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Suunised 
 veoseohutuse tagamiseks  

maanteetranspordil 
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ADR Koolitus OÜ 

www.adradr.ee 

 Veoprotsessi ohutuse eesmärgid  

 Veoohutuse ja veoseohutuse eesmärkideks on: 

 Vältida veoste kahjustumist ja hävimist 
transpordiprotsessis 

 Vältida kolmandatele isikutele tekitatavat kahju 

 Vältida loodus- ja elukeskkonna kahjustusi 
transpordiprotsessi tagajärjel 

 Kaitsta inimeste elu ja tervist  
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Veoprotsessi ohutus 

Veoprotsessi ohutuse all mõeldakse: 

 Veorežiimist tulenev veoohutus (käsitleb 
infrastruktuurist tulenevate nõuete täitmist) 

 Sotsiaalse keskkonna tingimustest tulenevate riskide 
vältimine (terrorism, vargused, röövimised jne) 

 Veoseohutuse tagamist (käsitleb veoprotsessis esinevate 
jõudude mõjude vältimiseks vajalikke abinõusid) 
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Veoprotsessil tuleb vältida veoste ja nende osade  

libisemist, ümberkukkumist ja rullumist mistahes  

suunas ning samuti vibratsiooni tekkimist.  Seda saab  

takistada tõkestamise, sidumise  ja/või hõõrdumise  

suurendamise abil.  
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Veoseohutuse  tagamise üldnõuded veol 

1. Veos peab olema paigutatud, kinnitatud ja kaetud nii, et 
see ei ohustaks inimesi, ei rikuks looduskeskkonda, ei 
põhjustaks varalist kahju ega takistaks liiklust.  

2. Veetav veos peab olema kinnitatud nõuetekohaste 
kinnitusvahenditega. Veose kinnitusvahendid peavad 
olema korras ja piisavalt tugevad, hoidmaks veost paigal 
ja koos. 

3. Veoseid ei tohi takistada juhtimist ega piirata juhi 
vaatevälja, ei varja sõiduki tulesid ja reg.märke 

4. Sõiduki tehnoseisund peab vastama sõiduks valitud riigi 
majandusruumis kehtivatele nõuetele 

5. Sõiduk, tema kere ning kere kinnitus sõidukile peavad 
vastama laaditava veose liigile  
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6.Sõiduki veokasti põhi, külje- ja tagaluugid ning nende 
sulgurid peavad olema vigastusteta ja toimima 

7.Sõiduki suurimad lubatud mõõtmed koormaga ja 
koormata, sõiduki massid ning teljekoormused 
kehtestatakse vastavate seadustega.  

8.peab olema tagatud mehhaniseeritud laadimise võimalus;  

9.peab olema tagatud pakendite kohtkindla kinnitamise 
võimalus kaubaruumis, see tähendab, et ta on 
varustatud kinnitusvahendite ja nende kinnitamiseks 
ettenähtud kohtadega; 

10.kaubaruumi põrand peab olema puhas 
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Poolte kohustused ja vastutus 

Vastutus koorma turvalisuse eest põhineb 

-rahvusvahelistel konventsioonidel 

-siseriiklikel õigusaktidel  

-asjaomaste poolte vahelistel lepingutel 
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Sõlmitud veolepingud peaksid tagama, et 

1. Oleks edastatud õige kaubakirjeldus, sealhulgas vähemalt 

a. iga laadimisühiku (veosepakendi) mass 

b. koorma mass 

c. veosepakendi raskuskeskme asukoht juhul kui see ei asu 
geomeetrilises keskmes 

d. iga laadimisühiku mõõtmed 

e. piirangud pakendite virnastamise ja orientatsiooni kohta  

f. täiendav teave, mis on vajalik nõuetekohase käitlemise 
tagamiseks 
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2. Kaubad: 

a. on laadimisel ohutud ja sobivad transportimiseks 

b. on nõuetekohaselt pakendatud 

c. on  piisavalt kaitstud vältimaks pakendite kahjustumist 

d. on ventileeritud nii , et mürgised või kahjulikud 

gaasid on eemaldatavad 

3. Ohtlikud kaubad 

a. on õigesti klassifitseeritud, pakendatud ja märgistatud 

b. veokiri täidetud ja allkirjastatud 

4. Koormus on lastiruumisõigesti jaotatud 
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5. Sõiduk: 

a. ei ole ülekoormatud laadimise ajal 

b. on vajadusel korralikult suletav nõuetele vastava 

tollitõkendiga 

c. on sobiv lastitud koorma vedamiseks 

d. on vastav koorma turvalisuse nõuetele ja kavale 

e. on heas ja puhtas seisukorras 

f. on korralikult suletud 
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6. Hõõrdematid, puitvahetalad ning kõik muud veoseohutust 

tagavad seadmeid on paigaldatavad nõuetekohaselt 

7. Kõigi sidumisvahendite1 nõuetekohane 

kohaldamine vastavalt koorma turvalisuse kavale 

8. Sobivad markeeringud ja tähistused sõidukile vastavalt 
ohtlike kaupade vedu käsitlevatele eeskirjadele 

9. Kogu informatsioon, mis on seotud veoste ohutusega 
mahalaadimisel, tuleb edastada laadijatele 

10. Koormarihmad , sidumisvahendite kaitsevahendid ja 

hõõrdematid on kasutamiseks heas seisukorras 
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Kohustused ja vastutus 

Vastutus koorma turvalisuse eest põhineb rahvusvahelistel 
konventsioonidel, siseriiklikel õigusaktidel ja asjaomaste 
poolte vahelistel lepingutel ja võib erineda riigiti. 

Eesti Vabariigi VÕS 42.pt. Veoleping: 

§ 779. Laadimine 

(1) Saatja peab veose vedamiskindlalt laadima ja kohale 
paigaldama (pealelaadimine). Eeldatakse, et saatja peab 
veose ka maha laadima. 

(2) Vedaja peab looma võimaluse ja tingimused veose 
ohutuks peale- ja mahalaadimiseks. 
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AVS § 34. Nõuded veose saatjale ja veoseveo korraldajale 
veose paigutamisel, kinnitamisel ja katmisel: 

 (1) Veoseveo korraldaja peab andma veose saatjale veoseveol 
kasutatava veoauto ja selle haagise kohta vajaliku teabe  

 (3) Veose saatja peab veose vedamiskindlalt paigutama, 
kinnitama ja katma 

 (4) Veose saatja vastutab, et  paigutatud veose tegelik mass ja 
mõõtmed vastaksid veose saatedokumentides märgitule, v.a. 
juhul, kui veolepingu kohaselt paigutab, kinnitab või katab 
veose veoseveo korraldaja 
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Mass ja kaal 

Keha mass on keha omadus. "Mass" on füüsikas 
samasugune baasmõiste, nagu "pikkus" ja "aeg", mida ei 
ole tegelikult võimalik defineerida. Mass on seotud keha 
koostise tihedusega. Massi põhiühikuks on kilogramm. 

Keha mass ei sõltu sellest, millised jõud temale mõjuvad. 

Keha kaal on raskusjõud. millega keha mõjub pinnale, 
millele  toetub või vahendile, millega see keha on üles 
riputatud. Raskusjõud on jõud, millega Maa tõmbab 
keha enda poole. Keha kaalu mõõdetakse njuutonites 

                  Mass 1kg= 9,81 N e. 1 DaN 
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Raskuskese- kehaga muutumatult seoses olev punkt, mida 
läbib keha kõigile osadele mõjuvate raskusjõudude resultant. 
Keha raskuskese ühtib tema massikeskmega. 

Mida kõrgemal asub keha raskuskese, seda ebastabiilsema 
kehaga on tegemist. 

www.adradr.ee 15 
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Veoste kinnitamisel tuleks arvestada: 

• Veostele mõjuvate jõudude suunda 

• Ohutuse tagamise meetodeid ja kasutatavaid seadmeid 
ning abivahendeid 

• Hõõrdumist 

• Veose mõõtmeid ja raskuskeskme asukohta 

• Veose massi 
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Füüsikaline taust 

Koormakinnituste kavandamine peab põhinema: 

Kiirendusel 

Hõõrdeteguritel 

Ohutusfaktoritel 

Katsetamiste meetoditel 
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Koormuse jaotus 

Veovahendid on eriti tundlikud koorma raskuskeskme 
asukoha ning ettenähtud teljekoormuse suhtes selleks et 
säilitada juhitavus ja pidurdusvõime. Sõidukid võiksid olla 
varustatud diagrammidega, mis näitavad lubatud koormust 
funktsioonina raskuskeskme pikisuunalisele asendile. 
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„A“- koormus veosillale peab moodustama vähemalt 25% 
lubatud täismassist 

„B“-esisillale langev maksimaalne lubatud koormus.  

