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Tõnu Mägi

ADR Koolitus OÜ

www.adradr.ee

Autojuhtide töö- ja puhkeaja regulatsioonid

EV Töö- ja puhkeaja seadus – töölepingu alusel töötavate 
isikute ja avalike teenistujate töö- ja puhkeaja kestuse ning 
korralduse alused

EV Liiklusseadus pt.5 – juhi töö- ja puhkeaeg ning töötasu

AETR kokkulepe- 1. juuli 1970. aasta rahvusvahelisel 
autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane Euroopa 
kokkulepe (51 riiki)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 
561/2006, 15. märts 2006 - Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa 
istekohaga või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise 
täismassiga auto või autorongi juhi sõidu-, vahe- ja puhkeaja 
kestuse, autoveol nõuete täitmisest vabastatud vedude loetelu ning 
juhi ja tema tööandja kohustused

ADR Koolitus OÜ 2

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15 EÜ

11.märts 2002 autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tööaja korraldus

3. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 
(EL) 165/2014 04. veebruar 2014 autovedudel 
kasutatavate sõidumeerikute kohta. 

ADR Koolitus OÜ 3
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EN määrus nr. 561/2006, 15. märts 2006

Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga või veose
veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise täismassiga auto
või autorongi juhi sõidu-, vahe- ja puhkeaja kestuse,
autoveol nõuete täitmisest vabastatud vedude loetelu ning
juhi ja tema tööandja kohustused

Käesolevat määrust kohaldatakse autoveol, mida

teostatakse kas eranditult ühenduse piires või ühenduse,

Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud

riikide vahel.

ADR Koolitus OÜ 4
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kuni 3500-kilogrammise täismassiga auto või autorong-

määruse 561/2006 nõudeid täita ei ole vaja
üle 3500-kilogrammise täismassiga auto või autorong 

määruse 561/2006 nõuded kuuluvad täitmisele

NB!!! alates 1. juulist 2026, kuuluvadˇmääruse 561/2006 nõuded 

täitmisele rahvusvaheliseks kaubaveoks või kabotaažveoks

kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise 

või poolhaagisega ületab 2,5 tonni

Oluline teada

Veoettevõtjatel on keelatud töölepingu alusel
töötavatele või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele
makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate kujul makstavate
summade sidumine läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või
edasitoimetatud kauba kogusega, kui makstavad
summad võivad oma laadi poolest ohustada
liiklusohutust ja/või soodustada määruse “561”

rikkumist.

(EN määrus 561/2006 art.10)

ADR Koolitus OÜ 6
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Mõned mõisted

autovedu – reisijate- või kaubaveoks kasutatava mis tahes
koormaga või koormata sõiduki teekond täielikult või
osaliselt üldkasutataval maanteel;

 juht – isik, kes juhib sõidukit, isegi lühiajaliselt, või kes
oma kohustuste osana sõidab kaasa selleks, et olla vajaduse
korral kättesaadav sõiduki juhtimiseks;

vaheaeg – mis tahes ajavahemik, mil juht ei juhi sõidukit
ega tegele teiste töödega ning mida kasutatakse üksnes
puhkeperioodiks;

ADR Koolitus OÜ 7

Sõiduaeg e. “Rool”

Sõiduperiood – summeeritud sõiduaeg alates ajahetkest,
mil juht pärast puhkeperioodi või vaheaega alustab sõiduki
juhtimist, kuni ajahetkeni, mil juht alustab puhkeperioodi
või vaheaega.

Sõiduperiood võib olla katkematu või katkestatud.

(561/2006)
NB! Sõiduaeg ei ole sama, mis tööaeg

ADR Koolitus OÜ 8

Teised tööd e. “Haamrid”
Teised tööd – kõik tööajana määratletud tegevused, välja

arvatud sõiduki juhtimine, samuti mis tahes töö sama või
mõne teise tööandja jaoks

- igapäevane sõiduki kontroll 
- peale- ja mahalaadimistööd, veodok-de täitmine
- reisijate abistamine sõidukile minemisel ja sealt 

lahkumisel, pagasi laadimine, 
- puhastustööd ja tehniline hooldus
(direktiiv 561/2006)

ADR Koolitus OÜ 9
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Valmisolekuaeg e. “Ümbrik”

aeg, mis ei ole vaheaeg ega puhkeaeg ning mille jooksul
juht ei pea viibima oma töökohal, kuid peab olema
kättesaadav, et teda oleks võimalik kutsuda sõitmist
alustama või jätkama või muud tööd tegema. Valmisoleku
aeg sisaldab eelkõige aega, mille jooksul juht saadab
parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit, samuti ooteaega
piiridel ja liikluskeeldudest tulenevaid seisakuid.

meeskondadena sõitvate juhtide puhul sõidukijuhi kõrval
või magamisasemel sõiduki liikumise ajal veedetud aeg“

(15/2002)

ADR Koolitus OÜ 10

Autojuhtide tööaeg

Sõiduaeg e. sõiduki juhtimise aeg – “ROOL”

Teised tööd – “HAAMRID”

Valmisolekuaeg  juhul, kui see on kokku lepitud 
kollektiiv- või töölepingus – “ÜMBRIK”

Sõiduaeg+teised tööd+ (valmisolekuaeg)=

= autojuhi tööaeg

autojuhi       tööaegautojuhi       tööaeg Puhkeaeg

24 h

ADR Koolitus OÜ 11

TÖÖAJA ÜLDISED NÕUDED - LS

Juhi tööaeg on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 561/2006 kohaste vahe- või puhkeaegade ja muu
tööõigust reguleeriva õigusakti kohaste vahe- või
puhkeaegade vaheline aeg, millal juht on kohustatud
autovedu sooritama, korraldama või ette valmistama

Juhi tööaja hulka ei loeta liikuvas sõidukis juhi kõrval
viibiva teise meeskonnaliikme valveaega, kui sellega ei
kaasne tööalaseid tegevusi või kui kollektiivlepingus ei ole
kokku lepitud teisiti

ADR Koolitus OÜ 12
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Juhi keskmine iganädalane tööaeg koos
ületunnitööga ei või ületada 48 tundi. Iganädalast
tööaega võib pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja
järjestikuse kuu keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi
nädala kohta. Iganädalast tööaega võib pikendada 60
tunnini teatud tingimuste täitmisel.

