väljastatud eriloale lisatud veoteed;

✓ autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel 
kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

❑Eriveona võib vedada sõidukeid sadulveokist ja 
sihtotstarbelisest poolhaagisest koosneva autorongiga, 
mille pikkus veosega või veoseta ei ületa 20,75 m ning 
sõidukite tegelikud massid ja tegelikud teljekoormused ei 
ületa sõidukite registrimasse ja registriteljekoormusi ning 
autorongi tegelik mass ei ületa liiklusseadusel § 80 lõike 3 
alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi
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Eriveose saatmine

Olenevalt suurveose mõõtmetest peab veol kasutama 
saateautot ja reguleerijat. 

Eriveo võib vabastada saateauto ja reguleerija kasutamise 
kohustusest, kui erivedu teostatakse järgmistele tingimustele 
vastava sõidukiga:

1) lume- või libedusetõrjet teostav sõiduk, kui sõiduki 
kogulaiust on võimalik sõidu ajal muuta selliselt, et 
tööseadmega sõiduki kogulaius ei ületa 4,0 m;

2) kuni 4,2 m laiune traktor või liikurmasin ning nende 
haakes olev sõiduk.

Saateautol peab olema alati, suurveosel teatud juhtudel 
vähemalt üks igas rõhtsuunas nähtav sisselülitatud kollane 
vilkur või vilkurite kombinatsioon. 

NB!!!Vilkuri töötamine on lubatud ainult eriveose
saatmise ajal ja veotee ulatuses

Saateauto peab sõitma väljaspool asulaid 100–300 m, asulates 
50–100 m eriveosest eespool.

Eriveosest tagapool oleva saateauto ülesanne on hoiatada 
tagant tulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest ja 
takistada vajadusel möödasõidu katseid
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Saateauto tahvel peab olema kollasetaustaline 
ristkülikukujuline 900 mm laiune ja 600 mm kõrgune ning 
sellele peab olema kantud musta värvi 32 mm laiuse joonega 
200 mm kõrgune üks järgmistest kirjetest:

1) „SUUR VEOS”, kui suurveose laius on üle 3,5 m ning selle 
pikkus ületab suurimat lubatud suurust;

2) „LAI VEOS”, kui suurveose laius on üle 3,5 m ja selle 
pikkus ei ületa suurimat lubatud suurust;

3) „PIKK VEOS”, kui suurveose laius ei ületa 3,5 m, kuid 
pikkuse tõttu on nõutav saateauto

Kui veol on kõrguse tõttu vajalik liikluse reguleerimine, peab 
saateauto katusel olema kollasetaustaline ristkülikukujuline 
900 mm laiune ja 450 mm kõrgune tahvel. Tahvlile peab 
olema kantud musta värvi 24 mm laiuse joonega 150 mm 
kõrgune kirje „KÕRGE VEOS”. 

raskeveose korral otsustab saateauto kasutamise Tee omanik 
. Kui raskeveose korral kasutatakse saateautot, peab 
saateauto katusel olema 900 mm laiune ja 450 mm kõrgune 
tahvel kirjega „RASKE VEOS”

Eriveoste liikumine kolonnis

❑ Mitme eriveose liikumisel kolonnis peab olema vähemalt 
üks saateauto kolonni ees ja teine taga. Eesmises saateautos 
peab olema liikluse reguleerija.

❑Kõik kolonni kuuluvad suurveosed peavad olema 
tähistatud 

❑Kolonnis liikumisel tuleb hoida niisugust pikivahet, et 
möödasõidu katkestanud juht saaks naasta 
pärisuunavööndisse.
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❑Eriveoki lubatud suurim sõidukiirus 

-Eriveoki suurima lubatud sõidukiiruse määrab loa väljastaja. 
Suurim lubatud kiirus ei tohi ületada 

1) Valmistajatehase poolt kehtestatud max. kiirust

2) 80km/h

Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade vedu 

❑Eriveose tähistamine eestpoolt
Kui veose laius ületab kehtestatud suurimat lubatud 
suurust või veos on sõidukist laiem, tuleb eriveos tähistada 
eestpoolt järgmiselt:

A) kollane vilkur eesmise saateauto korral
B) laiveose tunnusmärk;
C) valge või kollane ääretuli. Kui suurveose laius on 

üle 3 m, peab olema paigaldatud teineteise kohale kaks 
valge või kollase tule laternat;

D) valge või kollane lisamärgutuli, kui sõiduki tulede 
ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle ühe meetri. 