„C“- tehase poolt kehtestatud maksimaalne kandejõud 

„D“- tagasillale langev maksimaalne lubatud koormus 

„E“- koormus tagasillale . Tuleneb esi- ja tagasilla vahelisest 
kaugusest ja saadakse põhimõttel, et min. koormus esisillale 
ei tohi jääda alla 20% veovahendi täismassist 

www.adradr.ee 21 



30.10.2018 

8 

www.adradr.ee 22 

www.adradr.ee 23 

Veoki ja kaubaruumi konstruktsioonile  
esitatavad nõuded 

Esipaneel vastavalt standardile EN 12642 L 

Esipaneeli konstruktsioon on võimeline taluma jõudu, mis 
vastab 40% sõiduki kandevõimele (0,4 P) ühtlaselt üle kogu 
laiuse 

ja kõrguse jaotatud koormuse korral. Sõidukite puhul, mille 
kandevõime ületab 12,5 tonni, piirdub tugevuse nõue 5 
tonnise jõuga. Lähtuvalt sellest piirist on tabelis toodud 
koorma kaalud tonnides, millised on lubatud tõkestada vastu 
esipaneeli (koos esipaneeli 5 tonnise piiratud tugevusega), 
arvestades erinevaid hõõrdetegureid. Kui koorma kaal on 
suurem kui tabelis näidatud väärtus, tuleb veos täiendavalt 
kinnitada. 
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Esipaneel vastavalt standardile EN 12642 XL 

Esipaneeli konstruktsioon vastavalt standardile EN 12642 XL 
on võimeline taluma jõudu, mis vastab 50% sõiduki 
kandevõimele ühtlaselt üle kogu laiuse ja kuni 75% kõrguseni 
jaotatud koormuse korral. Kiirendusel 0,8g (mõeldud on 
pidurdamisel aeglustusega o,8g) ja hõõrdeteguri 0,3 korral on 
esipaneel piisavalt tugev, et tasakaalustada pikisuunalised 
jõud kogu kandevõime kasutamise korral. 

Esipaneeli tugevus puudub 

Veose vedamisel veoühikus, mille esipaneel ei talu mingit 
jõudu, peab koorma kaal olema tasakaalustatud 
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EN 12642:2006 L & XL: Securing of cargo on road 
vehicles - Body structure of commercial vehicles - 
Minimum requirements 

 
Esiseina konstruktsioon peab olema võimeline vastu võtma 

vähemalt 50% veose massiga võrdset koormust 

Tagaseina konstruktsioon peab olema võimeline vastu 
võtma vähemalt 30% veose massiga võrdset koormust 

  Külgseina konstruktsioon peab olema võimeline vastu 
võtma vähemalt 40% veose massiga võrdset koormust 
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Nõuded tugipostidele 
Tugipostid ümarkauba toestamiseks peavad taluma 50% 

kauba kaaluga võrdset koormust, mõõdetuna ½ koorma 
kõrguselt 
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Nõuded kinnitusaasadele 

Kinnitusaasad paiknevad 0,7…1.2m vahemaa tagant ja on 
projekteeritud taluma koormust alljärgnevalt (EN 12640): 
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Kinnitusaasade paigutus kaubaruumis 
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1 — külgluuk; 2 — raam; 3 — kaubaruumi põrand 

NB ! tavaliselt on soovitatav 4000daN) 
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ISO konteinerid 

Otsaseinad- nii ees- kui tagaseinad peavad taluma lasti 
koormusest tulenevat jõudu, mis võrdub 40% maksimaalse 
nimikoormusega kaalu ühtlasel jaotumisel 

Külgseinad - peavad taluma lasti koormusest tulenevat 

jõudu, mis võrdub 60% maksimaalse nimikoormusega 

kaalu ühtlasel jaotumisel 

Kinnitus- ja sidumispunktid- Iga kinnituspunkt 
(kinnitusaas) põranda tasandil peab võimaldama 
minimaalselt arvestuslikku tõmbejõudu 1000 daN, iga 
kinnituspunkt nurgapostidel ning katusel  vähemalt 
minimaalset arvestuslikku koormus 500 daN rakendatuna 
mistahes suunas. 
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Vahetatavad furgoonid 

Vahetatavate furgoonide (vahetuskerede) 

konstruktsioonidele lubatud koormuste väärtused on 

kirjeldatud standardis EN 283. Need vastavad 

sõidukite kerekonstruktsiooni standardile EN 12642-L 
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7.Veoste pakendamine 

Pakendiseaduse kohaselt on pakend mis tahes materjalist 
valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, 
kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või 
esitlemiseks kogu selle kauba olelusringi vältel: toormest 
kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte 
jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil 
kasutatavaid ühekorrapakendeid.  

Pakendamine on toote või materjali kaitsmine 
väliskeskkonna mõjude eest. Erijuhtudel eksisteerib ka 
vajadus kaitsta välist keskkonda pakendatud toote poolt 
tekitatava mõju eest (näit. radioaktiivsed materjalid, 
keskkonnaohtlikud kemikaalid jne.). 

33 www.adradr.ee 
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Pakendid võib liigitada otstarbe järgi: 

Müügipakend moodustab osa tarbijale või lõppkasutajale 
müügikohas üleantavast müügiühikust. Tüüpiline 
müügipakend on nt lõpptarbijale müüdava toiduaine või 
esmatarbekauba pakend (nt jogurtitopsid, joogipudelid) 

 

NB!!! Müügipakendi kujundus ja edastatav teave 
mõjutavad oluliselt toote konkurentsivõimet ning 
seda võib käsitleda ka toote kvaliteedi osana. 
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Rühmapakend on mõeldud teatud hulga müügiühikute 
rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend 
müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või 
kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba 
kaitsmiseks või esitlemiseks. Selle saab kaubalt eemaldada ilma 
toote omadusi muutumata. Rühmapakend on nt pudelikast, 
pakkekile jms. 

Veopakend on mõeldud ühe kaubaühiku või rühmapakendis 
kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi 
kahjustusi. Veopakendiks on näiteks kaubaalus, puidust raamid, 
metalllindid jms. 

Veopakendi hulka ei arvata maantee-, raudtee-, mere- ja 
õhuveokonteinereid. 
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Üldised nõuded pakendi omadustele: 

• Komponentide kvaliteedi tagamine ja kaitse 

• Madalad üldised kulud (materjal/logistika) 

• Võimalus kasutamiseks nii käsi kui ka automatiseeritud 

tootmisprotsessides 

• Lihtne käsitsemine väljaspool tootmisliine 

• Kõrge komponentide pakkimistihedus 

• Keskkonnasõbralikud materjalid 

• Pakendi valmistamiseks kasutatavate materjalide ja tehnoloogiate 

globaalne kättesaadavus 

• Globaalse tarneahela korral sobivus kõikide valmistajatehaste 

tootmisseadmete ja -protsessidega 

36 www.adradr.ee 
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Pakendi sobivus käsiprotsessiga: 

• Sobiv suurus töökohale 

• Ergonoomiline kujundus käsiprotsessis kasutamiseks 

• Eelistatud on komponentide võtmise võimalus ilma täiendava 

abivahendita 

• Komponendid on pakendis orienteeritud vältimaks vale 

koostamise võimalust 

Pakendi sobivus automatiseeritud protsessiga: 

• Komponentide täpne positsioneering pakendis 

• Võimalus võtta komponente pakendi kõikidelt positsioonidelt ilma 

täiendavate tööoperatsioonideta 
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Madalad kulud ja keskkonnasõbralikkus: 

• Võimalusel tuleks kasutada pakendite ringlust 

• Pakendimaterjal peaks olema taaskasutatav 

• Veopakendi ja tootmisprotsessi pakendi ühitatus 

• Õige pakkematerjalide valik arvestades keskonnatingimusi 
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Pakenditüübi valikuparameetreid: 
• Pakendi kasutusotstarve (veopakend / müügipakend) 