Tööaja pikendamine peab olema seotud tööprotsessi
iseärasustega ja selleks on vaja töölepingu osapoolte
vahelist kirjalikku kokkulepet (LS, EN määrus 15/2002)

Tööpäeva pikkus vastavalt TPS-le võib olla 12 tundi

Kui juht töötab kella 00.00 ja 06.00 vahelisel ajal, ei
tohi igapäevane tööaeg ületada kümmet tundi iga 24-
tunnise ajavahemiku kohta. (EW LS)

ADR Koolitus OÜ 13

SÕIDUAEG, VAHEAEG (561/2006) 
Sõiduaja piirnormi kohta on neli piirangut:
Järjestikune, ööpäevane, nädalane, kahenädalane
Ööpäevane sõiduaeg ………………………………………….max. 9 h

Mitte rohkem kui kaks korda ühe nädala jooksul…… 10 h
 Iganädalane sõiduaeg max……………………………………….. 56 h
(ei tohi viia iganädalase tööaja ülemmäära 60h ületamiseni)
 Summaarne sõiduaeg kahe järgneva nädala kohta .. 90 h
Vaheaeg pärast 4,5 h sõitu……………………………………….45min
Vaheaeg kahes osas…….…………min. 15 min + min. 30 min.

4,5h       4,5h       1h

45 min 45 min

Sõiduaeg                              vaheaeg                       sõiduaeg                     vaheaeg    sõiduaeg puhkeaeg

ADR Koolitus OÜ 14

ÖÖPÄEVANE PUHKEAEG (561/2006)

puhkeaeg – mis tahes katkestamatu ajavahemik, mida
juht võib vabalt kasutada;

ööpäevane puhkeaeg – aeg kahe järjestikuse tööpäeva
vahel, mida juht võib vabalt kasutada, ja mis hõlmab:

regulaarne ööpäevane puhkeperiood… vähemalt 11 h

Või

lühendatud ööpäevane puhkeperiood………. . 9…11 h kuni
3x kahe iganädalase puhkeperioodi vahel

juht peab võtma uue ööpäevase puhkeperioodi 24 tunni
jooksul pärast eelmist ööpäevast või iganädalast
puhkeperioodi

NB!!! Puhkeaega ei ole võimalik veeta liikuvas sõidukis

ADR Koolitus OÜ 15
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Jaotatud ööpäevane puhkeaeg 

Regulaarset (vähemalt 11h) ööpäevast puhkeperioodi võib 
jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab 
hõlmama vähemalt 3 h ja teine osa vähemalt 9 h 
katkematut ajavahemikku – seega kokku vähemalt 12 h

Regulaarne ööpäevane   Lühendatud ööpäevane      Jaotatud ööpäevane
puhkeaeg                          puhkeaeg                             puhkeaeg

11 h    9 h

3 h

9 h

ADR Koolitus OÜ 16

Erandina tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit
saatev juht, kellel on regulaarne ööpäevane puhkeperiood
või lühendatud iganädalane puhkeperiood, selle
katkestada kuni kahel korral muude töödega, mille
kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud
regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud
iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema
juurdepääs tema käsutuses olevale magamiskajutile või -
kupeele või magamis- või lamamisasemele.

Regulaarsete iganädalaste puhkeperioodide puhul
kohaldatakse seda erandit parvlaeva- või rongireiside suhtes
üksnes juhul, kui
a) reis kestab kava kohaselt vähemalt kaheksa tundi ning
b) juhil on juurdepääs parvlaeval või rongis asuvale
magamiskajutile või -kupeele.“;

ADR Koolitus OÜ 17

Ööpäevase puhkeaja arvestus mitme juhiga 
sõidul

Autojuht 1

Autojuht 2

4,5h 4,5h

SÕIDU

AEG

1h

SÕIDU

AEG

1h

V-

aeg

45m

Vaheaeg

45 min

V-

aeg

45m

Vaheaeg

45 min

9h

9h

Arvestusperiood mitme juhiga sõidul- 30h

Puhkeaeg 30 tunni viimane osa……..min 9h

Sõidukis vähemalt 2 juhti algusest lõpuni, v.a. esimene 

tund, kui üks juht võib töötada üksinda
NB!!! Puhkeaega ei ole võimalik veeta liikuvas sõidukis

1,5 h

21 h

9,45 h 4,5h 4,5h

9,45 h       

1,5 h

ADR Koolitus OÜ 18
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NB!!! Mitme juhiga veo puhul võib juht teha 45-
minutilise vaheaja teise juhi poolt juhitavas sõidukis, 
tingimusel et vaheaja võtnud juht ei abista samal ajal 
sõidukit juhtivat juhti.“

ADR Koolitus OÜ 19

Iganädalane puhkeperiood

nädal – ajavahemik alates 00.00 esmaspäeval ja lõpetades 
24.00 pühapäeval

Kahe üksteisele järgneva nädala jooksul peab juht võtma 
vähemalt kaks regulaarset iganädalast puhkeperioodi või
ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi ja ühe 
vähendatud iganädalase vähemalt 24tunnise perioodi

Iganädalane puhkeperiood peab algama hiljemalt eelmise

iganädalase puhkeperioodi lõpule järgnenud kuue 24 tunnise 
ajavahemiku lõppu.

