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1.1. Veetranspordi ajaloost 

Purjelaevade ajastu 
Kauges minevikus märkasid inimesed, et kokkuühendatud puunottidel veepinnal 
püsi- 

mine ja liikumine allavoolu on üllatavalt lihtne võrreldes liikumisega maismaal. Mööda 
jõgesid oli ka algelise ujuvvahendiga allavoolu liikumine suhteliselt kiire. Lisaks sai 
algelisele parvele laadida jahisaaki ja muud eluks vajalikku. Aerude abil sai hiljem liikuda 
järvedel, mererannikul ja aeglase vooluga jõgedel ka vastuvoolu. 

Kiviajal kasutati jõgedel ja mereranniku lähedal sõitmiseks ning kalastamiseks 
primitiivseid paadikujulisi, enamasti puutüvest välja tahutud sõiduvahendeid. 
Ajalooürikutest on teada, et juba 8000–7500 a eKr ehitati puutüvest õõnestatud 
kanuusid Hollandi aladel. 

Antiikajal ei tundnud inimesed aerusid. Nende asemel kasutati ujuvvahendil 
istudes või lamades oma käsi. Jõel parvega liikudes tõugati seda jõe põhjast tuge saades 
pikkade kaigas- te abil. Aja jooksul võeti kasutusele ühest otsast lapikud mõlad, millega sai 
parve või puutüvest õõnestatud kanuuga liikuda ka sügavamates vetes. Teadaolevalt 
ehitati esimene merekõlblik kanuu 800 a eKr. Kanuudega liiguti piki mererannikut, 
kasutades neid rannikuvetes kalastamiseks. 

Purjetamise leiutamine kujunes pöördeliseks punktiks merenduse ajaloos. 
Esimesed purjedega veesõidukid seilasid Egiptuses Niiluse jõel 3500 a eKr. Nendel 
veesõidukitel oli üks mast ühe ristkülikukujulise purjega. Selline laev oli kasutatav ainult 
tingimusel, et tuul puhus suunas, kuhu soovisid sõita laevnikud. Egiptlased toimetasid 
algeliste laevadega piki Niiluse jõge püramiidide ehituspaika ühekaupa kümneid 
tuhandeid 2–3 t raskusi kiviplokke. 

3000–3500 a eKr ehitasid viikingid, egiptlased ja polüneeslased arvestatava 
suurusega laevu. Suuremaid ja laiema kerega laevu kasutati kaupade veoks, väiksemaid 
ja sihvakamaid sõjanduses. Roomlased ehitasid galeere ja sõitsid nendega 
Vahemerel juba 3000 a eKr. (Pildid 1.1 ja 1.2) 

Egiptuse vaarao Ptolemaios IV lasi ehitada topeltkerega, 130 m pikkuse 
katamaraani nimega „Nelikümmend“. Aluse panid liikuma 4000 aerutajat. Kuna tegemist 
oli sõjalaevaga, oli sellel lisaks aerutajaile 3000 sõdurit. Jalgpalliväljaku suuruse tekiga 
oli alus antiikaja suurimaid, mistõttu arvatakse, et tegu võib olla ka suurima puitlaevaga 
inimkonna ajaloos. Laev kaalus peaaegu 400 t. Laev liikus ainult aerude jõul, kusjuures 
aerutajad istusid laevas nelja- kümnel eri tasandil. Kõige kõrgematel tasanditel istuvad 
aerutajad pidid juhtima 17 m pikkusi aerusid. 

 
 
 

 

Pilt 1.1. Galeer (wikiwand.com) Pilt 1.2. Galeer purjedega (wikiwand.com) 
 
 
 
 
 
 



Teede ehitamise edasine areng 
Kogu eelnenud aastatuhande jooksul olid Euroopa aladel peamisteks ühendusteedeks 

asulate vahel 3–4m laiused pinnaseteed, mis olid kivistel ja kruusastel aladel jalgsi ja 
hobustega suhteliselt kerge vaevaga läbitavad. Mullaga kaetud madalates kohtades 
muutus aga tee läbimine kevadel ja sügisel aeganõudvaks ja veoloomi kurnavaks 
katsumuseks. 

Soised alad muudeti läbitavateks palkteede ehitamisega. Lähedusest langetatud 
puudest lõigati ca 2,5–3,0 m pikkused palgid, mis asetati soisele maapinnale üksteise 
kõrvale risti tee pikiteljega. Võimaluse korral veeti palkidele ka teepinna tasandamiseks 
kruusa. Jõgede ületamiseks ehitati madalamatesse kohtadesse palkidest sillad. 

Enne raudteede kasutuselevõttu 19. sajandi keskpaigas oli pea kõikjal maailmas 
mais- maal domineerivaks hobutransport. Hobustega liiguti ratsa, veeti lohisteid, regesid, 
saane, töö- vankreid, vedruvankreid ja tõldu. Vähemal määral kasutati veo- ja 
kandeloomadena eesleid ja muulasid. Aafrikas ja paljudel Aasia aladel kasutati 
vastupidavate veoloomadena kaameleid, kes suutsid kanda oma turjal mitmesajakilost 
koormat ja liikuda seejuures teedeta maastikul, olles päevi joomata. Kagu-Aasias oli 
kande- ja tööloomadeks ka elevandid. 