• Pakendatava toote mõõtmed ja mass, toote orientatsioon pakendis 

• Pakendatava toote valmistusmaterjal 

• Pakendatavale tootele kehtivad kvaliteedinõuded 

• Pakendi taaskasutatavus 

• Mittetaaskasutatava materjali korral selle utiliseerimise tingimused 

Pakendi kompositsioon (näit. komponendialus > kast > kaubaalus) 

• Pakendi ilmastikukindlus, tolmuvabaduse tase 

• Pakendi mehaanilised parameetrid (omaduste ja mõõtmete 

muutumine mehaanilisel koormamisel) 

• Pakendi värvus ja kujundus 

• Toote käsitlemise nõuded (käsitsi / automaatne käsitlus) 

• Pakendi markeerimine (informatsiooni formaat ja paigutus) 

• Fütosanitaarnõuded (piirangud toorpuidu kasutamisele) 

39 www.adradr.ee 
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Jae- ja rühmapakenditel on transpordiprotsessis tähtsust 
üksnes niipalju, et: 

-neist oleks võimalik koostada kompaktne transpordipakend 

-pakendatud kaup oleks võimalikult kohtkindlalt selles 
pakendis ega saaks liikuda veoprotsessil, mis võib tuua kaasa 
kauba kahjustused. 

-nende füüsilised omadused võimaldaksid veopakendi 
koostamist; 

-nad seavad võimalikult vähe piiranguid käsitlemisel ja 
veopakendi koostamisel. 

www.adradr.ee 40 

Transpordipakend on müügi- ja rühmapakendite veol 
kasutatav täiendav pakend, mis on ette nähtud 
veokahjustuste vältimiseks ja kauba käsitlemise 
lihtsustamiseks. 

-Pakendiks loetakse ka täitematerjali, mida kasutatakse koos 
pakendiga veoohutusese tagamiseks. 

-Pakendiseaduse mõistes ei loeta veopakendiks auto-, 
raudtee-, mere- ja lennukonteinereid. 

-Veondusettevõtjale on transpordipakend kaubaühik  

-Transpordipakendi ettevalmistamine veoks on kaubasaatja 
kohustus. 

www.adradr.ee 41 

CMR konventsioon Art.10: 

 Saatja vastutab vedaja ees kahjude eest, mis on 
tekitatud isikutele, seadmetele või teistele kaupadele, 
samuti mis tahes kulude eest, mis on põhjustatud 
kaubapakendi defektidest, välja arvatud juhud, kui 
defekt oli väline või kauba vastuvõtmise hetkel vedajale 
teada ja ta ei teinud selle kohta märkust. 
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Täiendavad nõuded transpordipakendile 

Transpordipakend peab: 

kaitsma veost kahjustuste eest transpordiprotsessis 

kaitsma ilmastikust põhjustatud kahjustuste eest 

 arvestama veose füüsikalisi ja keemilisi omadusi 

 võimaldama veose kohtkindlalt kinnitamist kaubaruumis 

 võimaldama mehhaniseeritud laadimist 

43 www.adradr.ee 
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Economic Commission for Europe  

Inland Transport Committee  

Seventy-sixth session  
Geneva, 25–27 February 2014  

Item 4 (f) of the provisional agenda  

Strategic questions of a sectorial nature:  

Intermodal transport and logistics  

The new CTU Code  

Note by the secretariat  

The secretariat reproduces hereafter 

the text of the new IMO/ILO/UNECE 

Code of Practice for Packing of Cargo 

Transport Units  
(see also document ECE/TRANS/2014/17). 

• pakendit võib pidada stabiilseks, 
kui see vastab külg- ja 
tagasuunalisele kiirendusele (0,5g) 
ehk see pakend on võimeline vastu 
pidama kallutamisel kaldenurga 
vähemalt 26,6 ° korral ilma olulise 
deformatsioonita  

 

 

• pakendit võib pidada stabiilseks, 
kui see vastab kiirendusele 
ettepoole (aeglustusele 
pidurdamisel) (0,8g) ehk pakend 
on võimeline vastu pidama 
kallutamisel kaldenurga vähemalt 
38,7 ° korral ilma olulise 
deformatsioonita 
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Pakendite kontrollimeetodid 
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Pakendite moodulid 

600x100 600x133 600x200 600x400 

300x100 300x133 300x200 300x400 

200x100 200x133 200x200 200x400 

150x100 150x133 150x200 150x400 

120x100 120x200 120x200 120x400 

46 

 Soovitatavad müügipakendi mõõdud standardsete 
veopakendite (EUR alused) max. ärakasutamiseks 

 

 Kaubaaluse suurus 800 x 1200mm 

Pakendi 
suurus, 
mm 

www.adradr.ee 

 
Kaubaalused 

Veopakendi baasühik on kaubaalus (pallet) 

Kolme peamist tüüpi alused: 

• Euroaluse välismõõtmed: 1200 x 800 mm; kaal ca 8kg 

• 1/2 euroalus, välismõõtmed: 800 x 600 mm, kaal ca 6,5kg 

• FIN aluse välismõõtmed: 1200 x 1000 mm; kaal ca 9,5kg 

• Soovituslik kõrgus masstoodete pakkimisel: max 800 mm 

• Materjal üldjuhul puit (vineer), kasutatakse ka pressitud 
puitkiudu ja – laaste ning plastmasse. 

• Toodete paremaks fikseerimiseks kasutatakse 
kõrgendusraame 

• Alused on korduvkasutatavad 
47 www.adradr.ee 
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Kaubaalused:Sertifitseerimata (ühekordsed) 
                        Sertifitseeritud (korduvkasutusega) 
  

www.adradr.ee 
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Muu maailm 

ISO Pallets International Organization for Standardization 
(ISO) sanctions six pallet dimensions, detailed in ISO 
Standard 6780: Flat pallets for intercontinental 
materials handling -- Principal dimensions and 
tolerances 
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Põhja Ameerika 



30.10.2018 

18 

www.adradr.ee 52 

1/2 – Europallett   
Assotsatsiooni tähis 
3- Fütosanitaartähis vastavalt 
CTU koodile (CTU code) 
4- riigi kood 
5- fütotõrje teostaja ID 
6- töötlemise tehnoloogia 
(HT-heat treatment) 
7- EPAL-i kvaliteedi klemm 
8- aluse remondi tähis 
9- tootja litsentsi number 

53 www.adradr.ee 
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EURO box minikonteiner 
 

EURO box minikonteiner on unifitseeritud 
korduvkasutuseks ette nähtud veopakend. 

 Alusmõõtmetelt analoogne EUR alusega, 800x1200, ja 

kõrgusega, 800 mm. 

 Valmistatud metallist EUR alust jäljendaval alusel, 

küljed metallvõrgust metallkarkassil. Märgistatud EUR 

sümboliga. 

 Oma mõõtmetelt sobib ideaalselt käsitlemiseks koos 

EUR alustega. 

www.adradr.ee 56 

Diisel- ja elektritõstukid 

 

 Tõstevõime:  1500 kg  

 Maksimaalne  

tõstekõrgus: 3 - 7 m 
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Kahvelkärud 
 Kasutatakse kauba teisaldamiseks  
peamiselt EUR- ja FIN-alustega  
 Suurepärane manööverdusvõime, mis  
hõlbustab tööd kitsastes tingimustes. 
 Lihtne käsitleda, selle universaalne  
hürauliline süsteem tagab töökindluse ning  
minimaalse hoolduse vajaduse.  
 Tõstevõime: kuni 3000 kg 

 
 Elektrilised kahvelkärud  
 on asendamatud suure intensiivsusega ja  
suurte teisaldusvaheamaade korral.  
 Tänu elektrilisele tõstele saab nendega  
paigutada kaubaaluseid väga kitsastes tingimustes,  
kus käsikahvelkäru käepidemega aluse  
ülespumpamiseks ei ole piisavalt ruumi. 

 
 www.adradr.ee 58 

Lükandmastiga virnastaja 

 (Reach Truck – nim. ka tugiratastega tõstuk)  

võimaldab töötada kitsastes töökoridorides.  

 Asendab mitut  

kaubakäsitlusseadet.  

