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4.1.Transpordiliigi- ja viisi valikut mõjutavad tegurid
Transpordiliikide all mõeldakse mere-, siseveeteede-, õhu-,
raudtee- või maanteevedusid ja nendega kaasnevaid
teenuseid.
Transpordiviis on kindlal veoliigil mingi konkreetse
tehnoloogilise lahenduse kasutamine (nt kallurveod,
paakveod jms maanteevedudel) ning selle tehnoloogiaga
kaasnevad teenused.
Transpordipolügoon on selline geograafiline ruum koos
seal paikneva taristuga, kus toimuvad transpordilogistilise
ahela protsessid ja kus osutatakse teenuseid.

Transpordileping on tarneahelas vajalike teenuste
osutamise leping, k.a. veoteenus
Veoleping on veoste füüsilist vedamist käsitlev
töövõtuleping ja reeglina ei sisalda muude teenuste osutamist
Müügilepingust tulenev kohustus transpordilepingu
sõlmimiseks sõltub lepingus valitud tarnetingimusest.
Transpordilepingu sõlmimine usaldatakse üldjuhul sellele
osapoolele, kellel on suurem kogemus konkreetses
piirkonnas tegutsemiseks või kes suudab korraldada seda
protsessi mõistlikumal kombel
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Otsuse transpordiliigi ja veoviisi valiku osas langetab
üldjuhul lepingu pool, kellel lasub kohustus sõlmida
veoleping ja kes tasub veo eest. Mõnikord on seda mõistlik
otsustada koos ekspedeerijaga.
Tihti seatakse transpordiviisi valikul eesmärgiks kõige
odavam ja/või kiirem meetod. Praktikas on need kaks
eesmärki vastuolulised e. kehtib seaduspärasus

Mida kiirem, seda kallim
Lisaks ajale ja veohinnale on vaja teada ka teisi
usaldusväärsust mõjutavaid tegureid

1. Müügilepinguga fikseeritud ühe poole kohustus

veolepingu sõlmimiseks. Seega esmane veoliigi- ja viisi
valik sõltub ühe poole subjektiivsest eelistusest.
2. Veetavate kaupade omadused mõjutavad nii
transpordiliigi ja -viisi valikut kui ka veohinda
3. Ajategurist tulenev piirang transpordiliigi ja –viisi
valikul. Kui saadetisega on kiire, määrab see
transpordiliigi valiku. Ainus mõeldav probleem on see,
kui palju ollakse valmis maksma.

4. Veomarsruut seab veoliigi valikule piirangud lähtuvalt
järgmisest:
-veopolügooni geograafilistest iseärasustest
-veopolügoonil paiknevast taristust tulenevalt (kui puuduvad
maanteed ja raudteed, ei saa maismaavedusid kasutada);
-lühikesed vahemaad ei võimalda mõningaid veoliike
kasutada nende suhtelise kalliduse tõttu ja vastupidi.
5. Kaubapakend tuleb planeerida valitud transpordiviisi
järgi
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6. Saadetise suurus. Arvesse tuleb võtta eri transpordiliikide
kandevõimet ja piiranguid taristu kasutamise osas.
7. Transporditeenuse kvaliteet.
-Teenuste sagedus ja rütm (kõrgem sagedus annab parema
võimalus hilinemiste ärahoidmiseks)
-Kokkulepitud veograafikust kinnipidamine ja ajalubaduste
täitmine (JIT-teenus).
-Paindlikkus veoste mahu muutumise ja ajagraafikute
täitmise osas.
-Teenuse osutaja valmisolek riskide maandamiseks

8. Muud kulumõjurid.
-väikepartiilised saadetised tõstavad veokulu, võimaldavad
samaaegselt hoida kokku ladustamiskulusid;
-nõuded ja seega ka kulud pakendamisele eri veoliikide
korral erinevad
-veosekindlustusmaksed ja hoolduskulud sõltuvad veoliigist
ja-viisist , veopolügoonist;
-suuremate veosekoguste korral on võimalik saada
veotariifides hinnasoodustusi;

Kombineeritud veosüsteemid (combined transport, combined logistics
systems)- kahe või enama veoliigi kasutamine.
Unimodaalne transport- üks veoliik, vastutus tuleneb veolepingust
Intermodaalne transport- erinevad veoliigid samas veoühikus, on üks
lepinguline vedaja, vastutus erinevatel veoetappidel tuleneb
veodokumentidest
Multimodaalne transport- üks vedaja korraldab ja vastutab kogu veo
eest
Segmenteeritud transport- kaks või enam veoviisi, üks vedaja korraldab
veo, võtab vastutuse osas, mida ise teostab
(UNCTAD-i Sekretariaat (UNCTAD – United Nation Conference of
Trade and Development/ÜRO Kaubanduse ja Arengu
Konverents))
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Unimodaalne transport
üks veoliik, vastutus tuleneb veolepingust
1.Maanteetransport:
Maanteetransporti segavad piirangud:
o kaalupiirangud;
o piirkondlikud liikluspiirangud;
o kauba omadustest tulenevad piirangud
Maanteevedude eelised:
o Euroopa tihe maanteevõrk;
o rohke terminalide ja esindajate võrk;
o pakkekulude soodsus võrreldes meretranspordiga;
o Veokiirus, door to door
o vahelaadimiste ja -käitlemiste vähesus või puudumine.