NB! Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki 
tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete 
ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine 
kohustuslik

Eriveose tähistamine eestpoolt
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Eriveose tähistamine küljelt

Üle 6 m pikkusel sõidukil ja pukseeritaval seadmel 
mõlemal küljel vähemalt iga 3 m tagant merevaigukollased 
helkurid ja ääretule laternad 

Eriveose tähistamine küljelt

Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade vedu 

❑Eriveose tähistamine tagantpoolt 
1) kollase vilkuriga, kui veol on nõutav eesmine saateauto ja 

suurveose eesmise vilkuri tuli ei ole taha nähtav 
2) laiveose tunnusmärgiga
3) punase ääretulega. Kui suurveose laius on üle 3 m, peab 

olema paigaldatud teineteise kohale kaks punase tule 
laternat

4) punase lisamärgutulega juhul, kui sõiduki tulede ja veose 
ääretulede vaheline kaugus on üle 1 m 

5) pika- või raskeveose tunnusmärgiga juhul, kui autorongi 
pikkus/mass ületab kehtestatud suurimat lubatud suurust

6) Haagis ja pukseeritav seade tähistatakse tagantpoolt 
võrdkülgsete kolmnurksete punaste helkuritega150– 300 
mm 



3/1/2021

18

Eriveose tähistamine tagantpoolt

Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade vedu

❑Väljaulatuva veose tähistamine 

Sõidukist ette- või tahapoole üle kahe meetri väljaulatuva 
veose kaugeim punkt peab olema tähistatud väljaulatuva 
veose tunnusmärgiga. Väljaulatuva veose tunnusmärgi 
ülemise serva kõrgus ei tohi olla üle 1,6 m ja alumise serva 
kõrgus alla 0,4 m sõidutees pinnast

Aeglase sõiduki tunnusmärk

Väljaulatuv veos
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Vedaja kohustused

1) korraldama veo nii, et võimalikult vähe takistatakse ja 
ohustatakse teisi liiklejaid;

2) vältima vedu tipptundidel ja muul ajal, kui see on tee- ja 
ilmastikuolude ning liiklussageduse tõttu ohtlik

3) võimalusel vältima läbisõitu asulatest, samuti nende 
tiheda liiklusega tänavatest, liiklussõlmedest ja ristmikest;

4) arvestama tee ääres ja tee kohal olevaid rajatistega

5) rangelt järgima määratud veoteed.

Liikluse reguleerija

(1) Reguleerijaks võib olla vähemalt 21-aastane isik, kellel on 
mootorsõiduki juhiluba ja kes on läbinud vastava väljaõppe.

(2) Reguleerija ülesandeid võib täita ka saateauto juht

(4) Reguleerijaks valitud inimene peab tundma reguleerija 
põhikohustusi, liikluse iseärasusi, reguleerimise korraldamise 
omapära ja oskama tegutseda liikluse reguleerijana.

Nõuded eriveoki lisavarustusele

(1) vähemalt kaks kasutamiskõlblikku, ratta läbimõõdule 
vastavat tõkiskinga iga mootorsõiduki, haagise või 
pukseeritava seadme kohta.

(2) vähemalt kaks välist tagasivaatepeeglit. 1990. a või hiljem 
valmistatud mootorsõidukil täismassiga üle 12 t peab 
lisaks olema paremal küljel peegel, millest on näha 
parema esiratta asend teel.

(3) Veol kasutatavad abiseadised ja -konstruktsioonid 
(haaratsid, pöördpakud, toed jms) peavad olema 
kokkupandavad või liikuma selliselt, et sõiduki mõõtmed 
saaks viia lubatud piiridesse, kui sõiduk sõidab koormata.
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Eritasu võtmise ja tagastamise alused

Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa 
taotleja. 

Välisriigi eriloa taotlejale hangib kooskõlastused ja eriloa 
teistelt tee või rajatiste omanikelt Maanteeamet. Teiselt eriloa 
andjalt eriloa hankimise ning eriloa taotlemiseks vajaliku iga 
kooskõlastuse hankimise tasu on võrdne menetlustasuga.