 Sobib kasutamiseks nii  

kuivas laos, külmkambrites,  

välitingimustes, kui ka  

kehvadel laopõrandatel  

www.adradr.ee 59 

Kartongkastid 

Kartongkastid valitakse lähtudes toote mõõtmetest, 
pakendi suurusest ja sobivusest omavaheliseks 
grupeerimiseks 

• Euroalusega sobivate kastide max välismõõtmed on 
tüüpiliselt 580 x 385mm, kõrgus vastavalt toote 
mõõtmetele (ca 200 – 400 mm) 

• Materjaliks lainepapp, tihedus (üks sein) sõltuvalt mustrist: 
350 – 700g/m2 

• Ristlõikemustrite tüübid B, C, E, F 
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Kartongkastid 

• Kartongkastid grupeeritakse üldjuhul kaubaalusele ja 
kinnitataksenplastrihmadega 

• Kogu pakend kiletatakse vajaduse korral 

• Kastide vigastamise vältimiseks kasutatakse äärekaitsmeid 

• Saritoodangu puhul eelistatavalt  

täitematerjale ei kasutata 

61 www.adradr.ee 

Pakendamine kilesse 

 
Alusele pakendatud müügi- või 

grupipakendid moodustavad 
kompaktse veopakendi peale 
pakendamist kilesse. 

 

Selline pakkeviis on mugav ja 
hügieeniline,  nõuab  pakke-- 
seadmete olemasolu. 

62 www.adradr.ee 

Pakkelint 

Pakkelint asetatakse tavaliselt vähemalt kahest kohast üle 
alusele paigutatud kauba ja viiakse aluse põhja alt läbi. 
Seejärel lint pingutatakse spetsiaalse käsiseadme abil ja 
fikseeritakse klambriga 

Tavaliselt kasutatakse koos pakkelindiga  

ka kartongist kaitsenurkasid.  

Üldjuhul polüpropüleenist kaitselint,  

harvemini ka teraslint. 

63 www.adradr.ee 
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Kauba kinnitamine pakkelindiga annab järgmisi 
eeliseid: 

• pakkelint kinnitab kauba alusele tugevasti ja kindlalt 

• pakkelindi kasutamine on üks odavamaid viise kauba 
kinnitamiseks 

• kaubad ja nende markeeringud on nähtaval 

• pakkelindi pingutamise ja klambri paigaldamise 
käsiseadmed on odavad 

• pakkelinti saab kasutada kauba fikseerimiseks nii vertikaal- 
kui ka horisontaalsuunas. 

64 www.adradr.ee 

Pakendite testimine 

Pakendite kvaliteedi kontrollimiseks ja tagamiseks kasutatakse 

erinevaid reaalse keskkonna ja laboratoorseid katseid: 

• Kukkumis- ja põrkekatsed transpordiõnnetuste jäljendamiseks 

• Survekatsed välise jõu rakendamisega 

• Vibratsioonikatsed maismaa, vee- ja lennutranspordi 

jäljendamiseks 

• Katsed, kus pakendeid lähetatakse reaalseid transpordimarsruute 

kasutades 

• Keskkonnamõjude testid 

Pakendeid võib aktsepteerida kui: 

• Katse tulemusena ei ole pakendatud toote kvaliteet kannatanud 

• Tooted ja komponendid on oma algses asendis 

• Protsessipakend on tootmises kasutatav 
65 www.adradr.ee 

Veosepakendi ettevalmistamisel peab arvestama: 
 

-kauba massi; 

-milliste veoliikidega hakkab toimuma vedu ja millisel 
viisil see toimub (kas on ette näha ümberlaadimisi, 
vaheladustamisi jne); 

-arvestada tuleb ka sellega, millisel viisil kinnitatakse 
veos kaubaruumi. 

www.adradr.ee 66 
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ADR /IMDG koodeks: Ohtlike kaupade pakkimise üldnõuded 

“Ohtlikud kaubad tuleb pakkida kvaliteetsesse piisavalt 
tugevasse pakendisse, et vastu pidada vedu, 
ümberlaadimist ja -pakkimist veol. Pakend peab olema 
tehtud ja suletud nii, et on välditud pakendi sisu väljatulek 
normaalsetel veotingimustel (vibratsioon, temperatuuri 
kõikumised, niiskus jm)” 

UNECE (UN Euroopa Majanduskomisjon) juhised kaubaüksuse 
pakkimiseks 
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Veoste pakendamine merevedudel 

Pakendi põhimõtted: 

Man load- oriented manipulation- laadimisoperatsioonid 
on orienteeritud kaubaühiku kaalule 

Mechanization-oriented manipulation- orienteeritakse 
kaubaühiku mahule 

The goods explosion 

Kaubaühikute formeerimine: 

Virnastamine (stacking) 

Kinnisidumine (bundling) 

Toetamine (supporting) 

Paigutamine kasti (encasing) 
68 www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 

 Markeering on üks kaubaga kaasnev informatsiooni 
kandja, mis edastab info nii kauba käsitlemise kohta kui ka 
tema omaduste kohta. Markeeringuga antakse edasi ka info 
veomaršruudi ja kaubasaaja kohta. 

  Markeering annab võimaluse igal transpordiprotsessi 
etapil identifitseerida kaubaühik. 

  Markeerida tuleb kõik kaubaühikud (transpordipakendid), 
millised vajavad transpordiprotsessil kaubakäsitlemise 
teenuseid nagu terminalitöötlus, veoste ühitamine, 
tolliformaalsuste teostamine. 

  Erandina ei vaja maršruudimarkeeringuid täiskoormad, 
kus kogu kaubaruumi maht on üks saadetis (ühele 
kaubasaajale) 

69 www.adradr.ee 
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Veoste markeerimine 
Tarne markeering 

 Tarne markeering (Routing mark) 

Määratakse marsruut ja muud olulised andmed 

 Kaubasaaja 

 Veose ID number 

 Kaubakohtade arv saadetises, pakendi järjekorranumber 
saadetises 

 Sihtkoht 

 Andmed kaubasaatja identifitseerimiseks 

Vedajale veol kõige olulisem markeering 
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Veoste markeerimine 
Informatiivne markeering 

 Oluline veoste konsolideerimisel, laadimisviisi valikul, 
koorma kinnitamisel 

 Info pakendi massi kohta 

 Pakendi mõõtmed 

 Päritolumaa 

 Muu vajalik info 

71 www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering  

Erinõuded veoprotsessis kaupade käsitlemisel 

72 www.adradr.ee 
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Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

 

 

 Kergesti purunev. 
Ettevaatust !  

 Fragile, Handle with care  

 

 Pakendi sisu on kergesti 
purunev. Selle sümboliga 
varustatud pakendeid 
tuleb käsitleda 
ettevaatlikult, mitte 
kantida ja põrutada.  

73 

ISO 7000/Nr.0621  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 
    

ISO 7000/Nr.0622  

74 

 Konksude kasutamine ei 
ole lubatud  

 Use no hooks  

 Pakendi tõstmisel 
konksude kasutamine 
on keelatud.  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

ISO 7000/Nr.0623  

75 

 Suunaga ülespoole  

 Top  

 Näitab kauba pakendi 
asendit käsitlemisel, 
transpordil ja 
ladustamisel. Keelatud on 
pakkeühiku kantimine, 
rullimine ja muud 
toimingud, mille käigus 
pakendi asend ei vasta 
märgil määratule.  

www.adradr.ee 
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Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering  

ISO 7000/Nr.0624  

76 

 Hoida kuumuse eest  

 Keep away from heat (solar 
radiation)  

 Selle markeeringuga kaupasid 
tuleb hoida kuumuse eest ja 
käsitleda ning transportida 
võimalikult jahedates 
tingimustes. Kasutatakse 
temperatuuritundlike kaupade 
puhul, kus soojus võib 
põhjustada kauba kadusid 
(näiteks aurustumisel) või 
nende riknemise, näiteks või, 
sokolaad jne.  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

 

ISO 7000/Nr. 0625  

77 

 Tõstmiskoht  

 Sling here  

 

 Näitab kohta pakendil, 
kuhu paigutada pakendi 
tõstmisel vajalikud ketid, 
rihmad, kõied, trossid 
jne. Samas ei määra see 