 

Pilt 1.29. Maantee ehitamine USA-s 1823. a Pilt 1.30. Maantee ehitajad ja 
auruteerull (spartacus-educational.com) Kanadas 1911. a 

(vancouverheritagefoundation.org) 
 

17. ja 18. sajandil kasvas Euroopa aladel vajadus senisest paremate teede järele 
peamiselt seoses suureneva reisimise ja areneva kaubandusega. Hakati ehitama senisest 
paremaid, suuremaid ja vastupidavamaid hobuvankreid ja arendama veoloomadeks 
paremini sobivaid hobusetõugusid, mis omakorda suurendasid vajadust senisest paremate 
ühendusteede järele. 

Sõidetavad teed, inimeste poolt rajatud kanalid ja navigeeritavad jõed vähendasid 
vedudele ja reisimistele tehtavaid kulutusi ja võimaldasid siduda riikide kauged 
maapiirkonnad linnadega. 

Laiaulatuslike tee -ehitusprojektidega Euroopas alustati alles 20. sajandi algul. Seoses 
mootorsõidukite tootmise alustamisega. 1924.a, valmis Itaalias maailma esimene kiirtee – 
autostraad. 

23. septembril 1933. a alustati Saksamaal 6000 km pikkuse kiirteede võrgustiku 
ehitamist. See tekitades juurde 600 000 töökohta ja aitas vähendada riigis oluliselt 
tööpuudust. Teise Maailmasõja alguseks oli valminud 3800 km kiirteid. 

1944. a võeti USA-s vastu otsus ehitada 41 000 miili pikkune riigiteede võrgustik. 
Vahele tuli Teine Maailmasõda ja osariikide vahelise teevõrgustiku Interstate ehitamist 
alustati alles 1956. a. 

 
 
 
 
 



1.2. Raudteetranspordi ajaloost 

Raudtee sai alguse kaevandustest 
Ajaloost on teada, et raudtee põhimõte – vähendada vankrirataste veeretakistust ja 

juhtida nende liikumist tee kivikattesse uuristatud süvendite abil sai alguse juba 
antiikajal. Raudteetranspordi ajalugu ulatub ca 500 aasta tagusesse aega, mil tekkis 
vajadus hakata veda- ma maa-alustest kaevandustes välja kivisütt ja soola. Algselt 
kasutati selleks nii puidust kui ka kivist ehitatud teed. 

Hobused ja töömehed vedasid kaevandustes vagonette aastasadu. 
Raudteetranspordi eelkäiaks peetakse puidust ratastega vagonette, mida lükati või veeti 
enda järel nii veolooma- de kui ka inimeste poolt. Vagonetid olid raskete koormate veoks 
mõeldud tugevad vankrid, millega veeti kaevandatud materjali maa alt välja 
peamiselt veoloomade jõul. 

Algselt liikusid vagonettide puidust rattad lubjakivisse uuristatud süvendites või 
puidust rööbastel. Keskajal lükati-tõmmati soolakaevandustes soolaga täidetud vankreid 
laudteedel. (Pildid 1.65. ja 1.66.) 

Kuna vagonetid olid rasked, ehitati juba keskajal nende tarvis plankudest teid, 
kuid rasked vagonetid kulutasid need kiiresti läbi. Seetõttu hakati kaevandusvagonettide 
palkteid katma raudlattidega, mis pidasid vagonettide ratastele paremini vastu. 1760 
aastatel hakati puitteede asemel kasutama raudplaate, mis olid siledad ja muutsid hobuste 
töö oluliselt kerge- maks. 

 

Pilt 1.65. Kaevanduse vagonett 16–17.saj. Pilt 1.66. Kaevanduse vagonett 
laudteel (minecart.net) 16–17. saj.(Autori foto) 

 
Edaspidi varustati ka vagonettide rattad rauast rehvidega, mis suurendas 

vastupidavust veelgi. Puidust, raudlattidega kaetud rööpaid kasutati kaevandustes veel 19. 
sajandi algul. Sedamööda, kuidas arenes metalli valtsimise oskus, asendati puidust rööpad 
terasrööbastega. Pikkamööda muutusid kaevandustes kasutatavad vagonettide rööpad 
raudteerööbaste sarnasteks. 

Kui 18. sajandil hakati tootma terast, valmistati nii rööpad kui ka vagonettide 
rattad üleni metallist. 18. sajandi lõpul projekteeris inglise insener William Jessop 
lõikeservaga rööpad mida hakati kasutama koos äärisega vagonetiratastega. 

19. sajandi algul, mil aurumasinaid kasutati kaevandustes vee pumpamiseks, tuldi 
üsna pea mõttele hakata nende jõul ja trossidega vedades liigutama kaevandusvagonette. 
Vagonette hakati maapinnale tõmbama suurte paiksete aurumasinatega, mis käitasid köite 
abil tõmbamise ülekandemehhanisme. 