Unimodaalne transport
2. Raudteetransport:
Piirangud
o kauba kaalu ja kaubaühiku suurusega seotud piirangud;
o piirangud, mis tulenevad kauba omadustest;
o raudteeterminalides kaupade käitlemisest tulenevad lisakulud;
o Eesti tingimustes on kasutamine täiendavate kulutusteta
võimalik idasuunaliste vedude korral.
Raudteevedude eelised:
o veohind on soodne pikkade distantside korral;
o võimalik on vedada suuri kaubasaadetisi.
o Ei sõltu ilmastikust

Unimodaalne transport
3.Meretransport:
Piirangud
o pakkimisviisi nõuded;
o sadamate superstruktuuride tehnoloogiline mahajäämus ja
vähesus
o ilmastikutingimustest põhjustatud hilinemised;
o sadamate kõrged käitluskulud
Mereveo eelised:
o veohinna soodsus just pikkade vahemaade ja suurte
kaubakoguste puhul;
o kaalu ja kaubaühiku suuruse peaaegu piiramatu kapasiteet
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Unimodaalne transport
4.Õhutransport:
Piirangud:
o kaalu- ja ruumalapiirangud;
o Administratiivne regulatsioon ja sellest tulenevad erinevad
piirangud kaubagruppide osas
Lennuveo eelised:
o teenindusviisi kiirus;
o liiklustihedus (-sagedus) ja selle eelised;
o kauba käitlemiskiirus
o veoseohutus

Intermodaalne transport
Pikkade veokauguste vaheline vedu, eelkõige rahvusvaheline
vedu
Kontseptsiooni filosoofia: veos liigub lähtepunktist
sihtpunkti ühes kaubaruumis veetuna eri veoliikidega.
Kasutatakse ära erinevate veoliikide eelised ja elimineeritakse
maksimaalselt ära erinevate veoliilide puudused

Erinevate veoliikide kasutamine intermodaalses veoahelas:
terminalis konsolideeritud kaup liigub intermodaalses
veoühikus saatja terminalist saaja terminali
Müüjad

TERM 1

PORT 1

1. märts 2021

Ostjad

TERM 2

PORT 2

15
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Veidi ajaloost:
18.saj.- kivisöe konteinerite vedu Inglismaal mööda
Bridgewater kanalit (ühendab Runcorni ja Manchesterit) ja
nende edasivedu raudteel
1950-ndad- USA-s intermodaalsete konteinerite
standardiseerimine
26.Aprill 1956.a.- konteinerlaeva IDEAL X esimene reis
Newarkist Houstonisse (58 konteinerit)
1961- ISO standard konteinerite suurustele

Intermodaalsetel vedude korraldamise eesmärk

-tootlikkus
-turvalisus
-tarne kiirus
-hind
-keskkonnasäästlikkus
-kvaliteet

Eeldused intermodaalsete veosüsteemide kasutamiseks:
-standardiseeritud veoühikud ja veovahendite vastavus
veoühikute teenindamiseks
-sobiv infrastruktuur kaubavoogude käitlemiseks
-ühtsed info- ja juhtimissüsteemid kogu ahela ulatuses
-seadusandlik baas, poliitiline taust, standardite sobivus
veoühikute teenindamiseks
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Intermodaalsetel vedudel kasutatavad
veoühikud
-poolhaagised
-vahetatavad kaubaruumid
-konteinerid
Lisaks kaubaruumidele kuulub kombineeritud vedude alla
-autorongide vedu laevadel
-autorongide vedu raudteel
-raudteevagunite vedu laevadel

Konteiner – kaubaveoks kohaldatav kindlakujuline suletav
veoühik, mida on võimalik toimetada ilma kauba
vahepealse käsitlemiseta saatjalt vastuvõtjale.
-võimaldab mehhaniseeritud laadimist
-kasutatakse korduvvedudeks ja need on ette nähtud
mehaaniliseks käitlemiseks
- On standardiseeritud mõõtude, kuju, kaalu,
tugevusnäitajate, ehituse ja otstarbe järgi (ISO-konteiner)

1. märts 2021

20

Konteinerite mahutavust mõõdetakse TEU-de (transport
equivalent units) järgi, mis vastab ühele 20-jalase konteineri
mahutavusele. Ühe TEU välismõõtmeteks on
6,06 m × 2,44 m × 2,59 m, sisemõõdud on 5,9 x 2,35 x 2,39m
ja mahutavus 33,23 m³.
20-jalasesse konteinerisse on võimalik paigutada ühes kihis
10 FIN või 11 EUR kaubaalust
Kaks TEU võrduvad kokku ühe FEU-ga (forty-foot equivalent
unit). 40`konteiner
Sisemõõdud on 12,03 x 2,35 x 2,39m, 67,6 m³ ja kuni 26,78 t
22 FIN või 25 EUR kaubaalust.
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Enamlevinud konteinerite mõõdud

välim ise d
m õ õ tm e d
sise m ise d
m õ õ tm e d
ukse ava

20-jalane
ko nte ine r

40-jalane
ko nte ine r

45-jalane
ko nte ine r

m e e trite s

m e e trite s

m e e trite s

pikkus

6,058 m

12,192 m

laius

2,438 m

2,438 m

kõ rg us

2,591 m

2,591 m

2,896 m

pikkus

5,898 m

12,032 m

13,556 m

laius

2,352 m

2,352 m

2,352 m

kõ rg us

2,385 m

2,385 m

2,698 m

laius

2,343 m

2,343 m

2,343 m

kõ rg us

2,280 m

2,280 m

ruum ala
m aksim aalne bruto kaal
tühikaal
ne to ko o re m

13,716 m
2,438 m

2,585 m

33,1 m³

67,5 m³

86,1 m³

24 000 kg

30 480 kg

30 480 kg

2330 kg

4000 kg

4800 kg

21 670 kg

26 480 kg

25 680 kg

Eelised konteinerite kasutamisel:
❑ Kokkuhoid laadimiskuludelt ja - aegadelt
❑ Tagasihoidlikud nõuded kaupade pakendamisele
❑ Head säilivustingimused, kaitse ilmastikuolude eest
❑ Minimaalne vargusoht
❑ Suhteliselt madalad veose kindlustuskulud
❑ Saatjapoolne kontroll kauba laadimisel konteinerisse
❑ Konteinerite veol erinevate veoviiside kasutamise võimalus,
suur eritüübiliste konteinerite valik
❑ Võimalus ajutiseks ladustamiseks konteinerites