ADR Koolitus OÜ 20

Iganädalane puhkeperiood
Regulaarne iganädalane puhkeperiood - vähemalt 45h

Lühendatud iganädalane puhkeperiood- ….... 24h- 45h.

Lühendatud puhkeperiood kompenseeritakse samaväärse
puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna enne kõnealusele
nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu

 Iganädalaste puhkeperioodide vähendamise eest saadud
kompensatoorne puhkeaeg tuleb võtta koos teise vähemalt üheksa
tunni pikkuse puhkeperioodiga.

ADR Koolitus OÜ 21
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Erandina võib rahvusvahelise kaubaveoga tegelev juht võtta
väljaspool asukohaliikmesriiki järjestikku kaks lühendatud
iganädalast puhkeperioodi, tingimusel et juht võtab iga nelja
järjestikuse nädala jooksul vähemalt neli iganädalast
puhkeperioodi, millest vähemalt kaks on regulaarsed
iganädalased puhkeperioodid.

Juhti käsitatakse rahvusvahelise kaubaveoga tegeleva juhina
tingimusel, et juht alustab kahte järjestikku lühendatud
iganädalast puhkeperioodi väljaspool tööandja
asukohaliikmesriiki ja juhi elukohariiki

ADR Koolitus OÜ 22

Kui  on järjestikku võetud kaks lühendatud iganädalast 
puhkeperioodi, eelneb järgmisele iganädalasele 
puhkeperioodile nende kahe lühendatud iganädalase 
puhkeperioodi kompenseerimiseks võetav 
puhkeperiood.

ADR Koolitus OÜ 23

Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga nelja
järjestikuse nädala jooksul saab juht naasta oma tavalisse
tugipunkti tööandja tegevuskohas, kus algab juhi
iganädalane puhkeperiood, tööandja asukohaliikmesriigis,
või naasta juhi elukohta, et veeta vähemalt ühe regulaarse
iganädalase puhkeperioodi või üle 45-tunnise iganädalase
puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina
lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest.

Kui aga juht on võtnud järjestikku kaks lühendatud
iganädalast puhkeperioodi, korraldab veoettevõtja juhi töö
selliselt, et juht saab naasta enne kompensatsioonina võetava
üle 45-tunnise korrapärase iganädalase puhkeperioodi algust.

ADR Koolitus OÜ 24
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Erandina on sõitjate juhuveol lubatud töötada iganädalase
puhkeajata kuni kaksteist 24-tunnist ajaperioodi (288 tundi).
Erandi kasutamine eeldab, et

Eestist alustatud reis on riigist väljas vähemalt 24 tundi.

Enne teekonna algust eeldatakse regulaarse iganädalase
puhkeaja (45 tundi) kasutamist.

Katkematu sõiduperioodi reegli kasutamisel on see
lühendatud 4,5 tunnilt kolmele, v.a. meeskonnasõit, kus
kehtib 4,5-tunnine reegel.

 erandi kasutamise eelduseks on digitaalse sõidumeeriku
olemasolu sõidukil.

ADR Koolitus OÜ 25

Iganädalane puhkeperiood
Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45-

tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse
kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase
puhkeperioodi eest, ei või veeta sõidukis. Need tuleb veeta
sobivas soolisi iseärasusi arvestavas majutuskohas, kus on
asjakohased magamis- ja sanitaarruumid.

Kõik majutuskulud väljaspool sõidukit katab tööandja.“;

NB!!! Juhil on puhkeaeg vaid siis, kui sõiduk seisab

ADR Koolitus OÜ 26

Veel teadmiseks:

Aega, mida juht kulutab sõiduki kasutama hakkamiseks
käesoleva määruse reguleerimisalas oleva sõiduki
asukohta minemiseks või sealt asukohast naasmiseks,
mis ei ole juhi kodus ega juhi tavalises tugipunktis
tööandja tegevuskeskuses, ei tohi käsitleda puhkeaja või
vaheajana, v.a kui juht on laevas või rongis ning tal on
juurdepääs magamis- või lamamisasemele

ADR Koolitus OÜ 27
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Veel teadmiseks:

aega, mida juht kulutab käesoleva määruse
reguleerimisalast välja jääva sõiduki juhtimiseks
käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluva
sõiduki juurde või selle juurest, mis ei asu juhi kodus
või juhi tavalises tugipunktis tööandja
tegevuskeskuses, käsitletakse muu tööna
(“Haamritega” tähistatav tööaeg )

ADR Koolitus OÜ 28

Erand:

 tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi ohustatud, võib juht sobivasse
peatuskohta jõudmisel kalduda kõrvale kehtestatud sõidu-, vahe- ja
puhkeaegadest ulatuses, mis tagab sõidukis asuvate isikute, sõiduki
või selle lasti ohutuse. Juht peab kõrvalekaldumise laadi ja põhjuse
hiljemalt sobivasse peatuskohta jõudmisel märkima käsitsi
sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile või oma
töögraafikusse (561/2006 art.12)

 Kui reisi jooksul muutub …igapäevase tööaja nõude järgimine
võimatuks põhjustel, mis ei allu juhi tahtele ega olnud teada enne reisi
algust, siis sobiva peatuskoha leidmise eesmärgil või muu tööprotsessi
lõpetamise vältimatu vajaduse korral võib juht tööaja piirangust
kõrvale kalduda, tagades liiklus- ja tööohutusnõuete täitmise (EW LS)

ADR Koolitus OÜ 29

„Tingimusel et liiklusohutust seeläbi ei ohustata, võib juht
erakorralistel asjaoludel ületada ööpäevast või iganädalast
sõiduaega kuni ühe tunni võrra, et jõuda iganädalase
puhkeperioodi veetmiseks tööandja tegevuskohta või juhi
elukohta.