ära tõstmisviisi.  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

ISO 7000/Nr.0626  

78 

 Kaitsta niiskuse eest 

 Keep dry  

 Näitab, et pakendit tuleb 
hoida kuivas, kaitstuna 
niiskuse eest, kas 
säilitatakse katuse all s.o. 
kinnistes ladudes, või 
kaetuna  (presendi, kile 
või muul viisil). Ei tohi 
vedada lahtistel 
platvormidel.  

www.adradr.ee 
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Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

ISO 7000/Nr.0627  

79 

 Raskuskese 
 Center of gravity  
 Määratleb ära pakendi 

raskuskeskme asukoha. 
Määratakse vähemalt kahe 
märgiga. Kasutatakse 
ebaühtlaselt jaotuva kauba 
massi korral. Aitab kaasa 
kauba õigeks laadimiseks 
veovahendi kaubaruumi, 
kaubaruumi planeerimisel 
ja veoste kinnitamisel.  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 
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80 

 Koht, kuhu käsikäru 
panna ei tohi 

 No hand truck here  

 

 Näitab pakendil kohta 
kuhu ei tohi asetada 

käsikäru  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering   

ISO 7000/Nr.0630  

 

81 

 Pealelaadimise piirang 

 Stacking limitation  

 Määrab ära, et pakendi 
peale tohib laadida kaupa 
ainult piiratud kaaluga, 
näiteks „........kg max“  

 Kasutatakse juhul kui 
pakendi füüsilised 
omadused on piiritletud 
pakendi piiratud 
kandevõime tõttu 

... kg max 

www.adradr.ee 
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Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

 

ISO 7000/Nr.0631  

82 

 Haaritsaga tõstmise koht 

 Clamp here  

 

 Näitab kohta pakendil 
kust tohib pakendit 
haaratsiga tõsta. Sellest 
tuleb aru saada ka nii, et 
mujalt seda pakendit 
haaratsiga tõsta ei tohi.  

www.adradr.ee 

Veoste markeerimine 
Käsitlemisjuhiseid määrav markeering 

 

 

...
o
C max 

 
... 

o
C min  

ISO 7000/Nr.0632 
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 Temperatuuri piirangud 
 Temperature limitations  
 Näitab temperatuuride 

vahemikku, milles tuleb 
hoida pakendit koos selles 
asuva kaubaga. Olenevalt 
vajadusest määratakse kas 
miinimumtemperatuur, 
maksimumtemperatuur või 
mõlemad. 

 Sellised temperatuuri-
piirangud peavad olema 
samaaegselt kajastatud ka 
veokirjas/ lastikirjas.  

www.adradr.ee 

Kümme reeglit veoste laadimisel 

1. Veose mass peab jaotuma võimalikult ühtlaselt sõiduki kere 
põhjale. Väikesemõõtmelise, kuid raske veose massi 
ühtlaseks jaotamiseks kere põhjale peab kasutama 
alusraami. 

2. Veos peab olema laaditud sõidukile nii, et tema raskuskese 
oleks võimalikult madalal ja veos moodustaks ühtse 
terviku. 

3. Veose laadimisel tuleb: 

-jälgida valmistajatehase poolt lubatavat kandevõimet 

-kinni pidada lubatud kogumassist (EU-s max 40 tonni); 

-veovahendi teljekoormustele kehtestatud piirtingimustest. 

www.adradr.ee 84 
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4. Veose raskuskese peab olema sõiduki pikisuunalise 
telgjoone lähedal kere keskel 

Näide: raskuskeskme paigutus laadimistöödel 
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5. Võimalusel peab veos toetuma kere esiseina vastu.  

6. Veose teravad otsad peab laadimisel suunama tahapoole. 

7. Viskoosset või puistematerjali (ehitussegu, killustik, liiv) on 
lubatud vedada ainult sõidukiga, mille kere on tihendatud ja 
millel on piisavalt kõrgeid servi, vältimaks veose sõidukilt 
pudenemist. 

8. Sõidukile paigutatud veos ei tohi piirata juhi vaatevälja, 
varjata tulesid ja sõiduki registreerimismärki. 

9. Kui sõidukil oleva veose osad laaditakse maha eri 
kohtadesse, tuleb veos vajadusel pärast iga osa 
mahalaadimist ümber laadida, et säiliks sõiduki tasakaal ja 
liikumise stabiilsus. 

10. Vältida kaubaühikute vaheliste tühikute tekkimist 
laadimisel, sellega väldime dünaamiliste koormuste 
tekkevõimalusi. 
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Teljekoormuste jälgimise nõue 

Laadimisel tuleb jälgida:  
asukohariigi teede kasutamise eeskirjadega sätestatud 

teljekoormuseid, nii et ei oleks ületatud 
-EL –s vedaval teljel 11,5 T 
-Teistel telgedel veovahendi konstruktsioonist lähtuvalt, 

kuid mitte üle 10 T  
Marsruudil kehtivaid piiranguid (piiratud koormus teedel, 

sildadel jne) 
Veovahenditele tootja tehase poolt kehtestatud nõuetest  
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Võimalused teljekoormuse alandamiseks 

www.adradr.ee 88 

Gabariitide jälgimise nõuded  

     Lähtuvalt: 

 liikluseeskirjadest 

 veose konfiguratsioonist 

 veovahendist  

 laadimisviisist ja võimalustest 

 veomarsruudiomapärast 
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 Veosele mõjuvad jõud 

www.adradr.ee 90 

Veose mass x 0,8 

Veose mass x 0,5 

Veose mass x 0,5 

Veose mass x 0,5 

inertsjõud F = m×a, (a — kiirendus); 
raskusjõud Fg = m×g, (m — veose mass,  
                                           g — vabalangemiskiirendus); 
Hõõrdejõud FR = μ×Fg , ( μ — hõõrdetegur) 
 

Fg= m x g 

FR = μ×Fg   

F= x a 
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 Sõidusuunas mõjub inertsjõud, mis võib pidurdamisel 
maksimaalselt olla võrdne  80% -ga veose massist 
(raskusjõuga) 

 Tagasuunas mõjub inertsjõud, mis võib kiirendamisel 
maksimaalselt olla võrdne  poole veose massiga 
(raskusjõuga) 

 Külgsuunas mõjub tsentrifugaaljõud, mis võib pööretel ja 
kurvides olla võrdne  poole veose massiga (raskusjõuga) 

 Raskusjõud (veose mass) 
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Jõudude mõju 
Ülaltoodud jõudude 

mõjul võivad veosed: 
1)kaubaruumis libiseda 
,s.t. veos muudab 
kaubaruumis oma 
asukohta ja võib selle 
tulemusel saada 
vigastatud, vigastada 
teisi saadetisi ja 
veovahendit ennast; 
võib muutuda veose 
raskuskeskme asukoht 
veovahendi suhtes  
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Jõudude mõju 

2) ümber paiskuda.Ümberpaiskumise sõltub veose 
mõõtmetest ja raskuskeskme kõrgusest. Pakendi ja 
kaubaruumi põranda vaheline hõõrdejõud 
ümberpaiskumisele olulist mõju ei avalda; 
ümberpaiskumist veoprotsessis on võimalik vältida üksnes 
veose mõistliku komplekteerimisega; juhul, kui see pole 
võimalik, siis veose blokeerimise või sidumisega. 