Eriveo tasumäärad ja menetlustasu

Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade 
väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud 
kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu 
määrad RT 06.07.2018

Iga antud eriloa menetlustasu on 6€

Eriloa vormistamine kiirendatud korras menetlustasu 10€

Eriveo tasu ühe eriveo eest sõiduki lubatud massi ületamisel
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Eriveo tasu autorongi lubatud tegeliku massi ületamise eest 
ümarpuidu eriveol

Eritasu ja menetlustasu ei võeta massi ja mõõtmete 
ületamisel:

- autokraanade eest, mille tegelik mass on kuni 48 t ning 
ühegi telje koormus ei ületa 12 t;

-liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmete, 
samuti traktorist või liikurmasinast ja pukseeritavast 
seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest 
moodustatud koosseisu eest;

-teehoiutööde teostamisega seotud sõiduki eest.

Elusloomade vedu

Loomade heaolunõuete järgimine ja järelevalve heaolunõuete 
järgimise üle on kujunenud üle maailma loomakaitse vallas 
prioriteediks number üks.

Loomade veol on saatja kogu teekonna jooksul saadetavatega 
kaasas veoviisist sõltumata.

Loomade saatja on vastutav loomade elusana kohaletoimetamise 
eest.

Veofirma vastutus piirdub ainult veoga.

Loomade veo erinevad alaliigid:

❑kommertsvedu – koduloomad ja katseloomad;

❑võistlusveod – hobuste võidusõidud ja koduloomade näitused;

❑ loomaaedade vahelised veod.
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Nõuded loomade vedamisele sätestab Nõukogu Määrus (EÜ) 
nr 1/2005 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset 
vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal.

Eraldi nõuded hooajalise rändkarjatamisega ja talupidajate 
oma loomade vedamisele neile endile kuuluvate 
veovahenditega kõige enam 50 km kaugusele loomade 
pidamise kohast. 

·Ka sel juhul peavad olema täidetud järgmised nõuded:

✓ loomad veetakse sihtkohta viivitamata kõige lühemat teed pidi 
ning loomade heaolu tingimusi kontrollitakse regulaarselt

✓ ·veovahendite konstruktsioon, ehitus, korrashoid ja kasutamine 
peavad vältima loomade vigastumist 

✓ peale- ja mahalaadimisseadeldised on nõuetekohaselt ehitatud 
ning neid hoitakse korras ja kasutatakse nii, et on välditud 
loomade vigastamine ning tagatud loomade ohutus;

✓ loomi hooldav personal omab asjakohast väljaõpet ja oskusi 

✓ loomadel on piisavalt põrandapinda ja ruum on piisavalt kõrge, 
arvestades loomade suurust

Veo korraldamine

Loomi vedaval isikul peavad veovahendis olema kaasas 
dokumendid, mis näitavad:

a) loomade päritolu ja omandilist kuuluvust;

b) lähtekohta;

c) lahkumise kuupäeva ja kellaaega;

d) kavandatud sihtkohta;

e) kavandatud teekonna eeldatavat kestust.

Loomade vedamisega on pea- või alltöövõtu korras lubatud 
tegeleda ainult vedajatel, kellel on olemas veoluba

Vedaja peab eelpooltoodud  dokumendid esitama nõudmisel 
pädevale asutusele.
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1. Veoluba. Veolubasid on kahte tüüpi:

· tüüp 1, mis ei kehti pika teekonna korral

· tüüp 2, mis kehtib kõigil teekondadel, kaasa arvatud pikad 
teekonnad

Veoluba Tüüp 1 väljastatakse vedajale pädeva asutuse poolt viieks 
aastaks  järgmiste tingimuste täitmisel:

1. taotleja on asutatud liikmesriigis, kus ta luba taotleb

2. taotleja on näidanud, et tema käsutuses on kompetentne  
personal, seadmed 

3. taotleja ega tema esindaja ei ole toime pannud 
loomakaitseõigusaktide tõsiseid rikkumisi eelneva kolme aasta 
jooksul. 