Probleemid konteinerite kasutamisel:
❑ Suhteliselt kallis
❑ Spetsiifiline infrastruktuur konteinerite käsitlemiseks
❑ Väiksemate saadetiste konsolideerimise vajadus FCL-ni
❑ Kulutused tagastuslogistikale
❑ Suured investeeringukulud
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Üldotsotstarbeline konteiner(General Purpose Container)
- sobib igat-tüüpi tavakauba jaoks
20’ Dry Cargo (20DC) konteinerid
Sisemõõdud on 5,9 x 2,35 x 2,39m
Mahutab kuni 33,23 m³ ja kuni 21,77 t
20’ Upgraded (20UC) konteinerid
Sisemõõdud on 5,9 x 2,31 x 2,39m
Mahutab kuni 32,6 m³ ja kuni 28,18 t
40’ Dry Cargo (40DC) konteinerid
Sisemõõdud on 12,03 x 2,35 x 2,39m
Mahutab kuni 67,6 m³ ja kuni 26,78 t
40’ High Cube (40HC) konteinerid
Sisemõõdud on 12,03 x 2,35 x 2,69m
Mahutab kuni 76,3 m³ ja kuni 28,59t

20’ Hardtop (20HT) konteinerid
20’ Hardtop (20HT) konteinerid
Konteineril on eemaldatav teraskatus, mis
võimaldab kraana kasutamist raske kauba
puhul. Samuti võimaldab paigutada
ülegabariidilist veost (katus kinnitatakse
seniks konteineri sisse seina külge)
Sisemõõdud on 5,89 x 2,31 x 2,35m (ääre
kõrgus)
Mahutab kuni 21,6 tonni kaupa
40’ Hardtop (40HT) konteinerid
Sisemõõdud on 12,03 x 2,35 x 2,34m (ääre
kõrgus)
Mahutab kuni 26,63 tonni kaupa

Küljelt laetavad konteinerid Open side konteiner (OS) –
külje sees olev uks või külgsein avaneb täielikult
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Open top konteiner (OT)– kõva- või presentkatusega
Otstarve: Konteineril on lahtine katus, mis annab paindlikkuse lisaks
tagantlaadimisele ka pealt - näiteks kraanaga. Katus suletakse tentkattega

punkerkonteiner (Bulk Container)

Konteineralus ( flat)- kasutatakse, kui kaup ei vaja kinnist ruumi
veol. Kasutatakse eelkõige ülegabariidsete kaupade veoks.
Sisemõõdud on 6,0 x 2,4 x 2,2mVõimaldab vedada kuni 24 t
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Paakkonteinerid e tankkonteinerid– tuleohtlike ja ohtlike
ainete veoks, vedelike ja gaaside veoks.

Termo-/frigokonteinerid – temperatuuritundlike kaupade
vedu
20’ külmutuskonteiner
Sisemõõdud on 5,4 x 2,27 x 2,26m
Mahutab kuni 28,6 m³ ja kuni
20,80 tonni kaupa

40’ külmutuskonteiner
Sisemõõdud on 11,5 x 2,27 x 2,19m
Mahutab kuni 57,8 m³ ja kuni 25,5
tonni kaupa.

Platvormalus ( flat racks)- raskekaaluliste/ülegabariidiliste
veoste vedu. Võimaldab vedada kuni 39 tonni kaupa
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Konteinerite markeerimine:
Standard ISO 6346:
➢ Identifitseerimise süsteem: kolmekohaline omaniku kood,
nn. BIC.code (Bureau International des Containers) +
konteineri kood + kuuekohaline seerianumber+ digikood

SCQ- Seacontainers Qatar
U- kaubakonteiner (J- lahtimonteeritav konteiner, Z- treilerid, alused, Rrefrežiraator)

Näit: ACLU - Atlantic Container Line
CCCU - Compass Container Line
CLIU - Container Lloyd (USA)
CGMU - Compagnie Generale Maritime
TOLU - Trans Ocean Leasing San Francisco

Konteinerite markeerimine 1984 (ISO 6346):
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gooseneck tunnel container

13

3/1/2021

2- 20` konteineri pikkus
2- 8`6“ konteineri kõrgus
7- tankkonteiner
6- ohtlike ainete vedu staatilise rõhuga kuni 6 baari

Konteinerite markeerimine 1995 (ISO 6346):
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G

General purpose container without ventilation

Opening(s) at one end or both ends

G0

Passive vents at upper part of cargo space

Gl

Opening(s) at one or both ends plus “full” opening(s)
on one or both sides

G2

Opening(s) at one or both ends plus “partial” opening(s)
on one or both sides

G3

V General purpose container with ventilation
Nonmechanical system, vents at lower and upper parts of space
Mechanical ventilation system, located internally
Mechanical ventilation system, located externally

B

V0
V2
V4

Dry bulk container

Nonpresurized, box type, closed

B0

Nonpresurized, box type, airtight

B1

Pressurized, horizontal discharge, test pressure 150kPa1)

B3

Pressurized, horizontal discharge, test pressure 265kPa

B4

Pressurized, tipping discharge, test pressure 150 kPa

B5

Pressurized, tipping discharge, test pressure 265kPa

B6
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S

Named cargo container
Livestock carrier
Automobile carrier
Live fish carrier

R

S0
S1
S2

Thermal container

Refrigerated, mechanically refrigerated
R0
Refrigerated and heated, mechanically refrigerated and
heated
RI
Self-powered refrigerated/heated, mechanically refrigerated
R2
Mechanically refrigerated and heated
R3

H

Thermal container

Refrigerated and/or heated, with removable equipment located
externally; heat transfer coefficient K=0,4W/(m2*K)
Refrigerated and/or heated with removable equipment
located internally

HO

HI

Refrigerated and/or heated with removable equipment
located externally; heat transfer coefficient K =0,7W/(m2*K)

H2

Insulated; heat transfer coefficient K= 0,4W/(m2*K)

H5

Insulated; heat transfer coefficient K= 0,7W/(m2*K)

H6

16

3/1/2021

U

Open-top container

Opening(s) at one or both ends
U0
Opening at one or both ends, + removable top member in end frame U1
Opening at one or both ends, plus opening on one or both sides
U2
Opening at one or both ends, + opening on one or both sides plus removable
top member in end frame
U3
Opening at one or both ends, plus partial opening on
one side and full opening on the other side
U4
Complete, fixed side and end walls (no doors)

P

U5

Platform (container)

Platform (container)
Platform-based containers with in complete superstructure:
-Fixed, two complete and fixed ends