Esimese iseliikuva aurumasina valmistas 1760. a prantslane Cugnot. Aurumasin 
tõsteti ühele vagonetile ja see pandi vedama teisi vagonette. Nii oligi sündinud tänapäeva 
veduri eel- käija. 19. sajandi algul hakati sel viisil vedama sütt maa alt välja Inglismaa 
kaevandustes. 



1920. a sai maailmas raudteebuumist lennuliiklusbuum. Lennukite mootorid ja kere 
konstruktsioon ja aerodünaamilised omadused olid teinud kümnendi kestel läbi kiire arengu. 
Olid tekkinud tehnilised ja majanduslikud eeldused reisijaid ja väikesaadetisi vedavate lennu- 
kite seeriatootmiseks. Regulaarset postivedu lennukitega alustati Euroopas 1920 aastatel. 

Lennutranspordi arengut USA-s pidurdas suuresti asjaolu, et puudus vajalik infra- 
struktuur. Välja olid ehitamata lennuväljad, maandumis- ja ruleerimisrajad, puudusid sobivad 
lennuliiklussüsteemid. Kasutatavad ilmavaatlusseadmed ei võimaldanud teha vajaliku täpsu- 
sega paikapidavaid ilmaprognoose. 

Esimesed lennuväljad ehitati 1920 aastatel USA rannikualadel teenindamaks peami- 
selt sõjalennukeid. Paljud neist muudeti hiljem tsiviilotstarbelisteks. Tol ajal ehitati Ameerika 
Ühendriikides peamiselt sõjalennukeid, mis polnud sobivad teenindama kommertslendusid. 
Lennumasinate ostuhinnad olid küll soodsad, kuid nende kasutamis- ja teeninduskulud eba- 
mõistlikult suured. 

Lennukiehituse arengule aitas kaasa Esimene Maailmasõda. USA föderaalvalitsuse tel- 
limusel ehitati 1920. aastaks tuhandeid sõjalennukeid. Pärast sõda ei läinud suurt osa nendest 
vaja ning lennukid kohandati postiteenistuses kasutamiseks. Õhuväe piloodid tegelesid lennu- 
posti edasitoimetamisega aastatel 1918–1925. Esimene regulaarlend posti teenindamiseks leidis 
aset 15. mail 1918. a suunal New York–Washington DC vahemaandumistega Philadelphias, kus 
lennukit vahepeal tangiti. 

Postisaadetiste edasitoimetamine maismaal oli olnud aeganõudev, mistõttu nähti lennukite 
kasutamises selleks otstarbeks revolutsioonilisi eeliseid. USA postiteenistus hakkas arendama 
võimalusi posti laialivedamiseks lennukitega. Läbimurre toimus 1918. a, mil USA Kongress 
otsustas toetada postiteenistust 100 tuhande dollariga. 

 

Pilt 1.79. Esimesed postilennukid USA-s 1918. a Pilt 1.80. Postilennuki laadimine 
(washingtonpost.com) USA-s  

Transpordilennukite isaks võib pidada 1914. a lennundusinsener Igor Sikorski poolt 
välja töötatud, Esimeses Maailmasõjas kasutatud 5 t kogukaaluga pommitajat „Muromets“. Kui 
tavapäraselt oli lennukitel üks mootor, siis Sikorski pommitajal kasutati nelja mootorit, kum- 
malgi tiival kahte. 

Reisijatevedu lennukitega arenes aastatel 1920–1930 USA-s välja kui kõrvaltoode posti- 
veoteenuse kõrval. Lennundusettevõtetest kujunes ainulaadne ja oluline vedajate rühm, kes 
hakkas rahuldama elanikkonna teatud osa spetsiifilist nõudlust. Riikidepoolne lennukitega 
postivedude subsideerimine andis tõuke lennukaubavedude edaspidiseks kiireks arenguks. 

1920 aastate lõpul hakkas arenema kommertslennundus. Alustati senisest suurema- 
te ühetiivaliste, alumiiniumisulamitest, kinnise kere, väikese reisijatesalongi ja postipakke 
mahutava kaubaruumiga lennukite tootmist.  

 
 

 

 

 

 



Malcolm McLean oli ratsionaalselt mõtlev ettevõtja, kellele meeldis keerulisi asju liht- 
sustada. 21-aastasena ostis Malcolm endale vana veoauto ja rajas ettevõtte nimega McLean- 
Trucking Company. Esimeseks tööks oli farmijäätmete vedu. Ta õppis kiiresti ja märkas peagi 
transpordisüsteemi puudusi – see oli komplitseeritud, aeglane ja kulukas. 

McLean’i inspireeris 1937. a USA-s NEW-York’is Hobokeni kail avanenud vaatepilt. 
„Ma istusin seal ja vaatasin, kuidas suur hulk inimesi tegeles autokastis sellega, et kinnitada 
trosside külge pakke. Kui kaup oli tõstetud laeva, haagiti konksud lahti ja veeti laevas kohta, 
kuhu see pidi jääma merereisi ajaks”. Nii meenutas leiutaja nähtut aastaid hiljem. „Kas oleks 
liialt palju tahta, et kogu veoauto haagis tõstetakse ühekorraga laeva nii, et selle sisu pole vaja 
puudutada”? McLeani originaalne mõte tuli talle loetud minutite jooksul, kuid võttis aega kaks 
aastakümmet, enne kui ta suutis selle täide viia. Seejärel möödus vee kümme aastat, enne kui 
innovaatilist ideed saatis transpordiäris lõplik edu. 

