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Lihtsate käitumisreeglite järgmine aitab kaasa kiirele ja turvalisele kaupade 
liikumisele 

1. Veotellimus sisaldab järgmisi andmeid: 

 Saatja nimi, aadress (sh postikood) ja telefoni number 

 Saaja nimi, aadress (sh postikood) ja telefoni number 

 Kauba kirjeldus 
 Pakendite arv, tüüp, kaal, mõõdud (aluse laadimismeetrid) 
 Eritingimused sõidukile (temperatuuri nõudmised, erinõuded 

ohtliku saadetise korral, tagaluuktõstuk, küljelt laetav jne) 
 Veosekindlustus, juhul kui saatja seda soovib 

Saatja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja peab esitama vajalikud saadetisega liituvad 
(eksport)dokumendid ja juhendid.  

2. Saatja kohustus on veenduda, et kogu saadetis on õigeaegselt valmis vedajale üleandmiseks. 

 Transpordipakend on kaubale sobiv 
 Kõik pakkeüksused on markeeritud 
 Pakendid on korralikult kinnitatud aluse külge (vajadusel kiletatud) 
 Erinevate saajate saadetised on selgelt eristatavad 

3. Veose pakendamine  
Saatja peab veose selle liiki ja kokkulepitud vedamise viisi arvestades pakkima selliselt, et veos            
oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks vedajale kahju. 

 Saadetise pakend peab võimaldama vedu koos teiste saadetistega, st. ei tohi kahjustatada 
teisi saadetisi ja sõidukit ning peab võimaldama saadetisele laadida teisi saadetisi kogu 
kaubaruumi kõrguse ulatuses. 

 Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku   
pakendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba 
säilimise laadimisel ja veol. Samuti peab pakend tagama koorma püsimise sihtkohani ja 
välistama koorma raskuskeskme nihkumise.  

 Pakendid on korralikult kinnitatud aluse külge (vajadusel kiletatud või rihmadega kinnitatud). 
 Kaubaalusele paigutatud kaup peab olema asetatud nii, et see ei ulatuks üle kaubaaluse  servade.  

 
 
 

4. Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt markeeritud ning sisaldama selgelt loetavat 

teavet saadetise identifitseerimiseks järgmiste andmetega: 

 Kauba saatja, aadress (sh sihtnumber) ja telefoni number 
 Kauba saaja, aadress (sh sihtnumber) ja telefoni number 

 Rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatusmärgid (ADR, kergesti purunev, külmakartlik jne) 

 Sõnades väljendatud hoiatus (nt. „Do not stack!) 
 Pakkeühiku kaal 

 Pakkeühiku number/pakkeühikute koguarv 

 
  

 

 

 Kauba arvestuslik kaal 

 

 1 EUR alus = 0,4 ldm = 740 kg 

 1 HEP alus = 0,2 ldm = 370 kg 

 1 FIN alus = 0,5 lfm = 960 kg 

 1 m3 = 333 kg 

 1 ldm = 1850 kg 
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          Pisipaki korrektne pakendamine 

 

          Kauba korrektne pakendamine alusele 

 

  
 
 
  

  

 

 
   

   
   

 

  
   

 
   

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

2.1.3. Pisipakk 

Pisipakiks loetakse saadetist, mille kogukaal ei ületa 35 kg ja mis koosneb 

ühest pakkeühikust. 

Pisipaki pakkeühiku pikkus ei ületa 2 m ja pikkus + ümbermõõt ei ületa 3 

m. 

2 
2.1.4. Pakisaadetis 

Pakisaadetiseks loetakse saadetist, mille kogukaal ei ületa 99 kg ning mis 

koosneb maksimaalselt 

kolmest pisipakist. 
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          Vead pisipakkide markeerimisel ja pakendamisel 

 

          Vead alusele pakendatud kauba veoks ettevalmistamisel           

 

    

  

  

 

  

 

     
 

   

     markeeritud 