3) vibreerida (eelkõige halbade teeolude korral) 
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Sõidusuunas mõjuvad jõud 
 Sõidusuunas mõjub 

inertsjõud, mis võib 
pidurdamisel maksimaalselt 
olla võrdne 80%-ga  veose 
kaalust (raskusjõust) 

 Tekitavad  surve kaubaruumi 
esipaneelile 

 Veose ebapiisava kinnituse 
korral võib seada ohtu nii 
autojuhi kui ka teiste liikluses 
osalejate ohutuse  
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Külgsuunas mõjuvad jõud 

 Külgsuunas mõjub 
tsentrifugaaljõud, mis võib 
pööretel ja kurvides olla võrdne  
poole veose massiga 
(raskusjõuga) 

 Põhjustavad surve kaubaruumi 
külgseintele, küljeluukidele, 
tendi karkassile ja tendile 

 Veose ebapiisava kinnituse 
korral põhjustab ohtu 
kaasliiklejatele. (Kõige 
sagedamini esinev olukord)  
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Tagasuunas mõjuvad jõud  

 Tagasuunas mõjub 
inertsjõud, mis võib 
kiirendamisel 
maksimaalselt olla võrdne  
poole veose massiga 
(raskusjõuga) 

 Tekitab surve tagaluugile, 
uksele, tendile 
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Tasakaalustavad jõud 

Hõõrdejõud -Fh, mis sõltub veovahendi kaubaruumi 
põranda materjalist ja transpordipakendi materjalist 
(nendevahelisest hõõrdetegurist –μ ) 

Veosekinnitamisega (sidumine, blokeerimine) tekitatavad 
täiendavad tasakaalustavad jõud 

www.adradr.ee 97 

Veose kinnitamine kaubaruumis 

Veoste kinnitamine kaubaruumis toimub vastavalt kehtestatud 
standarditele: 

 IMO/UN ECE Guidelines for packing Cargo Transport Units 

EN 12195-1 ”Load restraint assemblies on road vehicles” (aluseks 
Saksamaa standard VDI 2702) 

Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri TSM määrus 

nr.81  
Tõkestamise meetodid: 

• lukustamine 

• tõkestamine e. blokeerimine 

• otsene sidumine 

• pealtsidumine 

• meetodite kombinatsioonid koosmõjus hõõrdumisega 
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Blokeerimine  

Blokeerimise eesmärgiks on minimiseerida 
kauba libisemise ja ümberkukkumise 
võimalused.  
Blokeerimisel võetakse veosel võimalus liikuda 
jõu suunas liikumisruumi füüsilise täitmisega 
blokeeriva konstruktsiooni või vahendiga. 
-veos paigaldatakse vastu fikseerivat 
struktuurielementi või veovahendi 
konstruktsiooni (esipaneel, külgluugid, 
külgseinad) 
-kõige kindlam viis veose ohutuse tagamisel 
(kõige töömahukam  ja seetõttu ka kalleim 
moodus) 
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Tõkestamine e blokeerimine täitematerjaliga 

Kui veosed ei täida lastiruumi 

täielikult ja tekib vaba ruum konstruktsioonielementide 

ja veoste vahel või üksikute veopakendite vahel 

ning muud tasakaalustavad vahendid ei ole 

rakendatavad, siis ei ole muud võimalust kui, et 

tühikud tuleb täita täitematerjaliga, luues tasakaalustava 

survejõu tagamaks rahuldava veoste tõkestuse. 

Need tasakaalustavad survejõud peavad olema 

proportsionaalsed kogu koorma massi/kaaluga. 
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Õhkpadjad 

Täispuhutavad õhkpadjad 

-ühekordseks kasutamiseks  

-mitmekordsekstaaskasutamiseks. 

suruõhuga täitmine võib toimub veoki suruõhu 

süsteemist.  

Õhkpatju ei tohiks kunagi kasutada täidisena vastu 
koormaruumi uksi, mittejäikade pindade või vaheseinte 
korral. 
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Kaubaalused 

Kui lõtk veoste tõkestamise suunas on suurem kui 

euroaluse kõrgus (umbes 15 cm), võib see olla 

täidetud  püsti asetatud kaubaalusega. Kui lõtk on väiksem 
kui euroaluse kõrgus, võivad sobivaks täitematerjaliks olla 
lauad või prussid. 

www.adradr.ee 102 



30.10.2018 

35 

www.adradr.ee 103 

Suured tühikud võivad olla 
täidetud tühjade kaubaalustega 
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Läve- ja paneelblokeering e 
tõkend 
Erinevate kihtide kõrguste vahe 
tekitamisega lävetõkendiks või 
paneelblokeeringuks 
saavutatakse ülemise kihi aluste 
blokeerimine alumise pakendite 
kihiga. 
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Kui pakendid ei ole piisavalt 
jäigad ja stabiilsed 
lävetõkendiks, saab analoogse 
tõkestava efekti saavutada 
kasutades laudadest või 
kaubaalustest koostatud paneele 
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Veoplatvormile naelutatud puitroovitus 

Tugeva ja kvaliteetse puidust veoplatvormi korral on 

põhjaroovituse tõkestamine võimalik saavutada 

tema naelutamisega põrandale. 
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Kiilud 

Kiiludega saab vältida silindriliste veoste liikumist 

laadimisplatvormil Kiilu minimaalne kõrgus peab olema R/3 
(1/3  rulli raadiusest), juhul kui ei kasutata 

täiendavat pealtsidumist. Koos pealtsidemega peab 

kiilu kõrgus olema vähemalt 200 mm. 

Kiilu koormuse poolne nurk peab olema ligikaudu 37°, 

mis on täisnurkse kolmnurga kujulise ristlõikega, mille 

küljed on proportsionaalselt 3, 4 ja 5 ning kus täisnurk 

(90 °) on suunaga ülespoole.  
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Kinnitusvahendid ümarveostele 
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Silindriliste ja ümarveoste kinnitamise 
vahendid: tõkiskingad, kiilud ja 
kiilusängid jne. 

Nõue, et tõkiskinga, kiilu või kiilusängi 
kõrgus h oleks vähemalt 1/8 (1/6) veose 
diameetrist  

 h = 1/8 (1/6) d   

Sidumine 

Sidumis- või kinnitusvahendid, nagu koormarihmad, 

ketid või trossid, on mõeldud selleks, et 

sidemed hoiaksid veoseid koos või fikseeriksid 

veose koormaalusel või blokeerimise seadmel. 
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Sidumisvahendid 

Pika käepidemaga kinnitusvööd  
Kauba kinnitamiseks veoki kaubaruumis 
Nimikoormus 4000, 5000 ja 9000 daN 
Lindi laius 50 mm, lint 100% polüester.  
Erinevad kinnituskonksud vastavalt siinidele 
 
Lühikese käepidemaga kinnitusvööd 
Kauba kinnitamiseks veoki ja pakiauto kaubaruumis 
Nimikoormus 150 - 5000 daN  
Lindi laius 35 ja 25 mm, lint 100% polüester 
Erinevad kinnituskonksud vastavalt siinidele 
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EN standard EN 12 195 

Kinnitusrihmade etiketi värvus iseloomustab rihma materjali: 

Polüester (PES) – sinine 

Polüpropüleen (PP)-  pruun 

Polüamiid (PA)- roheline 

Muud materjalid- valge 
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Kettsidemed 

Kaks omadust määravad keti tugevuse:  

• lülide jämedus 

• kasutatud metalli kvaliteet.  

Standard EN 12195-3 –koormakinnitusvahendid 
maanteesõidukitele - ohutus;3.osa: Kettsidemed  

– kirjeldab sidumiskettidele kehtestatud nõuded. 

Kette tuleks kasutada kooskõlas veosele esitatavate 

nõuetega. Kettide kasutamisel peab olema tagatud 

tugev pakendamine, nurkades tuleb vältida teravaid 

servi ja luua võimalused servades laugeteks 

üleminekuteks. 
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Kruvipinguti e talrep 

Talreppi kasutatakse tavaliselt nii kettide ja trosssidemete 
korral (standard EN 12195-4) ning nad on varustatud 
silmustega trosside ühendamiseks ja vähemalt kolme või 
nelja eraldi trossi sulgurkonksuga 
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Tross-sidemed 

Terastrossid sobivad veoste kinnitamiseks sarnaselt kettsidemetega. 
Kinnitustrossid ja kõik sidemete komponendid tuleb regulaarselt 
kontrollida. Kontrollitakse järgmiste kahjustuste puudumist: 

• lokaalsed katked, kulumisest tingitud ühendusrõngaste läbimõõdu 
muutused üle 5% 

• ühendussilmade või pleissingute kahjustused 

• nähtav trossikiudude katkemine üle 4 kiu pikkuses 3d, üle 6 kiu 6d 
pikkuses või rohkem kui 16 kiudu 30d pikkuses (d=traadi läbimõõt) 

• oluline kulumine üle 10% trossi nimiväärtuse läbimõõdust  

• trossi vigastused rohkem kui 15%, vigastused ja murdekohad, 

• ühenduste ja pingutite deformatsioonid, rebendid, olulised kulumise 
märgid, nähtav korrosioon, 

• nähtavad vigastused ploki külgedel.  
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Terasest ja plastist rihmad 

Terasest või plastist rihmad sobivad raskete ja jäikade 
kaupade, näiteks raud- ja terastoodete kaubaaluse külge 
kinnitamiseks. 