McLean laiendas oma ettevõtet aastate jooksul sedavõrd, et sellest sai enne 1950 aas- 
taid USA üks suurimaid vedajaid. 1954. a. müüs ta ettevõtte ja hakkas tegelema oma idee, 
„auto laeva pardal” realiseerimisega. Võttes pangast 40 miljonit USA dollarit laenu, ostis ta 
laevakompanii Pan Atlantic Steamship Ltd. Ettevõte omas tankereid, mille tekiehitised olid val- 
mistatud arvestusega, et Teises Maailmasõjas sai laevade tekkidel vedada suurtes kastides 
lennukite osasid. Laeva tekiehitisi sai kerge vaevaga kohaldada ümber haagiste ja poolhaagis- 
te veoks. Probleemiks oli aga asjaolu, et haagised ei sobinud hästi laeva pardale. Ta tugevdas 
laeva tekki ja lasi valmistada haagiste asemel 35 jala pikkusi metallist risttahukaid. See tähen- 
das, et haagise rattad võis „ jätta maale”. 

McLean jätkas tankerite ümberehitamist laevadeks, mis olid suutelised vedama oma 
tekil konteinereid. Ta omandas ka laevakompanii Waterman Steamships Ltd., mille aluseid 
oli lihtsam ümber ehitada ja mis võimaldasid ühtlasi paigutada konteinereid ka peateki alla. 
Alused olid varustatud rööbastel liikuvate kraanadega, mis olid suutelised tõstma konteinereid 
ka laeva trümmi. See tähendas, et McLean’i laevad said kai ääres lastimise ja lossimisega ilma 
sadamakraanadeta iseseisvalt hakkama. 

Pilt 1.83. Ideal X konteineritega. (seabreezes.co.im) Pilt 1.84. Malcolm Mc Lean 1960 
aastate algul. (Autor teadmata) 

 

Pilt 1.85. Ideal X konteinerlaeva tekk ja Pilt 1.86. Konteinerite paigutamine 
sadama konteinerkraana (joc.com) laevale Ideal X (joc.com) 



Valmistatakse palju erinevaid poolhaagise tüüpe erinevateks otstarveteks. Siiski võib 
loetleda enimtoodetavad pooltreilerid alljärgnevalt: 
• europooltreiler ehk universaalne pooltreiler 
• kardinpooltreiler 
• megapooltreiler 
• intermodaalne pooltreiler 
• furgoonpooltreiler ehk bokspooltreiler 
• termopooltreiler/külmikpooltreiler 
• linnavedude pooltreiler 
• kallurpooltreiler (puistkauba pooltreiler) 
• konteinerite veo alusraam/skeletonpooltreiler 
• tsisternpooltreiler  (paakpooltreiler) 

Euro- ehk universaalsed poolhaagised 
Europooltreilerid on tentpoolhaagised ehk pulmanpoolhaagised, mille karkass on 

kaetud veekindla katte ehk tendiga. Tent (tarpaulin) on veekindel polüestrist kate, mis kaitseb 
poolhaagises või muus veoühikus olevat kaupa ilmastikuolude eest. 

Viimastel aastatel on europoolhaagist hakatud nimetama universaalseks poolhaagiseks 
(drop side treiler). Alumiiniumisulamist külgluukide ja tentkattega poolhaagise sisekõrgus 
esiosas on enamasti 2,70m ja tagaosas 2,85m. 

Poolhaagise esiseina nurkades on teraspostid, mis tagavad selle jäikuse. Esisein peab 
vastu kuni 13,5 t seestpoolt mõjuvale jõule. Lisavarustusena võib tellida kaubaaluste kasti 
kuni 34 EUR1- tüüpi kaubaaluse tarvis. Tagaosas on kogu poolhaagise kõrguses kahele poole 
avanevad alumiiniumsulamist tiibuksed. 

Küljelt laadimiseks tõstetakse tent kas osaliselt või täielikult üles. Koormaruumi 
seinad ja katus on mõnevõrra elastsed ja tihedam pealelaadimine on teatud piirini võimalik. 
Miinuseks on asjaolu, et veetavale lastile võivad avaldada mõju ilmastikuolud (niiskus, kõrge 
ja madal temperatuur). Pooltreileri tühikaal on tavaliselt vahemikus 5,0–5,5 t. 