P0

-Fixed, fixed posts, free-standing or with removable top member

P2

Folding (collapsible), folding complete end structure

P3

Folding (collapsible), Folding posts, either free-standing or with
removable top member

P4

Platform-based containers with complete super structure
Open top, open ends (skeletal)

P5

T

P1

Tank container

For non dangerous liquids, minimum pressure 45kPa
For non dangerous liquids, minimum pressure 150kPa
For non dangerous liquids, minimum pressure 265kPa
For dangerous liquids, minimum pressure 150kPa
For dangerous liquids, minimum pressure 265kPa
For dangerous liquids, minimum pressure 40kPa
For dangerous liquids, minimum pressure 60kPa
For gases, minimum pressure 910kPa
For gases, minimum pressure 220 kPa
For gases, minimum pressure (to be decided)

T
Tl
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
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Konteineri tüübi koodide selgitused

CDU kontroll pärast 5 aastat valmistamist regulaarselt iga
30 kuu järel
2 katsetusmeetodit:
-kantakse andmeplaadile järgmise katsetuse tähtaeg
-liitumine ACEP katsetusprogrammiga
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Eurokonteinerid (pallet-wide container)
ISO-konteineril on fix laius 8`(sisemõõt 2,34m), mis ei
võimalda laadida konteinerisse kahte euroalust kõrvuti.
Selle puuduse kõrvaldamiseks on Euroopas paralleelselt
standardkonteineriga kasutusel nn. „eurokonteiner“
siselaiusega 2,44m.
Leiavad kasutamist eelkõige nn. “short sea shipping“
vedudel, samuti siseveeteedel Euroopas
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The International Organization for Standardization (ISO)
sanctions six pallet Dimensions (ISO Standard 6780:2003)
Dimensions
(W × L) mm

Dimensions
(W × L) in

Wasted floor,
ISO cont

Region most
used in

1016 × 1219

40.00 × 48.00

3.7% (20 pallets in
40 ft ISO)

North America

1000 × 1200

39.37 × 47.24

6.7%

Europe, Asia;
similar to 40" ×
48".

1165 × 1165

45.9 × 45.9

8.1%

Australia

1067 × 1067

42.00 × 42.00

11.5%

North America,
Europe, Asia

1100 × 1100

43.30 × 43.30

14%

Asia

800 × 1200

31.50 × 47.24

15.2%

Europe; fits many
doorways

North American pallets
Dimensions
(W × L) mm

Dimensions
(W × L) in

Production
Rank

1016 × 1219

40 × 48

1

1067 ×1067

42 × 42

2

1219 × 1219
1219 × 1016[further

48 × 48

3

Grocery, many
others
Telecommunication
s, Paint
Drums

explanation needed]

48 × 40

4

Military,[4] Cement

1219 × 1067

48 × 42

5

Chemical, Beverage

1016 × 1016
1219 × 1143
1118 × 1118
914 × 914

40 × 40
48 × 45
44 × 44
36 × 36

6
7
8
9

1219 × 914

48 × 36

10

889 × 1156

35 × 45.5

Unknown

Dairy
Automotive
Drums, Chemical
Beverage
Beverage, Shingles,
Packaged Paper
Military 1⁄2 ISO
container, fits 36"
standard doors[5]

Industries Using
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European pallets
EURO
pallet type
EUR
EUR 1
EUR 2

EUR 3

EUR 6

Australian standard pallets

Dimensions
(W × L × D)
800 mm × 1,200 mm
× 145 mm
31.50 in × 47.24 in × 5.71 in
1,200 mm × 1,000 mm
× 144 mm
47.24 in × 39.37 in × 5.67 in
1,000 mm × 1,200 mm
× 144 mm
39.37 in × 47.24 in × 5.67 in

ISO pallet alternative
ISO1, same size as EUR.
weight is 20 – 25 kg.
Weight of a load: 2490 kg.
ISO2, weight is 33 kg.
Weight of a load: 1470 kg.
weight is 29 kg.
Weight of a load of 1920 kg.

ISO0, half the size of EUR.
800 mm × 600 mm
The pallet weight is 9.5 kg.
× 144 mm
Weight of the safe load:
31.50 in × 23.62 in × 5.67 in
500 kg.
600 mm × 400 mm
quarter the size of EUR
23.62 in × 15.75 in
400 mm × 300 mm
one-eighth the size of EUR
15.75 in × 11.81 in

Tollikonventsioon konteinerite kohta (The Customs
Convention on Containers)
Määrab ära tollijärelvalve all veetavate kaupade korral
kasutatavatele konteineritele esitatavad nõuded
-tollijärelvalve all veetavast konteinerist ei ole võimalik kaupa
välja võtta ilma, et sellest ei jääks järgi silmaganähtavaid
jälgi või ilma tollitõkendit avamata.
-Konteineris ei tohi olla kohti kuhu saab kaupa peita
-Kõik konteineri kauba hoidmiseks või paigutamiseks
ettenähtud kohad peavad olema kättesaadavad
tollikontrolli läbiviimiseks.
-Tollitõkend (tolliplomm) peab olema lihtsalt paigaldatav

Rahvusvaheline konteinerite ohutuse konventsioon (2.
detsembril 1972. a Genf)- eesmärgiks on ohutus konteinerite
käitlemisel, virnastamisel ja veol

Rahvusvaheline Ohutute Konteinerite Konventsioon
(International convention for safe containers –C.S.C.) määrab
konteinerite ohutuse tingimused ja paneb kohustuse
katsetamiseks:
-uute konteinerite puhul tootjale
-ekspluatatsioonis olevate konteinerite puhul omanikele.
-Katsetamiste läbiviimist tõendab allpooltoodud
markeerimisplaat.
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Konteinerite kasutamine tüübi järgi
2012- 32,0 milj. TEU (kogu maailm, merevedu), s.h.
90%- kuivkaup (tükikaup, puistekaup)
7%- isotermilised konteinerid
0,7%- tankkonteinerid
2,3%-muud spetsiaalkonteinerid