Samadel tingimustel võib juht ületada ööpäevast ja
iganädalast sõiduaega kuni kahe tunni võrra, et jõuda
regulaarse iganädalase puhkeperioodi veetmiseks tööandja
tegevuskohta või juhi elukohta, tingimusel et vahetult enne
täiendavat sõiduaega on tehtud 30-minutiline katkestamata
vaheaeg.

ADR Koolitus OÜ 30
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Määruse 561 nõuetest vabastatud veod Euroopa 
Liidus (art.3)

sõidukitega, mida kasutatakse regulaarseks
reisijateveoks, kui liini pikkus ei ületa 50 km

sõidukite või autorongidega, mille lubatud täismass ei 
ületa 7,5 tonni ja mida kasutatakse:

-selliste materjalide, seadmete või masinate veoks, mida juht 
vajab seoses oma tööga

-käsitöötoodete kohaletoimetamiseks

ettevõtte asukohast 100 km raadiuses, tingimusel et sõiduki 
juhtimine ei ole juhi põhitegevus ning vedu ei toimu rendi 
või tasu eest; 

sõidukitega,    mille    suurim    lubatud    kiirus    ei    ületa    
40    km/h;

ADR Koolitus OÜ 31

sõidukitega,    mis    kuuluvad    relvajõududele,    
päästeteenistustele    ja    tuletõrjeteenistustele  ning  
korrakaitseorganitele  või  on  nende  käsutuses  ilma  
juhita,  kui  vedu  leiab  aset  nimetatud  teenistuste  ameti-
ülesannete  täitmiseks

sõidukitega,    mida    kasutatakse    eriolukordade    või    
päästeoperatsioonide  korral,  sealhulgas  humanitaarabi  
mitteärilisel  veol

 meditsiinilistel    eesmärkidel    kasutatavate    
erisõidukitega

sihtotstarbeliste    teisaldussõidukitega,    mida    
kasutatakse    100    km    raadiuses  nende  asukohast

ADR Koolitus OÜ 32

sõidukitega,    mis    läbivad    tehnilise    arendamise,    
remondi    või    hoolduse    eesmärgil  teekatsetusi,  
ning  uute  ja  ümberehitatud  sõidukitega,  mis  pole  
veel  kasutusse  võetud

kaupade    mitteäriliseks    veoks    kasutatavate    
sõidukitega lubatud  täismassiga kuni  7,5  tonni

kaubaveoks  kasutatavate  sõidukitega,  mille  lubatud  
täismass  koos  haagise  või  poolhaagisega  ületab  2,5  
tonni,  kuid  ei  ületa  3,5  tonni,  kui  vedu  ei  toimu  
rendi  või  tasu  eest ning  sõiduki  juhtimine  ei  ole  
seda  juhtiva  isiku  põhitegevus

ADR Koolitus OÜ 33
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Liiklusseaduse, 561 ja 165/2014 nõuetest 
vabastatud Eesti-sisesed veod I

sõidukit kasutavad põllumajandus-, aiandus-, metsandus-
või kalandusettevõtjad oma veoste veol 100 kilomeetri
raadiuses

loomsete jäätmete või korjuste vedu;
survegaasi, vedelgaasi või elektri jõul liikuvat sõidukit

kasutatakse veoseveol ettevõtte asukohast 100 kilomeetri
raadiuses ning sõiduki lubatud suurim täismass koos
haagise või poolhaagisega ei ületa 7500 kilogrammi;

 erivarustusega projektsõidukid mobiilsete projektide
jaoks,

sõidukit kasutatakse ainult õppesõidul juhiloa ja
kutsetunnistuse saamise eesmärgil

ADR Koolitus OÜ 34

eraõiguslike   veoettevõtjatega   mittekonkureerivate   
asutuste   omanduses  olevad  või  nende  poolt  ilma  
juhita  rendile  võetud  kauba- või  reisijateveoks  
kasutatavad  sõidukid;

põllu- ja   metsamajanduslikud   traktorid,   mida   
kasutatakse   põllu- või   metsamajanduslikel  töödel  
sõidukit  omava,  rentiva  või  liisiva  ettevõtte  asukohast  
100  km  raadiuses

sõidukid   või   sõidukite   kombinatsioon,   mille   lubatud   
täismass   ei   ületa   7,5  tonni  ja  mida  kasutavad  
universaalsete  postiteenuste  osutajad 100  km  raadiuses  
tingimusel,  et  sõiduki  juhtimine  ei  ole  juhi  põhitegevus

ADR Koolitus OÜ 35

sõidukid,   mis   on   käigus   ainult   saartel,   mille   
pindala   ei   ületa   2   300   km2 ja  mis  ei  ole  riigi  
ülejäänud  territooriumiga  ühendatud  mootorsõidukitele  
kasutamiseks  avatud  silla,  koolme  ega  tunneli  kaudu

10- kuni 17kohalised    sõidukid,    mida kasutatakse
ainult mitteäriliseks reisijateveoks;

 sõidukid või autorongid, millega veetakse ehitusettevõtja 
jaoks ehitusmasinaid ettevõtte asukohast 100 km raadiuses, 
tingimusel et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus;

sõidukid, mida kasutatakse valmis betoonisegu 
kohaletoimetamiseks.