 

Pilt 3.24. Pulmanpoolhaagis (interlinkgs.com) Pilt 3.25. Universaalne pulmanpoolhaagis 
avatud küljega (cargobull.com) 

 
Varasemalt kehtinud standardi järgi, on europooltreilerite haakesadula kõrgus 1250 mm, mis 
võimaldab kasutada koormaruumi mahutavusega kuni 90 m3. Uue standardi järgi võib olla 
haakesadula kõrgus teepinnast vahemikus 1100–1170 mm, mis võimaldab saada poolhaagise 
lastiruumi mahuks 13,6 m pikkuse juures 95 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Intermodaalvedude poolhaagised 
Kesk- ja Lääne-Euroopas veetakse iga päev tuhandeid poolhaagiseid    raudteeplatvormidel 

intermodaalsete rongide koosseisus. Selleks tõstetakse pooltreilerid pukk-kraanade või suurte tõstukite 
abil lähtejaamas spetsiaalsetele platvormvagunitele, kus need kinnitatakse vagunil ole- va sadula külge 
sadulatapiga. Et kaubaga täidetud poolhaagiste raamid läbi ei painduks, peavad need olema tugevdatud. 
Lisaks on veoühikutel neli tõstmiskohta, kaks kummalgi küljel. Inter- modaalne poolhaagis (intermodal 
semitrailer) on spetsiaalne, tugevdatud raami ja tõstekohtade- ga poolhaagis, mida kasutatakse 
intermodaalsetel, täpsemalt huckepack raudteevedudel. 
 

Pilt 3.29.  Intermodaalne poolhaagis kollaseks Pilt 3.30. Tavalisele pooltreilerile tõstmiseks 
värvitud tõstmiskohtadega (Autori foto) lisatud konstruktsioon (punane) (Autori foto) 

Suurendatud koormaruumiga poolhaagised 
 Kui soovitakse suurendada laadimisosa kõrgust, tuleb kasutada maanteedel kehtivate kõrgus-  
piirangute tõttu haagistel väiksemaid rattaid. Kuna suur osa maanteel veetavatest kaupadest  
on mahukaubad, mille puhul täitub lastiruum enne, kui haagise kandejõud saab ära kasuta-  
tud, toodetakse mahukaupade veoks kõrgendatud lastiruumiga spetsiaaltreilereid ehk mega- 
pooltreilereid. Sisuliselt on tegemist madala raami, väikese läbimõõduga rataste ja kõrgenda-  
tud koormaruumiga kardintreileriga. 

Megapooltreiler (megasemitrailer) on tavapärasest kõrgema (3,0 m) sisekõrgusega 
pooltreiler, mille haakeseadme kõrgus teepinnast on ca 960 mm. Madalam põhjakõrgus maa- 
pinnast võimaldab kasutada koormaruumi mahtu 100 m3 ulatuses. Treileri veoks kasutatakse 
spetsiaalset madalapõhjalist vedukit, mis eristub tavapärastest sadulautodest väiksema läbi- 
mõõduga rataste ja erikujulise tagavedrustusega.  

Megapoolhaagiseid toodetakse ka variandis, mille puhul saab pakkeüksusi vedada 
kahel tasandil. Topeltteki süsteem (double-decker system) võimaldab kaubaaluste vedamist 
kahel korrusel selleks ette nähtud poolhaagises. Nn teine tekk koostatakse vertikaalpostidest, 
horisontaaltaladest ja tõstukiga paigaldavatest moodulitest. Teisel korrusel paiknevate kauba- 
aluste kogukaaluks on lubatud enamasti kuni 10,0 t. Kaubaaluste paigutamisel kahel korrusel 
on võimalik vedada  

  kokku 67 kaubaalust, sealjuures ülemisel korrusel 33 tk. 

 
Pilt 3.31. Megapooltreiler (Krone tootekataloog) Pilt 3.32. Kaubaaluste paigutamine megatrei 

lerisse kahekorruseliselt (Krone tootekataloog) 
 

 

 

 



Meil kasutatava neljateljelise poolvaguni raami pikkus on enamasti 13,92 m, kasutusel 
on ka kuue- ja kaheksateljelised poolvagunid. Neljateljelise poolvaguni kandejõud on 67–75 t, 
kuueteljelisel 94 t, kaheksateljelisel 125 t. 

Neljateljelist poolvagunit loetakse raudteel endise N Liidu aladel tingvaguniks. Ting- 
vagun on kokkuleppeline pikkusühik (arvestuslik pikkus 14,0 m), millega on määratud jaama- 
teede kasulikud pikkused ja rongide pikkused. Kuna erinevad kaubavagunid on eri pikkustega, 
on kasutusel tabelid, kus erinevate vagunitüüpide pikkus on lisaks meetritele, toodud ära ka 
tingvaguni pikkustes. 

Pilt 4.31. 1435 mm raudtee poolvagun Pilt 4.32. 1520 mm raudtee poolvagun 
(Autori foto) (turbosquid.com) 

 
Tsisternvagun ehk paakvagun (tank car) on kasutatav vedelike ja veeldatud gaaside 

veoks. Tsisternvagunitega veetakse peamiselt „heledaid“ naftasaadusi (diislikütus, autobensiin 
jms) ja „tumedaid“ naftatooteid (toornafta ja kütteõli), tööstuslikke kemikaale, toiduainete 
tööstuse tooraineid ja toidukaupu (toiduõlid jms).     Tsisternvagunitel on üleval 
täiteluuk ja all torustike ja ventiilidega tühjendusseade. 
Tühjendusseade kujutab endast mehaaniliselt avatavat luuki vaguni põhjas või tühjendustoru- 
de ja ventiilide süsteemi, kust vedelik isevoolu teel väljub. Mõnel juhul on nähtud ette ka tsis- 
terni tühjendamine survega (ülerõhuga). 