Veoühikute automaatse identifitseerimise süsteemid
AEI süsteem- (Automatic Equipment Identification System)
Süsteemi ülesehitus põhineb ISO 10374 põhimõtetel
Eesmärgiks on pideva ülevaate omamine tarneahelas
✓ GPS tehnoloogiad
✓ GSM tehnoloogiad
✓ GSM-GPRS/GPS tehnoloogiad
✓ Raadiosagedustuvastus (Radio-frequency identification
(RFID)) on raadiolaineid kasutav tehnoloogia esemete
märgistamiseks ja nende automaatseks jälgimiseks
RFID tehnoloogia kuulub Auto-ID (automatic identification) ehk
automaatsete identifitseerimissüsteemide kategooriasse, mis
võimaldavad objektide automaatset tuvastamist ilma selleks
inimressursilist kaasabi nõudmata.
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-aktiivsed kiibid (kasutatakse veoühikutel)
-passiivsed kiibid (veopakenditel)
-poolaktiivsed kiibid
Aktiivsel märgisel on sisse ehitatud toiteallikas. Kuna aktiivne RFID
märgis omab toidet, siis saab talle lisada mitmesuguseid
mikroprotsessoreid, sensoreid ja muud funktsionaalsust.
Plussid:
✓ suurem lugemiskaugus võrreldes passiivmärgistega (~50m)
✓ ei nõua lugejalt nii palju võimsust kui passiivne märgis
Miinused:
✓ kõrgem hind võrreldes passiivmärgisega
✓ Suurus
✓ tööaeg sõltub patarei kestvusest

Passiivne märgis
Passiivsel märgisel puudub toiteallikas. Märgis koosneb
ainult mikrokiibist ja sisemisest antennist ning toide
saadakse lugeja poolt kiiratavast energiast. Seega lugeja
poolt kiiratavad raadiolained annavad passiivsele märgisele
energiat. Kui märgis satub lugeja kiirgusvälja, siis lugejalt
saadud energiaga on märgis võimeline lugejalt saadetud
päringule vastama, ehk tagasi kiirgama.
✓ märgis on odav
✓ tegevuskaugus väike (~10m)
✓ nõuab lugejalt suuremat võimsust
✓ piiramatu tööaeg
✓ mõõtmetelt väiksem

Poolaktiivne märgis
Sisaldavad patareid/akut tööks, aga mitte
kommunikatsiooniks. Tema eeliseks passiivmärgise ees on
suurem lugemiskaugus(5-15m). Nimelt on energiat vaja ainult
andmete edastamiseks, mitte tema tööks. See asjaolu
muudab poolaktiivmärgise paremini loetavaks ka liikumise
pealt, kui märgis on lugemisalas lühikest aega, siis ei kulu
märgisel aega selleks, et koguda energiat elektroonilisteks
protsessideks, vaid ainult signaali edastamiseks. Eeliseks
aktiivsete märgiste ees on toiteallika pikem eluiga.
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RFID tehnoloogiat iseloomustab :
✓ -info edastamine toimub ilma füüsilise ja optilise

kontaktita
✓ -info edastamine toimub reaalajas
✓ -kiire info ülekanne
✓ -nii passiivsed kui aktiivsed tagid

Tagide kasutamine võimaldab:
✓ Jälgida veoühikute liikumist reaalajas
✓ Info omamine võimaldab protsesside täpsemat juhtimist

✓ Turvalisuse suurendamine
✓ Kindlustuskulude vähenemine

Vahetatav furgoon (swap body)- konteiner ainult
sõidukil vedamiseks, kusjuures teda saab sõidukitelt
maha võtta ja uuesti laadida sõidukil asuvate seadmete
ning selle enese toendite abil, kuid teda ei saa virnastada
Kasutusel ka mõiste- kontreiler. Tavaliselt on tegemist 20“ või
40“ veoüksusega, mis laadimisel ja ladustamisel seisab
jalgadel. Kasutusel on ka muu pikkusega furgoonid
Siselaius 2,44m
Vahetatavate furgoonide puhul on eeliseks asjaolu, et
laadimiseks pole vaja täiendavat laadimistehnikat.
Leiavad kasutamist eelkõige maantee- ja raudteevedudel
Euroopas., USA-s kasutatavad vahetatavad furgoonid on
konstrueeritud oma rahvuslike standardite järgi.
1. märts 2021

72
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Vahetatavad poolhaagised
Poolhaagis on haagis, mis toetub olulise osaga haagise
täismassist vedukauto haakeseadmele
Eeliseks suur koormaruumi pikkus (13,6m- 34 eurolava)
-tenthaagised
-furgoonid
-erihaagised (nt. paakhaagised)

1. märts 2021

74

Raudteevagunid

Kasutatakse intermodaalsete veoühikutena
sadamatevahelistel ülesõitudel
Vagunite kandevõimed on üldjuhul alljärgnevad:
• 8-teljelised 120 t
• 6-teljelised 90, 92, 94 t
• 4-teljelised 60, 62, 64, 68 t
Vagunite tühikaalud on vahemikus 20–30 t. pikkus kuni
25 m.
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Kaubavagunite UIC standard
(UIC- International Union of Railways)
Kinniseid vagunid- kl.G, H
Universaalseid platvormvagunid – kl.K R
Konteinerite veoks sobivaid platvormvaguneid- kl. S
Poolvagunid
Tsisternvagunid kl.Z
Hopperid (erinevat liiki)
Kallurvagunid
Külmutus- ja isotermilised vagunid

1. märts 2021
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Lennuveol kasutatavad konteinerid
LD-1

LD-3

Insulated LD-3

AQ 7

LD-9

20 FT PALLET

96” PALLET

LD 26

LD 29

Intermodaalsete vedude terminalid
Terminal- transpordisüsteemi lüli veoühikute käitlemiseks
ja veoste lühiajaliseks ladustamiseks. võrgustiku vajadused.
Üldjuhul osutavad intermodaalsed terminalid teenuseid,
mida saab jaotada põhi- ja lisateenusteks.
Intermodaalse terminali kompleks sisaldab konteinerite
ladu, raudteeharusid, vajalikku tõstetehnikat
 Spetsialiseerunud ühte tüüpi veoühikute käitlemiseks
 Universaalsed terminalid
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Terminali eesmärk
-veoühikute laadimine ühelt veoliigilt teise liigi veovahendile
-veoühikute konsolideerimine, ringigrupeerimine
-vajadusel laetud veoühikute ladustamine
-konteineridepoo teenused
-arvestuse korraldamine
-veoeelne ettevalmistus (ohutusmeetmed veose käitlemisel)
-tolliformaalsuste korraldamine