ADR Koolitus OÜ 36
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sõidukit kasutatakse seoses kanalisatsioonitöödega,
üleujutuste vastu kindlustamisega, vee-, gaasi- ja
elektrihooldusteenusega, teehoolduse või -kontrolliga,
olmejäätmete kogumise või kõrvaldamisega, telegraafi-,
telefoni-, raadio- või teleteenusega ning raadio- või
telesaatjate või vastuvõtjate asukoha määramisega;

erisõiduk veab tsirkuse või lõbustuspargi varustust;
sõidukit kasutatakse lautadest piima kogumiseks
sõidukid, mis on spetsiaalselt kohandatud raha

ja/väärtasjade vedamiseks

sõidukid,   mida kasutatakse üksnes kaupade
jaotuskeskustes, 

ADR Koolitus OÜ 37

Sõidumeerik ei ole kohustuslik sõidukil: 

mis on valmistatud enne 1985. aasta 1. jaanuari, kui 
sõidukit ei kasutata veose- või sõitjateveo tasulise teenuse 
osutamisel ja mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 561/2006  
ja liiklusseaduse alusel nõuete täitmisest vabastatud 
vedudel

mida kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
nr 561/2006 artikli 3 ja käesoleva seaduse § 203 lõike 8 
alusel nõuete täitmisest vabastatud vedudel

ADR Koolitus OÜ 38

sõidumeerik – maanteesõidukitesse paigaldamiseks ette 

nähtud seadmed, mida kasutatakse sõidukite liikumist, 
sealhulgas kiirust, ja nende juhtide teatavat tööaega 
käsitlevate  andmete automaatseks või poolautomaatseks 
kuvamiseks, salvestamiseks, väljatrükkimiseks, säilitamiseks 
ja esitamiseks

sõidumeerikukaart – kiipkaart, mis on mõeldud sõidumee-

rikuga kasutamiseks ja mis võimaldab sõidumeerikul tuvas-

tada kaardiomaniku rolli ning andmete ülekande ja säilitami-
se eesmärki

ADR Koolitus OÜ 39
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Sõidumeerikule esitatavad nõuded

paigaldatud ja plommitud vastavat luba omavas ettevõttes ning 
vastama töö- ja puhkeaja seadustes kehtestatud nõuetele.

 sõiduaja registreerimine peab toimuma automaatselt.

Kohustuslikud registreerimisajad:

-juhtimisaeg 

-muu tööaeg 

-ooteaeg, st aeg mille jooksul juhid peavad jääma oma töökohale 
ainult väljakutsele vastamiseks, sõidu jätkamiseks või muu töö 
täitmiseks; sõiduajal juhi kõrval veedetud aeg; sõidu ajal voodis 
veedetud aeg

- töövaheaeg ja igapäevane puhkeaeg ( sh ööbimine )

ADR Koolitus OÜ 40

sõidumeerikul peab olema valmistaja e - tähisega silt ja
katsekoja kleebis autole paigaldamise kontrollimise ning
reguleerimise kohta. Iga sõidumeeriku avamine peab olema
automaatselt registreeritav meeriku lehele.

Sõidumeerik peab olema lukustatav;

Meeriku regulaarne kontroll (sõidumeerikul peab 
olema märgitud kontrollimise kuupäev, 
tunnustegur, ja rehvide tegelik läbimõõt, rehvi
mõõtmed; kontrollija-ettevõtte nimi aadress 
või kaubamärk)

ADR Koolitus OÜ 41

sõidumeeriku paigaldamisel peab olema plommitud

-sõidumeeriku kinnitus sõiduki külge, häälestuseks ja 
remondiks ettenähtud kaaned, lülitid ja potensiomeetrid; 
meerikuvõlli paindvõlli ots meeriku küljes ja jõuülekande 
küljes või elektrilise meeriku korral juhtmekimbu ots 
meeriku küljes ja jõuülekandega ühendatud anduri küljes;

-muunduri ja toitejuhtmete auto elektrisüsteemi ühendamise 
kohad, pistikud, mis ühendavad muundurit ja tagasilla 
ülekannete ümberlülitit sõidumeeriku muude osadega;

- ümberlülitamise seade sõidukitel, millel on tagasillal kaks 
ümberlülitavat ülekannet;

ADR Koolitus OÜ 42
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ADR Koolitus OÜ 43

ADR Koolitus OÜ 44

§13. Teepikkuse mõõtmine

Läbisõidumõõdiku näitude suurimad lubatud hälbed on:

2) paigaldamisel ja korrapärase ülevaatuse ajal – 2% tegeliku 
vahemaaga võrreldes;

3) kasutamisel – 4% tegeliku vahemaaga võrreldes

§14. Kiiruse mõõtmine

(1) Sõidumeerik peab olema võimeline mõõtma kiirust 
vahemikus 0 km/h kuni 220 km/h.

(2) Suurim lubatud hälve tavakasutamisel on ±6 km/h

§15. Aja mõõtmine

(1) Sõidumeerik peab mõõtma aega pidevalt ning esitama

kuupäeva ja kellaaja digitaalselt universaalajas

(3) Kohaliku aja näitamiseks peab olema võimalik kuvatava

aja nihet muuta.

ADR Koolitus OÜ 45
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Andmete salvestamine

 Sõiduki kohta min 365 päeva

 Juhikaardil min 28 päeva

Andmeid saab jälgida:

-Kiipkaartide abil (4 tüüpi)

-Sõidumeeriku väljatrüki abil

ADR Koolitus OÜ 46

Kuvamine ja trükkimine volitatud
kasutaja nõudmisel

1. juhikaardi number ja kehtivusaja lõpp;

2. juhikaardi omaniku ees- ja perekonnanimi;

3. juhtimisaeg alates viimasest vaheajast voi puhkeajast;

4. päevane juhtimisaeg alates viimasest vähemalt 8-tunnisest 
puhkeajast;

5. päevased juhtimisajad kahe vähemalt 9 (8)-tunnise

puhkeaja vahel eelneva 27 kalendripäeva jooksul, mil juht

on sõidukit juhtinud

6. jooksva nädala ja eelneva nädala juhtimisaeg kokku ning

kahe eelneva täisnädala juhtimisaeg kokku;