Universaalvaguniga võib vedada mitmesuguseid vedelikke. Paagil on ülaluuk ja alu- 
mine tühjendusseade. Kaubaliigi vahetamisel/muutmisel tuleb paak enne pesta või aurutada. 
Erinevate vedelike veol on omavahel lubatud vahetada ainult naftatoodete tsisterne. Nende vahe- 
pealne pesu enne muu naftaprodukti vedamist on ökonoomsem kui iga naftasaaduse tarvis 
oma tsisternipargi soetamine. 

Masuuditsistern on toornafta ja tumedate naftasaaduste veoks. Paagil on ülaluuk ja 
alumine tühjendusseade, sageli ka auru- või elektrisoojendusseadmed. Bituumenitsistern 
on sitkete naftasaaduste veoks. Bensiinitsistern on mõeldud heledate naftasaaduste veoks. 
Üldjuhul sellel alumist tühjendusseadet ei ole. 

Osa tsisternvaguneid on kahe paagiga, kus kaupa sisaldaval tsisternil on ümber oma- 
korda paak. Selliseid vaguneid kasutatakse ainete veol, mida saab laadida ainult kuumalt, 
vedelas olekus. Tavatemperatuuridel muutuvad need ained tahkeks (näit. bituumen, tõrv ja 
vaha). Kauba uuesti ülessoojendamine ning vedelasse olekusse viimine, toimub auru juhtimi- 
sega kahe tsisterni vahelisse ruumi. 

Tsisternvagunid on nelja- ja kaheksateljelised. Kaheksateljelised tsisternvagunid on 
kasutusel ainult naftasaaduste (peamiselt kütused) ja mõnede kemikaalide veol. Kandejõud on 
neljateljelistel tsisternvagunitel enamasti kas 60–66 t ja kaheksateljelistel 120–125 t. Tsister- 
nide mahud on kaheksateljelistel vagunitel 140–161 m3, neljateljelistel naftatoodete veoks 
mõeldud vagunitel 61–91 m3. 

Toodetakse ka väikeste tsisternidega, kemikaalide veoks mõeldud vaguneid. Nii veetakse 
kangeid happeid tsisternidega, mille ruumalad on vahemikus …….. 



ELi liikmesriikide kaubaveo jõelaevastikus on kokku ligikaudu 12 000 praami, millest 
enamik on iseliikuvad veovahendid. Praamide summeeritud kandevõime on ligikaudu 12 mln 
tonni. Kõige väiksemad praamid on suutelised võtma pardale 250 t lasti, kõige suuremad aga 
3600 t ja isegi enam. Võimas puksiir suudab lükata enda ees kuut praami, mille kandevõime 
on kokku 16 000 t. 

Pilt 5.5. Jõgi-meri tüüpi konteinerlaev Pilt 5.6. Jõuallikaga kaetud trümmiga kuiv- 
(duisport.de) lasti praam (fleetmon.com) 

 

Pilt 5.7. Jõepuksiir (gcaptain.com) Pilt 5.8. Jõepuksiir neljast puistlasti praamist 
koosneva konvoiga (cbs.nl) 

 
Kasutusel on peamiselt kolme tüüpi jõepraame: avatud trümmiga praamid, trümmiluu- 

kidega kinnised praamid ja tankerpraamid. Avatud trümmiga praame kasutatakse enamasti 
puistainete veoks, mis ei vaja katmist, nagu kivisüsi, peenestatud vanametall, liiv, kruus ja 
killustik. Suletud trümmides veetakse teravilja ja muid kaupu, mis peavad olema sademete 
eest kaitstud. Lastimise ja lossimise ajaks tõstetakse trümmiluugid kraanaga pealt ära või 
lükatakse siinidel ja rullikutel kõrvale. Tankerpraamidega veetakse naftasaadusi ja erinevaid 
kemikaale. 

Kuivlasti praam (dry cargo barge) on mõeldud ilmastiku eest katmist vajava tükikauba või 
puistkauba veoks. See on praamide kategooria, mille alla kuuluvad lahtise või kaetud trümmi- 
ga tükikauba vedamiseks mõeldud praamid, hopperpraamid jms segakauba veoks mõeldud 
praamid. Suuremate kuivlastipraamide pikkus on tüüpiliselt 67 m, laius 8,2 m, süvis 2,5 m ja 
kandevõime 900 dwt. (Pilt 5.6.) 

Konteinerpraame (IWT container vessel) kasutatakse konteinerite vedamiseks. Kõige 
rohkem kasutatakse praame, mis mahutavad 70–80 tk 40-jalast (ft) konteinerit. Praam on 
varustatud konteinerite veoks vajalike lahtritega laevatrümmis ja konteinerite kinnitamisva- 
henditega laevatekil. 

Ro-ro praam (ro-ro barge) on mõeldud iseseisvalt liikuvate ja/või veeretatavate lastide 
veoks jõgedel ja kanalitel. Lastiks võivad olla veoautod, autorongid, täishaagised ja poolhaagi- 
sed. Laadimine toimub vööri- ja ahtrirambi kaudu. Ro-ro-praami pikkus on kuni 110 m, laius 
11,4 m ja süvis 2,5 m.  