Veoluba Tüüp 2 väljastatakse vedajale pädeva asutuse poolt järgmiste 
tingimuste täitmisel:
1. Kõik veoloa Tüüp 1 taotlemiseks vajalikud tingimused on täidetud;
2. taotlejad on esitanud järgnevad dokumendid:

a. kehtivad pädevustunnistused kõigi pikki teekondi tegevate juhtide 
ja saatjate kohta;

b. kehtivad vastavussertifikaadid kõigi autotranspordivahendite kohta
c. üksikasjad, mis võimaldavad vedajatel jälgida ja registreerida nende 

vastutusel olevate maanteesõidukite liikumist ja  kontakteeruda 
juhtidega mis tahes ajal pika teekonna vältel

d. varuplaan hädaolukordade puhuks.
Vedajad saavad veolubasid Tüüp 1 ja Tüüp 2 taotleda ainult ühelt pädevalt 
asutuselt ainult ühes liikmesriigis.

2. Teekonnaleht

Pikki teekondi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
koduloomade vedamisel kavandav isik valmistab ette, tembeldab ja 
kirjutab alla kõik teekonnalehe leheküljed vastavalt alljärgnevale:

Teekonnaleht koosneb järgmistest osadest:

Osa 1 — Planeerimine;

Osa 2 — Lähtekoht;

Osa 3 — Sihtkoht;

Osa 4 — Vedaja avaldus;

Osa 5 — Kõrvalekaldumiste aruande näidis.

Teekonnalehe lehed peavad olema kokku kinnitatud.
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3. Pädevustunnistus

Koduloomi vedavate maanteesõidukite juhtidel ja saatjatel 
peab olema pädevustunnistus. Pädevustunnistus 
koostatakse väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise 
keeles, kui autojuht või saatja tõenäoliselt tegutsevad teises 
liikmesriigis. Pädevustunnistuse annab välja pädev asutus.

Pädevustunnistuse saamiseks peavad maanteesõidukite 
autojuhid ja saatjad olema lõpetanud koolituse ja sooritanud 
eksami

3. Autotranspordivahendi vastavussertifikaat

Pädev asutus annab pikaajalise veo korral kasutatavale 
autotranspordivahendile vastavussertifikaate taotluse alusel 
tingimusel, et:

a) veovahendi suhtes ei ole esitatud taotlust veoloa 
saamiseks, ning sellist luba ei ole sama või muu liikmesriigi 
teiselt pädevalt asutuselt;

b) pädev asutus on veovahendit kontrollinud ja kindlaks 
teinud, et see vastab pikkade teekondade 
autotranspordivahendi konstruktsioonile, ehitusele ja 
korrashoiule ettenähtud nõuetele.

3a. Loomaveolaevade vastavussertifikaat

Pädev asutus annab välja vastavussertifikaate 
loomaveolaevale taotluse alusel tingimusel, et:

a) laeva käitaja asukoht on liikmesriigis, kus on esitatud 
taotlus;

b) laeva suhtes ei ole esitatud taotlust sertifikaadi saamiseks 
ning sellist sertifikaati pole heakskiitmiseks esitatud teisele 
pädevale asutusele samas või teises liikmesriigis;

c) laeva on kontrollinud pädev asutus ja teinud kindlaks, et 
laev vastab nõuetele loomaveolaevade ehituse ja varustuse 
suhtes
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Elusloomade vedu lennutranspordiga

Loomade vedu lennukaubana toimub lennuagentide 
(lennuekspedeerijate) abil. Loomade lennuvedudega võivad 
tegeleda sellised lennuagendid kelle juures töötab 
ekspedeerijana vastava koolituse läbinud töötaja.

Taotlus lemmiklooma õhuveoks sisaldab:

-Looma liik

- Looma vanus

- Looma kaal

- Transpordikonteineri kaal

- Transpordikonteineri mõõdud

- Lähte- ja sihtkoht

Kasside ja koerte lennutranspordiks kasutatavate 
konteinerite mõõtusid arvutatakse järgmiste valemitega:

Konteineri pikkus* = A + ½B
Konteineri laius* = C x 2
Konteineri kõrgus* = B + ½ C

milles:
A - Nina tipust kuni saba juure 
alguseni
B - Maapinnast kuni pealaeni
C - Kõige laiema koha laius

Looma sihtriiki saabudes peab loomaomanik või tema 
esindaja minema loomale lennujaama järgi ja teostama seal 
vajalikud impordi protseduurid vastavalt sihtriigi nõuetele.