7. muu tööaeg või valmisolekuaeg;

ADR Koolitus OÜ 47

8. vähemalt 9 (8)-tunnised puhkeajad päeva kohta ning eelneva 27 
päeva jooksul koos iga puhkeaja kuupäevade, kellaaegade ja 
kestusega;

9. viimase 28 päeva jooksul juhitud sõidukite 
registreerimisnumbrid koos läbitud vahemaadega iga sõiduki ja 
päeva kohta ning juhikaardi esmase sisestamise ja viimase
väljavõtmise aeg ning sõidukite vahetamise aeg;

10. aja korrigeerimine koos kuupäeva, kellaaja ja kaardi numbriga;

11. sõidumeeriku toiteallika katkestus koos kuupäeva, kellaaja, 
kestuse ja juhikaardi numbriga

12. sensori häired koos kuupäeva, kellaaja, kestuse ja juhikaardi 
numbriga

ADR Koolitus OÜ 48
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13. juhitud sõiduki valmistajatehase tähis ja registreerimisnumber;

14. ilma juhikaardita juhtimisaeg viimase 28 päeva jooksul

15. juhti puudutavad salvestatud üksikasjad 

16. andmed kohtade kohta, kus tööpäev algas ja lõppes;

17. sõidumeeriku automaatselt idenditavad süsteemihäired koos 
kuupäeva, kellaaja ja juhikaardi numbriga.

18. juhikaardil ilmnenud vead koos kuupäeva, kellaaja ja juhikaardi
numbriga;

19. kontrollkaardi number koos kontrollkaardi sisestamise kuupäeva ja
kontrolli tüübiga (kuvamine, trükkimine, allalaadimine). Allalaadimise
puhul allalaaditavate andmete ajavahemik;

20. lubatud kiiruse koos kuupäeva, kellaaja, juhikaardi numbriga jooksva 
nädala kohta, mis hõlmab igal juhul eelmise nädala viimast päeva;

21. kokkuvõtvad aruanded, mille põhjal saab kontrollida määruste (EMÜ) 
nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 ning direktiivi 88/599/EMÜ järgimist.

ADR Koolitus OÜ 49

Meeriku kaardid

 Sõidumeerikukaart on digitaalses sõidumeerikus 
kasutamiseks mõeldud kiipkaart.

 Sõidumeerikukaart võib olla järgmist tüüpi:

- Autojuhi kaart,

- Kontrollija kaart,

- Töökoja kaart,

- Tööandja kaart.

ADR Koolitus OÜ 50

juhikaart –
konkreetsele juhile 
väljastatud 
sõidumeerikukaart, 
mille abil on võimalik 
juhti tuvastada ja mis 
võimaldab juhi tegevuse 
andmete salvestamist

ADR Koolitus OÜ 51
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kontrollikaart – riiklikule 
pädevale kontrolliasutusele 
väljastatud 
sõidumeerikukaart, mille abil 
on võimalik kontrolliorganit 
ning variandina 
kontrolliametnikku tuvastada 
ning mis võimaldab 
juurdepääsu mällu 
salvestatud andmetele, 
juhikaardi ja variandina 
töökojakaardi andmetele 
ning mis võimaldab neid 
lugeda, printida ja/või alla 
laadida

ADR Koolitus OÜ 52

töökojakaart –

liikmesriigis tunnustatud 
sõidumeerikute tootja, 
paigaldaja, sõiduki tootja 
või töökoja määratud 
töötajatele väljastatud 

sõidumeerikukaart, mis 
võimaldab tuvastada 
kaardiomanikku ja 
sõidumeerikute 
katsetamist, 
kalibreerimist, aktivee-

rimist ja/või sealt andmete 
allalaadimist

ADR Koolitus OÜ 53

ettevõttekaart–
sõidumeerikukaart, mille 
liikmesriigi ametiasutused 
väljastavad veoettevõtjatele, 
kellel on vaja käitada 
sõidukeid, millele on 
paigaldatud sõidumeerik, 

ning mis võimaldab tuvastada 
veoettevõtjat ning kuvada, 

alla laadida ja printida 
kõnealuse veoettevõtja 
lukustatud sõidumeerikusse 
salvestatud andmeid

ADR Koolitus OÜ 54
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 Juhi kaarti võib avalduse alusel taotleda Eestis töötamise 
õigust omav füüsiline isik 

 Tööandja kaarti võib avalduse alusel taotleda 
äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb 
kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne 
sõidumeerik.

 Kaart tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) kaardi taotlemisel on esitatud tegelikkusele 
mittevastavaid andmeid;
2) kaart on võltsitud;
3) juht kasutab kaarti, mis ei ole tema oma;
4) kaardi omanik ei vasta enam Liiklusseaduses sätestatud 
nõuetele
5) kaardi omanik on esitanud vastavasisulise taotluse.



ADR Koolitus OÜ 55

Tööandja kohustused  digimeeriku kaartide kasutamisel:

 andma tööülesandeid juhile, kellel on juhi kaart
 regulaarselt kontrollima sõidumeeriku kasutamist juhi poolt 

ning sõidu- ja puhkeaja vastavust nõuetele
 säilitama vähemalt 12 kuu jooksul juhi sõidu- ja puhkeaja 

salvestatud andmed elektroonsel kujul või juhi allkirjastatud 
väljatrükkidena või vahepeal ajutiselt mehaanilise sõidumeeriku 
kasutamise korral salvestuslehtedel

 tagama juhi kaardilt andmete regulaarse kopeerimise vähemalt 
28 päeva, sõidukist vähemalt kolme kuu järel. Kui juhi tööleping 
või muu võlaõiguslik leping lõpeb või sõiduk võõrandatakse või 
digitaalne sõidumeerik saadetakse parandamiseks töökotta, 
peavad andmed olema kopeeritud kuni töölepingu lõppemise 
või sõiduki võõrandamise või sõidumeeriku töökotta saatmise 
päevani

 võimaldama järelevalvega seotud toiminguteks Liiklusseaduse 
§ 461 lõikes 1 nimetatud isikutele juurdepääsu andmetele.