 
 



 

Kaupa vedavad veeremilaevad 
Veeremilaeva (roll on, roll off vessel) puhul toimub kaupade laadimine ja lossimine ratas- 

tel, tõsteseadmeid kasutamata. Veeremilaevu kasutatakse veoautode, autorongide ja haagiste 
veol, aga ka konteinerite ja erinevate kaupade veoks rulltreileritel või kassettidel. 

Ro-ro laeva (ro-ro ship) laadimine toimub vööri- ja ahtrirambi või ainult ahtrirambi 
kaudu. Veeremilaev kui sõidukite ja veoühikute vedamiseks ehitatud laev on konstrueeritud 
nii, et sõidukid saaksid rambi kaudu laeva tekkidele ja kaile sõita. Osadel alustel on ka külg- 
ramp, mis võetakse kasutusele kaidel, kus puudub ahtri- või vöörirambi kasutamise võimalus. 
Veeremilaev kujutab endast suhteliselt uut laevatüüpi – need võeti laiemalt kasutusele 1970. 
aastatel. 

Veerev lasti (rolling cargo) puhul on tegemist ratastel oleva kaubaga (veosega), mida 
on võimalik viia veeremilaeva ja sellest välja mootorsõidukil, veoühikul (täis- või poolhaagis, 
rulltreiler, kassetitreiler jms). Veerevaks lastiks on samuti sõiduautod, kaubikud, veoautod, 
bussid, iseliikuvad ehitusmasinad, põllumajandus- ja tee-ehitusmasinad jms. 

Veeremilaevadega veetakse veokeid haagiste ja poolhaagistega, eraldi poolhaagiseid, 
uusi sõidukeid ja konteinereid ning erinevaid kaupu rulltreileritel ja kassettalustel. Veoühiku- 
te laeva ja laevast välja vedamise töö teevad terminalitraktorid. Suure aluse laadimise ajal võib 
liikuda laeva ja kai vahet üheaegselt kümmekond terminalitraktorit. 

Veeremilaevade kasutamine on üldlevinud ka militaartehnika (militaarse otstarbega 
transpordivahendid ja toetus- ning lahingumasinad) kiireks kohaletoimetamiseks eri paika- 
desse roteeruvate väeüksuste väljavahetamiseks koos tehnikaga ning militaartehnika kiireks 
toimetamiseks kriisipiirkondadesse. Nii veetakse ro-ro laevadega soomustransportööre, tanke, 
veoautosid, maastureid, suurtükke jms militaartehnikat. 

Veeremilaevad on varustatud rampidega (ramp), mis on terasest, tugeva konstruktsioo- 
niga laeva vöörist, ahtrist või küljelt hüdraulika ja/või trosside abil allalastav sild, mida mööda 
sõidetakse kailt laeva või laevast kaile. Ohutuse tagamiseks valmistatakse laeva vööri- ja ahtri- 
rambid veekindlatena. Ramp võib olla nii laeval kui ka kail. Ahtriramp (axial stern ramp) 
paikneb laeva ahtris ühendades laeva peatekki kairambiga. Laeva laadimine ja lossimine 
toimuvad üle ahtrirambi. Vöörirambiga laevadel on laeva ninas küljele avanevad tiibväravad, 
mille taga, eespool vöörirampi lisaks veekindel, ülestõstetav vahesein. Ahtri veekindlad vära- 
vad paiknevad rampidest seespool ja avanevad kahele poole külgedele. Laeva merel olles on 
ahtriramp tõstetud üles vastu seespool olevaid veekindlaid väravaid. 

 

Pilt 5.13. Transfennica ro-ro alus (Autori foto) Pilt 5.14. Transfennica ro-ro laeva ülemine, 
avatud tekk (m.shippingwatch.com) 

Konteinerlaevadel puuduvad üldjuhul lastikäsitlemisseadmed. Need liiguvad kontei- 
neri sadamate vahel, kus toimub konteinerite laadimine spetsiaalsete konteinerkraanadega. 
Arvestades, et kõikides väikestes sadamates pole vajalikke kraanasid konteinerite tõstmiseks, 
toodetakse ka tekikraanadega konteinerlaevu, mis suudavad tõsta konteinerid kailt laevale ja 
laevalt kaile. 

 



Tekikraanadega konteinerlaev (container vessel with deck cranes) on fiiderkonteiner- 
laeva modifikatsioon, mis on varustatud laevatekil olevate kraanadega konteinerite peale- ja 
mahalaadimiseks. Kasutatakse peamiselt laevaliinidel, mille sadamates puuduvad konteiner- 
kraanad või muud tüüpi sadamakraanad konteinerite laadimiseks. 

Konteinerid asetatakse laeva laadimisel laevatrümmi ja tekile spetsiaalsetesse vahedes- 
se ehk lahtritesse. Lahter (cell) on konteinerlaeva modulaarse kontruktsiooni osa, mis võimal- 
dab paigutada konteinereid turvaliselt üksteise otsa, kinnitades neid fitingute – pöördlukkude 
abil kõigist neljast nurgast. (Pildid 5.36. ja 5.48.) 