Pakutavad lisateenused võivad sisaldada:
-konteinerite remont
-kauba (saadetiste) käitlemine
-kauba (saadetiste) kokkuvedu ja jaotus
-kauba (saadetiste) füüsiline transport
-saadetiste liikumise jälgimine
-konteinerite rentimine, liising ja müük

Intermodaalse terminali toimimise eeldused:
-sisendite ja väljundite tasakaal mingi perioodi jooksul (nt.
periood mingil liinil kahe järjestikuse väljumise vahel)
-terminali erinevaid teenuseid osutavate üksuste (süsteemi
erinevate omavahel seotud lülide) kapatsiteedi tasakaal
-terminali muude üksustega ühendavate pääsuteede piisav
läbilaskevõime ja kvaliteet (maanteed, raudteed, kaide
pikkus, vee süvis), võimaldamaks kasutada majanduslikult
kõige põhjendatumaid veoliike
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Sadamad
Sadam on laevade lastimiseks, lossimiseks, hoidmiseks,
korrastamiseks ja hooldamiseks mõeldud veeteede äärne
territoorium, mis kaitseb laevu looduslikult või ehitatud rajatiste
abil tuulte, lainete ja jää eest ning teeb võimalikuks kaupade
toomise aluse külje äärde või otse laevale.
Tükikaubasadamad - iseloomulikud on suured käsitletavate
kaubaühikute kogused, mitmed kauba käsitlemise etapid,
mitmekülgne sadamatehnoloogia ja suur tööjõuvajadus
Konteinerisadamates- suured konteinerkraanad, konteinerite
teisaldajad (harktõstukid) ja virnastajad. Konteinereid
hoiustatakse kuni kuuekihilistes virnades või kuni kolmekihilistes
ridades.

Naftasadamad on mõeldud toornafta ja erinevate
naftasaaduste hoiustamiseks ning laadimiseks. Sageli
paikneb naftasadamas ka naftasaaduste töötlemistehas.
Puistelastisadamates käsitletakse üht kindlat või mitut
erinevat toodet. Käsitletavad kaubakogused on väga suured,
sadamatehnoloogia mitmekesine. Tüüpilisteks
puistelastikaupadeks on vili, kivisüsi, väetised, maagid,
tsement ja puitlaastud.
Reisi- ja parvlaevasadamad paiknevad tavaliselt tihedalt
asustatud piirkondades. Ühendusepidamiseks on
korraldatud hästi toimiv ühistranspordi liiklus. Laevade
liikumise graafik on tihe ja laadimisajad lühikesed.

Sadamate omandivormid
❑ Riigi valduses olevad sadamad näiteks: Tšiili,

Argentiina ja endise NSVL-i sadamad;
❑ Munitsipaalsadamad ehk Hansa Liidu pärandist, Põhja-

ja Lääne-Euroopa sadamad (Rotterdam, Antwerpen,
Hamburg, Bremen, Kobe);
❑ Erasadamad ehk Inglismaa tüüpi (Felixstowe,
Manchester, Bekkeri, Miiduranna, Sillamäe).
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Sadamate haldussüsteemid
Landlord port – sadamavõimude omand on infrastruktuur;
superstruktuur, teenuste osutamine ja tööjõu probleemid
kuuluvad teiste osapoolte, tavaliselt eraoperaatorite,
kompetentsi (Rotterdam, Antwerpen, New York, AS Tallinna
sadam);
Tool port – sadamavõimude omand on infra- ja
superstruktuur, stividoritöid teostavad operaatorid (Le
Havre);
Service port – sadama omand on infra- ja superstruktuur,
stividori- ja muid töid teostab samuti sadam (Singapur).

Nõuded stividorteenustele, laadimistehnikale
Laadimisseadmed klassifitseeritakse:
Tööviljakuse ja tööjõuhõlmatuse seisukohalt
✓ Väikemehhaniseerimise seadmed (käsiseadmed)
✓ Põhiprotsesside mehhaniseerimise vahendid (konsool- ja
tornkraanad, staabeldajad)
Veoste ümberpaigutamise suuna seisukohalt
✓ Horisontaalne suund (el.kärud, konveierid jms.)
✓ Vertikaalsuund (staabeldajad, tõstukid, liftid jms.)
✓ Ruumiline ringipaigutamine (tõstukid, kraanad)

Tsüklilisuse seisukohalt:
✓ Pideva tsükliga
✓ Perioodilise tsükliga
Kasutatava jõuallika seisukohalt:
✓ El. ajamiga seadmed
✓ Sisepõlemismootositega seadmed
✓ Gravitatsioonil põhinevad seadmed
✓ Inimjõul põhinevad seadmed
Konstruktsiooni tüübilt: (paneb aluse kogu terminali toimimise
filosoofiale)
✓ Statsionaarsed ja poolstatsionaarsed seadmed
✓ Mobiilsed seadmed
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Statsionaarse stividortehnikaga
konteinerterminal
Eelised:
✓ Võimalus laadimisprotsesside automatiseerimiseks
✓ Kompaktsus
Puudused:
Vähene paindlikkus muutustele (nt. kaubavoogude
muutumine)
Terminali kogukapatsiteedi arvutamiseks tuleb arvestada
terminali iga lüli kapatsiteeti ja nende omavahelist balanssi;
Arvestada tuleb võrgustikuga seotud süsteemiväliste lülide
kapatsiteediga

Mobiilse stividortehnikaga konteinerterminal
Iseärasuseks põhimõte, et laadimistsükkel koosneb nii
laadimisajast kui ka ringipaigutamise ajast.
Max laadimistehnika ühikute arv sõltub laadimisaja ja
horisontaalse ringipaigutamise aja suhtest (eeldusel, et
horisontaalne ringipaigutamine toimub väljaspool
laadimisfronti)

Konteinerivirnastaja
Konteinerivirnastaja eeliseks on võime tõsta konteinereid suurtesse
umbvirnadesse kuni kuues kihis. Tõstuki tõsteseade on universaalne ja
võimaldab käsitleda nii 20 kui ka 40 jalaseid konteinereid.
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Konteinertõstuk
Konteinertõstuk on vertikaalse kõrge masti ja suure tõstejõuga spetsiaalne,
konteinerite tõstmise haaratsiga varustatud vastukaaltõstuk, millega saab
tõsta konteineri virna või võtta virnast.