Kui sihtriigis on karantiininõue imporditavale elusloomale, 
siis looma omanik peab leidma sobiva karantiinikoha ja selle 
eest tasuma. Sihtriigi ekspedeerija võib soovitada 
loomaomanikule sobivat karantiini majutusvõimalusi 
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Rippveod

Rippvedude all mõistetakse valmisriiete transportimist 
furgoonautos või konteineris nii, et riided ripuvad 
riidepuudel.

Riiete peale- ja mahalaadimine nii, et erinevad mudelid ja 
värvid on üksteisest eraldatud, nõuab spetsiaalseid 
kutseoskusi.

Rippvedudega tegelevad tavaliselt nendele vedudele 
spetsialiseerunud firmad või ekspedeerimisfirmade 
osakonnad. (Itella Logistics)

Ekspressveod

Kiir(express)saadetistena veetakse:

❑tooteid, mis võivad olla väärtuslikud või millede kiire 
transportimine võimaldab olulist kokkuhoidu ladustamisel

❑ kergesti kahjustuvaid kaupu või muul põhjusel turvalist 
vedu nõudvaid tooteid

❑ ladustamisele mitte kuuluvaid või kergesti riknevaid 
kaupu

❑ aktuaalsust kiiresti kaotavaid tooteid

Ekspressvedude pakett sisaldab järgmisi teenuseid:

❑ kiiret vedu

❑ ühendatud lennu- ja autoveovõrke

❑ oma filiaale, personali ja inventari

❑ uksest ukseni vedu

❑ üks saateleht sobib kõigile vedudele

❑ ekspedeerimisteenuseid

❑ kulleriteenuseid

❑ saadetiste järelevalveprogramme 

❑ kviteerimist saaja poolt, kellaajateenus 

❑ individuaalseid lahendusi klientide logistilistele probleemidele
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Kolimisteenused

Võlaõigusseaduse 42 pt 2 jaotis Kolimine §-d 810 kuni 817.  

Erinevused võrreldes muude vedudega:

-vedajal ei ole õigust nõuda, et saatja väljastaks veokirja. 

-vedaja vastutuse piirmäär 614 €/m3- tuleneb kolitava veose 
kaotsiminekust või kahjustumisest, on piiratud 

-kahjust teatamise aeg  ja nõudeõigus: Nõudeõigus, mis 
tuleneb kolitava veose kaotsiminekust või kahjustumisest, lõpeb, 
kui veose kahjustumisest või kaotsiminekust ei teatatud ühe päeva 
jooksul veose üleandmisest, kui veose kaotsiminek või 
kahjustumine oli väliselt arusaadav, ning 14 päeva jooksul, kui 
veose kaotsiminek või kahjustumine ei olnud väliselt arusaadav.

Rahvusvaheliste kolimisteenuste korral lähtutakse 
Rahvusvaheline Sisustustransportijate Föderatsiooni 
(FIDI - International Federation of International Furniture
Removers) standardtingimustest. 

Näituse eksponaatide ja kunstiväärtuste vedu, kus lähtutakse 
Rahvusvaheline Kunstivedajate Assotsiatsiooni 
(International Convention of Exhibition and Fine Art 
Transporters – ICEFAT)  reeglitest ja tüüptingimustest.

Näituse eksponaatide ja kunstiväärtuste vedu, mille 
puhul lähtutakse Rahvusvaheline Kunstivedajate 
Assotsiatsiooni (International Convention of Exhibition
and Fine Art Transporters – ICEFAT)  reeglitest ja 
tüüptingimustest.

Tegemist on JIT põhimõttega ja teenus on nn ruumist 
ruumi teenusega. 

Näituse  ja messivedude korral kolmandatest riikidest on 
otstarbekas lähtuda ajutise sisseveo tolliprotseduurist 
või kasutada ATA garantiisid 
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Postiveod

Postiveod- eriveod, osatähtsus kasvab seoses E-kaubanduse 
arenguga. 

Eestis reguleerib posti tegevust Postiseadus , 
rahvusvaheliselt Ülemaailmse postikonventsiooni 
(Universal Postal Convention) ,  milline ratifitseeriti Eesti 
Riigikogus 2010 aastal  .
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