ADR Koolitus OÜ 56

Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juht:

 ei tohi anda oma kaarti kasutamiseks teisele 
isikule ja peab tagama tegelikkusele vastavate 
andmete saamise

 peab täitma töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid

 peab võimaldama tööandjale ja järelevalvega 
seotud toiminguteks käesoleva Liiklusseaduse §
46 1 lõikes 1 nimetatud isikutele juurdepääsu 
andmetele

ADR Koolitus OÜ 57
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Veel sõidumeerikust:

 Ettevõtja säilitab salvestuslehed ja väljatrükid vähemalt
aasta pärast nende kasutamist ja väljastab asjaomastele
juhtidele nende taotluse korral koopiad. Lisaks sellele
väljastab ettevõtja asjaomastele juhtidele nende nõudmisel
juhikaartidelt allalaetud andmete koopiad ja koopiate
väljatrükid

ADR Koolitus OÜ 58

Veel sõidumeerikust:

 Juht kasutab salvestuslehte iga päev, mil ta sõidukit juhib, 
ning alates hetkest, kui ta sõiduki üle võtab. Salvestuslehte
ei võeta välja enne ühe päeva tööaja lõppu, kui selle
väljavõtmine ei ole muul viisil lubatud. Ühtki
salvestuslehte ei tohi kasutada pikema aja jooksul kui see, 
milleks see oli ette nähtud (24 h).

ADR Koolitus OÜ 59

Kui juht ei viibi sõidukis...

...  ja ei saa seetõttu sõidukisse paigaldatud seadet 
kasutada, tuleb ”haamritega”, ”ümbrikuga” või 
”tooliga” tähistatud ajad

 a) kui sõiduk on varustatud tavalise sõidumeerikuga, 
kanda salvestuslehele käsitsi,

 b) kui sõiduk on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, 
kanda juhikaardile manuaalselt

 C)Teatud juhtudel tööandaja poolt väljastatud tõend 
autojuhi tegevuste kohta väljaspool sõidukit

ADR Koolitus OÜ 60
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LISA  

TÕEND TEGEVUSTE KOHTA
1
 

(MÄÄRUS (EÜ) nr 561/2006 VÕI AETR
2
)  

Täita trükkides ja allkirjastada enne sõitu. Hoida koos kontrolliseadme originaalandmetega selleks ettenähtud 

kohas  
EBAÕIGED TÕENDID KUJUTAVAD ENDAST RIKKUMIST 

Ettevõtte  täidetav osa  

(1) Ettevõtte nimi WILLEMA INVEST OÜ 

(2) Tänav, maja number, sihtnumber, linn, riik Saarepuu ,7,10912,Tallinn EST 

(3) Telefoninumber (koos rahvusvahelise koodiga) +372 56 243 987 

(4) Faksinumber (koos rahvusvahelise koodiga)       

(5) E-posti aadress tonu@willema.ee  

Mina, allakirjutanu 

(6) Perekonna- ja eesnimi MÄGI TÕNU 

(7) Ametikoht ettevõttes juhataja  

kinnitan, et juht: 

(8) Perekonna- ja eesnimi ARUKÜLA ÜLO 

(9) Sünniaeg (päev/kuu/aasta) 22/03/1956 

(10) Juhiloa number või isikutunnistuse number või passinumber ET 456394 

(11) kes alustas tööd ettevõttes (päev/kuu/aasta) 15/06/2008 

oli ajavahemikul 

(12) alates (kellaaeg/päev/kuu/aasta) 17.00/26/05/2011 

(13) kuni (kellaaeg/päev/kuu/aasta) 21.00/29/06/2011 

(14)  haiguspuhkusel
***

 

(15)  põhipuhkusel
***

 

(16)  puhkusel või puhkepausil
***

 

(17)  juhtis sõidukit, mis ei kuulu määruse (EÜ) nr 561/2006 ega AETRi kohaldamisalasse
***

 

(18)  tegeles muude ülesannete kui juhtimisega
***

 

(19)  oli kättesaadav
***

 

(20) Koht Tallinn  Kuupäev 29.06.2011 

                                              

1
 See vorm on kättesaadav elektroonilises ja väljatrükitavas versioonis järgmisel aadressil: 

http:/ /ec.europa.eu  
2
 Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane Euroopa kokkulepe. 

*** 
Teha rist ainult ühte kasti. ADR Koolitus OÜ 61

NB!!! 2. märtsist 2015  määrus 165/2014 art. 34 p.3 on 
kirjas, et ühelgi EL-i liikmesriigil ei ole õigust 
kohustuslikus korras küsida juhilt tõendit tegevuste 
kohta ehk puhkelehte. Eelduseks on, et manuaalne 
sisestus meeriku kaardile on õigesti tehtud, mis on ka 
juhi kohustusena välja toodud. 