Need nõuavad spetsiaalseid pinguteid ning neid ei saa uuesti 
pingutada.  (taaspingutusvõimaluseta) 

terasrihmu kasutatakse veoste kaubaaluse külge 
kinnitamiseks. 
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Friktsioonmatid 
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Suure hõõrdeteguriga  
friktsioonmatid paigaldatakse 
 veoplatvormi ja pakendi  
vahele, vajadusel ka 
pakendite vahele. 
Suurendavad hõõrdetegurit  
ca 2x 
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Sidumine libisemisohu vastu  

Veose sidumise  eesmärgiks on hõõrdejõu suurendamine 
suuruseni, mis oleks piisav veosele mõjuvate välisjõudude 
neutraliseerimiseks. 

kaks komponenti:  

1)milline on erinevate materjalide vaheline hõõrdetegur 

2)kui palju on võimalik suurendada hõõrdejõudu ühe või teise 
sidumisvahendi ja sidumisviisi korral. 

Kasutatakse kolme sidumisviisi: 

 Pealtside 

 Silmusside 

 Diagonaalside (ka kaldside) 
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Hõõrdetegurid 

Enamlevinud kaubaruumi põrandatena kasutatavate 
materjalide ja pakkematerjalide vahelised hõõrdetegurid 
on järgmised: 

Tabel 1 
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Materjalide kontaktpindade kombinatsioon       Hõõrdetegur , μ 

Saematerjal 

Saematerjal-laminaat/vineer ............................................ ............0,45 

Saematerjal - rihveldatud (sooniline) alumiinium ..........................0,40 

Saematerjal-kahanevkile .............................................................. 0,30 

Saematerjal - roostevaba terasplekk . . ........................................0,30 

Sile puit - laminaat / vineer....................................... ....................0,30 

Sile puit - rihveldatud alumiinium.... ........................................... .0,25 

Sile puit - roostevaba terasplekk....... ...........................................0,20 

Plastikust kaubaalused 

Plastikust kaubaalus - laminaat / vineer............... ...................... 0,20 

Plastikust kaubaalus - rihveldatud alumiinium..............................0,15 

Plastikust kaubaalus - roostevaba te rasplekk............................. 0,15 

Teras ja metall 

Teras kast - laminaat / vineer............................... ....................... 0,45 

Teras kast - rihveldatud alumiinium ............................................. 0,30 

Teras kast - roostevaba terasplekk ..............................................0,20 

Betoon 

Betoon (krobeline) - saematerjali liistud. .......................................0,70 

Betoon (sile) - saematerjali liistud............... .................................. 0,55 

Libisemist takistavad materjalid 

Kumm... ..........................................................................................0 , 60 
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Pealtsidumine  
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Enim levinud sidumisviis. 

Sidumisrihma ja platvormi  

vaheline nurkβ peab olema 

vahemikus 75-90* 

Juhul, kui sidumisnurk jääb 

vahemikku 30*-75*, tuleb 

arvestuslikku rihmade arvu 

suurendada 2x 

Alla 30* sidumisnurga korral 

sellist sidumisviisi kasutada pole 

võimalik 
 

Pealtsidumine 
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 Sidumisrihmade arvu määramine tabelis toodud 
parameetrite alusel  

Tabel 2 
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Veose kaal tonnides ühe sidumisrihma kohta pealtsideme korral
1
 

Hõõrdetegur 

- μ 

Külgsuunas Sõidusuunas Tagasuunas 

0,2 0,5 0,2 0,5 

0,3 1,2 0,3 1,2 

0,4 3,2 0,5 3,2 

0,5 Libisemise risk 

puudub 

0,8 Libisemise risk 

puudub 

 

                                                 
1
 See tabel arvestab maanteevedudel toimivate jõududega, tema kasutamine teiste veoliikide puhul on 

võimalik üksnes juhul kui samasuunalised jõud veoprotsessid vastavad maanteevedudele. 
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Silmusside  
   

Silmusside on sidumisviis, kus 
eelpingestusjõud on suunatud sõiduki 
ühele küljele, takistades sellega lasti 
libisemist vastassuunas. 

kahepoolse efekti saavutamiseks tuleb 
silmussidemeid kasutada paarikaupa, 
see omakorda takistab veose 
ümberminekut. Kaks paari 
silmussidemed on vaja veose rullumise 
vältimiseks pikisuunas. Kinnitusviisi 
eeliseks võrreldes pealtsidumisega on 
kinnitussideme tugevuse 
ärakasutamine, kuna side pannakse 
tööle tõmbele.  
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Diagonaalside  
   Diagonaalsideme korral on 

oluline sidumisnurk, mida 
väiksem seda parem 

 

www.adradr.ee 128 

 
Sidumisjõu muutus sõltuvalt sidumis-

vahendite kaldenurgast horisontaali  suhtes 

 

Sidumisvahendi 

nurk 

Sidumisjõud protsentides 

nominaaltugevusest 

60º 100 

70º 70 

80º 35 

Ringside 

Ringside on kasutamiseks 
kombinatsioonis teiste 

võimalustega ja põhineb 
pakendite kokkusidumisel. 

Horisontaalne ringside seob 
koormarihmaga pakendid 

kokku üheks suureks 
veopakendiks ja seega 
vähendab koorma 
ümbermineku riski. 
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Vertikaalse ringisideme korral 

seotakse erinevad veoste kihid 
ühtseks veosektsiooniks 
eesmärgiga stabiliseerida 
koorem ning tõsta vertikaalset 
survet kihtide vahel hõõrdejõu 

suurendamiseks. Tagajärjeks 
on veosekihtide vahelise 

libisemise riski vähenemine. 
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Otseside 

Kui veos on varustatud 
kinnitusaasadega, on 
võimalik siduda 
sidumisvahenditega otse 
veose kinnitusaasad 

ja veovahendi 
kinnituskonksud ühtseks 
sidemeks. 
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Kombineeritud koormakinnituse meetodid 

Selleks, et vältida libisemist piki-ja 
põikisuunas, on võimalik luua 
kombinatsioone diagonaalsideme, 

pealtsideme või silmussideme ja 
blokeerimise kasutamisega 
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Sidumine ümberkukkumise ja rullumise vastu 

www.adradr.ee 133 

 - nurk resulteeruva jõu vektori 
ja       raskusjõu vektori vahel  
Fr – raskusjõud 
Fk – tsentrifugaaljõud 
Fresult – resultantjõud, 
jõuvektorite summa 
Fr        =  m x g,  
kus m - veose mass 
   g  -  raskuskiirendus 
Fk  =  m x v2  / r  
kus v  - liikumiskiirus 
   r  -  pöörderaadius 
Fresult = Fk x sin   

Ümberkukkumist mõjutavad tegurid 

 Määravaks on 
raskuskeskme asukoht või 
ühtlase massijaotuse 
korral veose mõõdud  

 Olenevalt jõu mõjumise 
suunast tuleb jälgida 
mõõtude suhet: 

 Ede- ja tagasuunas H/L 

 Külgsuunas H/B 
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Pealtsidumine ümbermineku vältimiseks 

Määravad tegurid: 
  Veoprotsessis veosele mõjuvad jõud, millised tulenevad veose 

kaalust 

 Veosepakendi mõõtmed (pikkus, laius ja kõrgus) 

 Massijaotus pakendites (raskuskese) 

 Arvestades pealtsidumise eripära (võimalikku 
pingutusjõudu), saame välja tuua ühe koormarihma kohta 
võimaliku veose kaalu 
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Pealtsidumine ümbermineku vältimiseks 
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Veose kaal tonnides ühe sidumisrihma kohta pealtsidumisel 
1
 