RTG kraana (rubber tyred cantry crane)
RTG kraanad on kummiratastel liikuvad suure jõudlusega kraanad, mis
töötavad sadamate ja sisemaa intermodaalsetes konteinerterminalides.
Nende ülesanne on võtta vastu ja paigutada virna terminalitraktorite poolt
spetsiaalsetel platvormidel kohale toimetatud konteinerid, väljastada
konteinereid laost ja vajaduse korral paigutada laos ümber.

Mafi CTS süsteem
terminalitraktor koos spetsiaalse haaratsiga (goose neck)
pukseerib või tõukab enda ees veerevat platvormi kaubaga.
Kaup on võimalik viia laeva või tuua sealt välja lühikese aja
jooksul. Mafitreilerite peamisteks puudusteks on nende kõrge
hind ja rataste kummipinna kiire kulumine
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Kassett-tehnoloogia
veoühik või tükikaup tõstetakse kassettalusele, millega siirdatakse see laeva
tekile. Laeva saabumisel suudavad terminalitraktorid toimetada alusele ning
sealt välja mõne tunni jooksul sadu kassettaluseid.
Kassett-tehnoloogia on arendatud välja mafi aluste tehnoloogiast.
Ökonoomsem on valmistada ilma ratasteta, oma „jalgadel” seisvaid
kassettaluseid, mida siirdatakse laevale ja tagasi terminalitraktoriga
ühendatud spetsiaalse liikuva platvormi abil.

Intermodaalse transpordi tehnoloogiad
Konteinerveod
Kõige levinum veoviis. Suure veovõimega veovahendid:
mereveod, raudteeveod, autoveod
Kasutusel skeemid; auto-laev-auto
auto-rong-auto
Raudteevedudel takistab vedu erinevates Euroopa riikides
kehtestatud erinev veeremi gabariit
USA-s on veeremigabariidid ca 6 meetrit, mis lubab
veeremile laadida konteinereid kahte kihti staabeldatutena
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Rongide vedu praamidel
Raudteekoosseisude vedu praamidega on levinud eelkõige
Ameerika Ühendriikides, vähem Euroopas. Sellise veo
tehnoloogia ideeks on praam kui raudtee pikendus üle vee.
Kasutatakse RO-RO laevu.
Leidub ro-ro-laevu, millel on kaubalift vagunite tõstmiseks
ühelt tekilt teisele, samuti elektrivedurid ja pöörangud
vagunite ümberpaigutamiseks ühe teki piires. Leidub
selliseidki ro-ro-laevu, millele saab vaguneid kohe kahele
tekile sõidutada, aga selleks peab sadamasild olema
kahekorruselise rööbasteega. (nt. Klaipeda – Sassnitz)
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Autode ja treilerite vedu praamidel
Kaubasaatja seisukohalt tegemist unimodaalse veoga
(autovedu), praamiliikluse tehnoloogia valib vedaja
mõistlikkuse järgi.
Enamlevinud on veotehnoloogia, kus praamile laetakse
ainult poolhaagis
Eestit läbivad tähtsamad praamiliinid:
Tallinn-Helsinki
Tallinn-Stockholm
Paldiski-Kappelskär
Paldiski-Rostock

Kasutatakse põhiliselt RO-RO ja RO-PAX tüüpi laevu.
Ro-ro-laev (roll-on/roll-off) ehk veeremilaev on sõidukite
vedamiseks ehitatud laev, mis on konstrueeritud nii, et
sõidukid saaksid rambi kaudu kergesti laeva autotekile ja
sealt kaile sõita.
Ro-pax-laev ( roll-on/roll-off passenger vessel) on ro-rotüüpi laev, millel on lubatud peale võtta rohkem kui 12
reisijat. Laeval võib olla parvlaevaga sarnaseid mugavusi ja
teenuseid, kuid peamine on sõidukite liiniliiklus.

Autode vedu raudteedel (Rolling road, rolling
highway)
Antud veoviis võimaldab vältida maanteevedudel
rakendatavaid administratiivseid piiranguid (sõiduajakeelud)
Autorongide platvorm – on väga madalad. (rattad on
läbimõõduga 560mm) Autod sõidavad koos haagisega ise
platvormile.
Keskkonnamõjud:
1T kaupa/ 1km rolling roadigaca 29 g/CO2
1T kaupa/ 1km autoga (E5 emissiooninorm) ca 81 g/CO2
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Huckepack-(biggyback)veod
Poolhaagiste vedu, kus haagis liigub skeemi järgi:
Auto-rong-auto
Poolhaagiste platvorm – omab süvistatud osa rataste jaoks ja
sadulat. Poolhaagiste laadimine raudteeplatvormile toimub
spetsiaalsete tõsteseadmete abil.
Riikides, kus on suurem veeremi gabariit (USA, Rootsi,
Soome), on võimalik huckeback-vedudel kasutada
läbisõidetavaid raudteeplatvorme.

Intermodaalse transpordi juriidilised aspektid
Oluline on lähtuda asjaolust, et vastutuse määravad
intermodaalsetes ahelates dokumendid, s.t. veodokument
määrab ära saatja ja vedaja vahelised õiguslikud aspektid.
Dokument ja sellega kaasnevad veotingimused määravad
ära, millise seadusandliku regulatsiooniga on tegemist.
Näiteks:
✓ treilerite veol praamide ja raudteega toimub vedu saatja
jaoks maanteevedude reeglite alusel ja maanteevedaja ja
raudtee- või merevedaja vahel vastava veoliigi
regulatsioonide alusel.
✓ Lennusuurühikute vedu maanteetranspordiga toimub
lennuvedude regulatsioonide alusel jne.