(Juhikaartide ja salvestuslehtede kasutamine:

-riigid ei või kehtestada juhtidele kohustust esitada 
vorm, millega tõendatakse nende tegevust ajal, mil nad 
ei viibi sõidukis)

ADR Koolitus OÜ 62

Juht:

 tagab salvestuslehel registreeritud aja vastavuse sõiduki
registreerimisriigi ametlikule ajale,

 kasutab lüliteid, mis võimaldavad registreerida eraldi ja 
eristatavalt teised tööd, valmisolekuajad, vaheajad ja 
puhkeajad

 peab esitama kontrollijale andmed jooksva päeva
jaeelnenud 28 päeva kohta

ADR Koolitus OÜ 63
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Sõidumeeriku rikke või tõrgete korral

 laseb tööandja selle kinnitatud paigaldajal või töökojal
parandada niipea, kui asjaolud võimaldavad

 kui sõidukil ei ole võimalik tagasi pöörduda tööandja
territooriumile ühe nädala jooksul alates rikke või
tõrgetega töötamise ilmnemisest, tehakse remont teel

 kui seade ei tööta või töötab tõrgetega, märgib juht
salvestuslehele või -lehtedele või salvestuslehele
lisatavale ajutisele lehele käsitsi kogu teabe erinevate
ajavahemike kohta, mida seade ei ole korrektselt
registreerinud.

ADR Koolitus OÜ 64

Ööpäevase sõiduaja ületamine kuni 1 tund Kerge 

Ööpäevase sõiduaja ületamine 1 kuni 2 tundi Raske

Ööpäevase sõiduaja ületamine enam kui 2 5undi Väga raske

Vaheajata sõiduaeg kuni 5 tundi Kerge 

Vaheajata sõiduaeg 5 kuni 6 tundi Raske

Vaheajata sõiduaeg rohkem kui 6 tundi Väga raske

Ööpäevane puhkeaeg (11 tundi) lühem kuni 1 tund Kerge 

Ööpäevane puhkeaeg (11 tundi) lühem 1 kuni 2,5 tundi Raske

Ööpäevane puhkeaeg (11 tundi) lühem rohkem kui 2,5 tund Väga raske

Ööpäevane puhkeaeg (9 tundi) lühem kuni 1 tund Kerge

Ööpäevane puhkeaeg (9 tundi) lühem kuni 2 tundi Raske

Ööpäevane puhkeaeg (9 tundi) lühem rohkem kui 2 tundi Väga raske

Iganädalane puhkeaeg (45 tundi) lühem kuni 3 tundi Kerge

Iganädalane puhkeaeg (45 tundi) lühem kuni 9 tundi Raske

Iganädalane puhkeaeg (45 tundi) lühem rohkem kui 9 tundi Väga raske

Iganädalane puhkeaeg (24 tundi) lühem kuni 2 tundi Kerge

Iganädalane puhkeaeg (24 tundi) lühem kuni 4 tundi Raske

Iganädalane puhkeaeg (24 tundi) lühem rohkem kui 4 tundi Väga raske 

Sõidumeeriku puudumine, selle mittekasutamine Väga raske

Salvestiste mitteesitamine või mittearhiveerimine Väga raske

Sõidumeeriku või andmetega manipuleerimine Väga raske
ADR Koolitus OÜ 65

Toimub muudatus „nutisõidumeerikutes” (kohustuslik 
alates 15.06.2019 valmistatud sõidukitele), kus nähakse 
ette automaatne asukoha registreerimine ka riigipiiri 
ületamisel.

„– iga kolme tunni summeeritud sõiduaja möödumine ja 
iga kord, kui sõiduk ületab riigipiiri;”.

ADR Koolitus OÜ 66
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Arukate sõidumeerikute II versioon 

Rahvusvahelisi vedusid teostavate sõidukite puhul võetakse 
see meerik kasutusele kolmes eri etapis. 

Uutele veoautodele tuleb see paigaldada 2023. aastal;

 analoog- või digitaalse sõidumeerikuga sõidukid tuleb 
moderniseerida 2024. aasta lõpuks; 

 aruka sõidumeeriku 1. versiooniga varustatud sõidukitele 
tuleb see paigaldada 2025. aastal

ADR Koolitus OÜ 67

Sõidumeerikute kohustus alla 50 km liinidel alates 01.01.2020

01.01.2020 alates peavad ka alla 50 km pikkustel bussiliinidel 
sõitvad bussid, v.a. Linnaliini teenindavad bussid, kasutama 
sõidumeerikuid. 

(LS § 131 lõige (21): “Sõidumeeriku kasutamine on kohustuslik 
sõidukitel, mida kasutatakse sõitjate liiniveol, mille liini 
pikkus selle alg- ja lõpp-punkti vahel on kuni 50 kilomeetrit, 
välja arvatud linnaliinidel ühistranspordiseaduse tähenduses”.

Linnaliin- liini finantseerib linn

Maakonnaliin- liini finantseerib riik läbi 
ühistranspordikeskuse

Kui sõidumeerik on paigaldatud, tekib automaatselt 
bussijuhtidel kohustus täita sõidumeeriku kasutamise 
reegleid. (EN 165/2014,) 
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Juhikaart kadunud või rikkis (165/2014 art. 35)

Eestis olles esitada taotlus uue kaardi saamiseks (asenduskaart min 5 
päeva). Kui on vaja sõita, saab juht 15 kalendripäeva vältel sõita ka ilma 
kaardita.

-jätkata sõitu ilma kaarti sisestamiseta. Kõik juhi tegevused salvestuvad 
anonüümselt digimeerikus, ainult digimeerik näitab kaardita sõitmise 
veateadet. Kaardita sõidu ajal tuleb jätkata oma tegevuste lülitamist nii 
nagu tavaliselt. Kohustuslik on teha väljatrükid tööpäeva alguses ja 
tööpäeva lõpus. Enne sõidu alustamist sõiduki päevaste tegevuste 
väljatrükk + nimi,  juhiloa number ja allkiri. Väljatrüki tagaküljel asuvale 
ruudustikule tuleb käsitsi üles joonistada oma päevased eeldatavad 

tegevused: „sõit“, „muu töö“, „valmisolekuaeg“, „puhkeaeg“ . 
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