H/W Külgsuunas 

1 rida 
Külgsuunas 

2 rida 
Külgsuunas 

3 rida 
H/L Sõidusuunas Tagasuunas 

0,6 Risk puudub Risk puudub Risk puudub 0,6 Risk puudub Risk puudub 

0,8 Risk puudub Risk puudub 5,9 0,8 Risk puudub Risk puudub 

1,0 Risk puudub Risk puudub 2,3 1,0 Risk puudub Risk puudub 

1,2 Risk puudub 4,9 1,4 1,2 4,0 Risk puudub 

1,4 Risk puudub 2,4 1,0 1,4 2,0 Risk puudub 

1,6 Risk puudub 1,6 0,8 1,6 1,3 Risk puudub 

1,8 Risk puudub 1,2 0,7 1,8 1,0 Risk puudub 

2,0 Risk puudub 0,9 0,5 2,0 0,8 Risk puudub 

2,2 8,0 0,8 0,5 2,2 0,7 8,0 

2,4 4,0 0,7 0,4 2,4 0,6 4,0  

2,6 2,6 0,6 0,4 2,6 0,5 2,7  

2,8 2,0 0,5 0,3 2,8 0,4 2,0 

3,0 1,6 0,5 0,3 3,0 0,4 1,6 

3,2 1,3 0,4 0,3 3,2 0,3 1,3 

 

                                                 
1
 Tabeli andmed on välja töötatud maanteetranspordil mõjuvate jõudude kohta 

Tabel 4: 

Silmussideme piisavuse arvutamine 
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Veose kaal tonnides ühe sidumisrihma paari kohta silmussidemel 

külgsuunalise umbermineku vältimiseks 

H/B 1 rida 2 rida 3 rida 

0,6 Risk puudub Risk puudub Risk puudub 

0,8 Risk puudub Risk puudub 10,2 

1,0 Risk puudub Risk puudub 4,1 

1,2 Risk puudub 7,1 2,5 

1,4 Risk puudub 3,5 1,8 

1,6 Risk puudub 2,3 1,4 

1,8 Risk puudub 1,7 1,2 

2,0 Risk puudub 1,4 1,0 

2,2 8,0 1,1 0,8 

2,4 4,0 1,0 0,7 

2,6 2,8 0,8 0,7 

2,8 2,2 0,7 0,6 

3,0 1,8 0,7 0,5 

3,2 1,5 0,6 0,5 

 

Diagonaalsideme piisavuse arvutamine 
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 Veose kaal tonnides ühe sidumisrihma 

kohta diagonaalsidemel  

ümbermineku vältimiseks 

H/L Sõidusuunas Tagasuunas 

1,0 Risk puudub Risk puudub 

1,2 22,6 Risk puudub 

1,4 13,2 Risk puudub 

1,6 10,0 Risk puudub 

1,8 8,4 Risk puudub 

2,0 7,5 Risk puudub 

2,2 6,9 82,9 

2,4 6,4 45,2 

2,6 6,1 32,6 

2,8 5,8 26,3 

3,0 5,6 22,6 
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Näited erinevate veoste kinnitamise kohta 

Paneelid veovahendil 

Betoonpaneelid, klaas- või puitpaneelid jne võib paigutada 
platvormile kasutades “A”- kujulisi alusraame. Alusraam peab 
tõkestama veose libisemise- ja ümberkukkumise võimaluse 

 

www.adradr.ee 139 

Saematerjal 

Saematerjali veetakse tavaliselt standardsete pakenditena, 
vastavalt standardile ISO 4472 ja sellega seotud standarditele. 
Saematerjali pakendeid tuleks soovitavalt vedada keskmiste 
tugipostidega varustatud veoplatvormidega. 
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Pikuti laaditud palgikoorem 

Iga väliskülje palk peab olema tõkestatud vähemalt kahe 
tugipostiga. Tugipostide tugevus peab olema piisav, et 
takistada sõiduki kogu pikkuses külgsuunalist 
tsentrifugaaljõudu. Iga palk, mis on lühem kui vahemaa kahe 
tugiposti vahel tuleb asetada koorma keskele. 
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Välimiste palkide laadimiskõrgus ei tohi olla kõrgem tugipostide 
kõrgusest. Koorma keskel olevad palgid peavad olema kõrgemal 
äärepalkidest eesmärgiga, et koorma kinnitusvahendeid oleks 
võimalik korralikult pingutada 

Ümarpuidu esimese sektsiooni ja juhikabiini vaheline esipaneel 
peab vastama standardile EN 12642 klass XL ja koorma kõrgus ei 
tohi olla kõrgem esipaneelist. 

Pealtsidemetega luuakse vertikaalne surve ja palgid pingutatakse 
iga koormasektsiooni kaupa järgmiselt: 

a) koorega puit (koorimata palk): vähemalt üks side koorma 
sektsiooni pikkuse kuni 3,3 m korral, kaks sidet, kui koorma 
sektsioon on pikem kui 3,3 m. 

b) kooritud palk: vähemalt kaks sidet koorma sektsiooni kohta. 
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Ristilaaditud ümarpuidu koorem 

Ristilaaditud ümarpuidu koormat madelauto platvormil ei 
ole võimalik tavaliste meetoditega tõkestada. 
Koormarihmadega või kettidega kinnitusi sõiduki esi- ja 
tagaosa ülaosas ei loeta vastuvõetavaks koormakinnitamise 
meetodiks. Kui puit on laaditud risti, siis  

tuleb kasutada külgtalasid ja koorem ei tohi olla 

kõrgem kui küljeporte või  

külgtalad.  

Ristilaaditud  ümarpuitu ei  

soovitata kasutada 
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Suured konteinerid ja rasked pakendid 
ISO-konteinereid, mida kinnitatakse pöördlukkudega, on 
soovitav alati vedada konteinerilukkudega varustatud 
laadimisplatvormidega. 

Konteinerite massiga üle 5,5 tonni vedamine on lubatud 
ainult pöördlukkudega varustatud sõidukitega. 
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Teras- ja alumiiniumrullid 

Selliste veoste ohutu transport peab olema tagatud kombineerides nii 
sidumist  kui ka blokeerimist. 

Veovahendid peavad olema spetsiaalsete terastoodete veoks varustatud 
täiendavate lisaseadmetega. 

Mis tahes terasetoodete veol peavad olema tagatud järgmised tingimused: 

• ohutu esipaneel ja korras veoplatvorm 

• kinnituspunktide vastavus 

• nõuetekohased kinnitusvahendid 

Erijuhtudel vajalikud seadmed ja abivahendid: 

• poolisängid rullidele 

• risttala ehk H-tala 

• tõkisalused ehk kiilusängid 

• kate 
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Tõkisalus ehk kiilusäng on rõhtavaga pooli kinnitusrakis: 

 tõkised, millele rull või pool toetub, peavad olema 

rullist e poolist laiemad 

 tuleb määrata tõkiste vaheline kaugus tõkisalusel 

 liikumatu tugi ja kliirens pooli all on analoogne 

poolisängiga 

 libisemisvastaste mattide kasutamine tõkisaluse ja 

veoplatvormi vahel on äärmiselt soovitatav 
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Koormakinnituste kontroll 

Puudused võib liigitada alljärgnevalt: 

Väikesed puudused: koorem on korralikult kinnitatud, 
kuid ohutusteave võiks olla asjakohasem 

Peamised puudused: koorem ei ole piisavalt kinnitatud 
ning veose olulise libisemise või ümbermineku oht on 
olemas 

Ohtlik puudus: liiklusohutus on otseselt ohustatud 
seetõttu, et eksisteerib koorma või selle osade kaotamise 
risk või on veosest tulenev otsene oht isikutele 
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Kiire ülevaatus peab hõlmama järgmiseid kontrolli 

etappe: 

koorma ja üksikute veopakendite kontroll 

 veoseohutuse tagamiseks kasutatavate seadmete ja 
materjalide kontroll, 

kasutatud kinnitamise meetodite hindamine 
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Puudused 

Veosega 
seonduvad 

a. Veopakendid ei võimalda nõuetekohast koorma kinnitamist 
b. Veopakendid ei ole õigesti paigaldatud veoplatvormile 

Kinnitusvahen-
ditega 
seonduvad 

a. Sõiduk ei sobi vaadeldava koorma vedamiseks 
b. Ilmsed vead sõiduki pealisehituses 
c. Sertifikaadid sõiduki tõhusalt kasutatavate osade kohta pole 
saadaval, on valed või näitavad ebapiisavat tugevust 
d. Kasutatavad veosekinnitamise seadmed ja abinõud ei vasta 
standarditele 

Kinnitusmee- 
toditega 
seonduvalt 

a. Veosekinnitus ei ole piisav, kuid saab parandada 
b. Veosekinnitus ei ole piisav ning ei saa kättesaadavate 
vahenditega parandada 
c. On vaja hinnata koormakinnitusmeetodi efektiivsust 
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