Intermodaalsete transpordisüsteemide arengud
Eesmärgiks energiamahukuse alandamine veoühiku kohta
(merevedude arendamine ka lühimaavedudel, raudteevedude
eelisarendamine, integreeritud veosüsteemide
väljaarendamine, terminalikäitlemise kiirendamine ja
omahinna alandamine terminalikäitlemisel)
Probleemid integreeritud veosüsteemide arendamisel:
- Suutmatus ühtlustada standardeid erinevate veoliikide
vahel
- Suutmatus ühtlustada standardeid riikide vahel
- Erinevused riikide seadusandluses
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Kulud

Maanteevedu
5oo…800km

1200…1700km

Raudteevedu

Merevedu

veokaugus

Multimodaalne vedu
Multimodaalne vedu- üks vedaja korraldab ja vastutab kogu
veo eest, s.t. tarneahela kogu ulatuses vastutab veose
säilivuse eest konkreetne veoprotsessi operaator.
NB!!! Veos ei pea olema seotud ühe konkreetse
veovahendiga
Vajalik on seadusandlik regulatsioon ja „mängureeglid“,
garanteerimaks kaubasaatjale kindlustunde vastutuse eest
veose ringipaigutamisel kogu lepinguga haaratud
tarneahela ulatuses.

Kaupade ostu-müügileping

Importöör

Eksportöör
Transpordileping

TERM 1

PORT 1

1. märts 2021

(vastutus FBL-ga)

MTO

TERM 2

PORT 2

108
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1980- multimodaalse transpordi konventsioon (Genfi
konventsioon)
-defineeris multimodaalse operaatori kui vedaja
-vedaja vastutuse tõstmine
-erinevate veoliikide koostöö võimalus
-läbiva veodokumendi kehtestamine
NB!!! Vedaja vastutus- vedaja võtab endale vastutuse nii
enda kui oma agentide tegevuse eest
6. Ekspedeerija vastutus
6.1. Käesolevate tingimuste järgi on Ekspedeerija kaupade eest vastutav
ajaperioodil alates kaupade eest vastutuse ülevõtmisest kuni nimetatud
kaupade kohaletoimetamiseni ((UNCTAD & ICC Rules)

Ekspedeerija vastutus
Ekspedeerija vastutus oleneb sellest, millises rollis ta esineb.
1. lepingupartneri agent ( vahendaja kliendi ja logistilise
ahela üksikute lülide vahel)
2.lepinguline vedaja

Ekspedeerija vastutab kui vedaja
-kui ta veab kaupa oma veovahendiga (tegelik vedaja)
-kui ta on veolepingus või muul viisil võtnud endale vedaja
vastutuse (lepinguline vedaja).
Ekspedeerija loetakse lepinguliseks vedajaks, kui:
-ta on oma nimel välja andnud veodokumendi
(konossemendi, veokirja, saatekirja)
-ta on oma teenust turustanud või teinud pakkumise viisil,
mis võimaldab eeldada, et ekspedeerija on endale võtnud
vedaja vastutuse (nt teatanud oma veohinna);
-on tegemist kaupade maanteeveoga.

37

3/1/2021

Ekspedeerija vastutab kui vahendaja sellise kaubaveo korral,
kus ta ei ole endale võtnud vedaja rolli.
vahendajana on ekspedeerija vastutus piiratud 50 000 SDRiga
juhuse kohta. Tegemist on tehingujärgse vastutusega.
Ekspedeerija vastutus vahendajana on nn heauskliku mehe
vastutus.
Ekspedeerimisülesande täitmiseks peab ekspedeerimisfirma
ostma teenuseid teistelt firmadelt. Kui need firmad teevad
kliendile kahju põhjustavaid vigu, esitavad ekspedeerijad
neile reklamatsiooni oma kliendi nimel.

Müügilepingust tulenevad ekspedeerimislepingu tingimused:
-lepinguobjekt, kust tulenevad kaup ja seda iseloomustavad
näitajad (mass, mõõtmed, pakkeühikute arv, pakend,
markeering ning juhised käitlemiseks jms.)
-tarneaeg
-veoliik ja veoviis
-kauba üleandmise kord
-omandiõiguse üleminek
-kauba kindlustamine
-maksetingimused

Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) soovitused
ekspedeerimislepingu sõlmimisel
Toetumine tarneklauslitele veolepingu sõlmimisel
✓ riskide üleminekukoht tarneahelas.
✓ Tarneahela kulud ühel või teisel etapil;
✓ saadetise kindlustamise nõue CIF- ja CIP-klauslite korral.
✓ kauba hind selle liikumisel logistilise ahela igal etapil.
✓ lepingute sõlmimise lihtsus, kuna puudub vajadus
kirjeldada kõiki aspekte eraldi.
✓ Tarneklauslid on üheselt mõistetavad eri
kultuurikeskkondades
✓ Tarneklauslite reeglistikku on võimalik võtta aluseks
pretensioonide ja kohtuvaidluste korral.
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Maksetingimused ja ekspedeerimisleping
Maksetingimusi tuleb vaadata kahest aspektist.
1. Kaupade ostu-müügilepingust tulenevalt -see määrab,
milline roll on ekspedeerijal tehingu rahastamise juures
✓ peab olema määratud makseviis: aktseptitud veksel, inkasso
(CAD), akreditiiv (L/C), lunamaks (COD) jm kliendi ja
ekspediitori vahel kirjaliku kokkuleppega:
-vajalikud dokumendid (nt. FBL, FWB,FCR ja FCT);
-dokumentide täitmise kord;
-kauba loovutamise kord ja tingimused;
-teenustasu tehingu rahastamisele kaasaaitamise eest;
-lunatasu (COD) korral ka rahade üleandmise kord ja tähtajad.

Multimodaalse transpordi reeglid
ÜRO Kaubanduse ja Arengu Konverentsi ja
Rahvusvahelise Kaubanduskoja Reeglid
(UNCTAD & ICC Rules)
-ei oma seadusandlikku jõudu
-soovituslik mõju.
-Nende soovituste alusel FIATA multimodaalse veo
dokumendid, seega määratakse väljastatava veodokumendi
alusel veolepingu tingimused
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