Seoses 2008. aastal alguse saanud ülemaailmse majanduskriisiga, vähenesid Aasia 
ja Euroopa riikide vaheliste konteinervedude mahud drastiliselt. Selle tagajärjel jäi Kaug-Ida 
sadamate reididele seisma ligi 700 suurt konteinerlaeva. Veotariifid tegid läbi peadpööritava 
kukkumise ja laevaomanikud ning prahtijad hakkasid otsima ellujäämiseks võimalusi kulude 
kokkuhoiuks. 

Erinevate seilamiskiirustega katsetamiste käigus sai selgeks, et vähendades konteiner- 
laeva kiirust ookeanil tavapäraselt 20 sõlmelt 14–15 sõlmele, on võimalik tulla toime keskmi- 
selt kaks korda väiksema laevakütuse kuluga. Seilamise kiirust 17–18 sõlme hakati nimetama 
ökonoomiliseks kiiruseks ja kiirust 14–15 sõlme superökonoomiliseks kiiruseks. Pikenes 
veoaeg, kuid laevakütuse kokkuhoidmisest saadud kulusääst osutus suuremaks, võrreldes 
pikema reisiga tekkinud täiendavate kuludega. 

 
Tabel 5.4. Konteinerlaevade areng 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

  

 

  

 
Konteinerite rahvusvahelises liikluses eksisteerib suur tasakaalutus (disbalanss). Eu- 

roopa sadamatest Kagu-Aasia sadamatesse ja USA ja Kanada sadamatest Aasia riikide sada- 
matesse liikuvatel konteinerlaevadel on keskmiselt pooled konteinerid tühjad. Euroopa ja USA 
sadamate vahelises liikluses on kaubavood mõlemal veosuunal praktiliselt tasakaalus. 

Suezi kanali pikkus on 162,25 km ja seda kasutavad Punasest merest Vahemerre ja 
vastassuunas liikumiseks regulaarselt ligi 60 konteinerlaeva liini. 80% liinide puhul toimub 
liiklus Põhja-Euroopa ja Kaug-Ida sadamate vahel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Pilt 5.67. Konecranes väikese Pilt 5.68. Konecranes suure tööulatusega rööbasteel 
tööulatusega rööbasteel pukk-kraana (RMG) (Autori foto) 
pukk-kraana (RMG) 
(konecranes.com) 

Rööbasteel töötavad automaatkraanad 
ASC kraana (automatic stacker crane) on RMG kraana edasiarendatud variant, mis töötab 

ilma juhita. Tõsteseadet juhib arvuti, mis annab kõik konteinerite teisaldamiseks vajalikud 
käsud nii veoühikute vastuvõtmiseks konteinerite lattu kui ka laost väljastamiseks. ASC kraa- 
nasid kasutatakse konteinerite virnastamiseks, platsil teisaldamiseks ja veokite laadimiseks. 
Laadimisel konteineriveo platvormile sooritab konteineri langetamise viimase, suurt täpsust 
nõudva faasi veoplatvormile autojuht kaugjuhtimispuldi abil. 

STS kraanade juurest veavad konteinerid hoiuplatsile harktõstukid või ilma juhita kon- 
teineriteisaldajad – AGV-d. Ühe STS kraana kohta vajatakse 2–3 AGV-d või automaatselt tööta- 
vat harktõstukit ja 4 ASC-d juhul, kui hoiuplats on vahetult kai läheduses. Ladustamistihedus 
on 1350 TEU/ha 4-kihilise virnastamise korral. ASC-de kasutamine on optimaalne lahendus 
suurte ja väga suurte terminalide puhul. 

Esimene täisautomaatne terminal ECT Delta Rotterdami sadamas võeti kasutusele 1990 
aastate algul. Konteinerite read on risti kaiga, nagu see on tüüpiline Euroopa sadamatele. Kasu- 
tama hakati AGV ja ASC kontseptsioone üheskoos. Üht konteinerkraanat teenindab neli AGV-d. 

Uuemas, samas sadamas 2008. aastast töötavas ECT Euromax terminalis, kasutatakse 
ühes konteinerite blokis (kvartalis) kaht ASC kraanat. Ühes plokis on kõrvuti 10–12 rida 
konteinereid. Kaks rööbasteed paiknevad kõrvuti, suurem kraana sõidab üle sellest allpool 
paikneva väiksema. Hamburgi sadama konteinerterminalis CTB terminalis on kasutusel ühes 
blokis koguni kaks väiksemat ja üks suur ASC kraana. 

ASC-d kasutades on võimalik saada terminaliblokki 25% rohkem konteinereid kui RTG 
kasutamisel. RTG puhul on vaja jätta terminalitraktorite ja harktõstukite tarvis küljele eraldi 
territoorium, mida ASC kasutamisel ei vajata. 

 

Pildid 5.69. ja 5.70. Rööbasteel liikuvad automaatkraanad (ASC) Antwerpeni sadama konteiner- 
terminalis (wireropeexchange.com) 



 

Ro-ro mafi CTS (Cargo Trailer System) süsteem 
Sadamatehnoloogia tootja MAFI arendas välja CTS-süsteemi erinevate 
transpordivajaduste tarvis 1960 aastate keskel, kui alustati ro-ro vedudega. Idee 
iseenesest on lihtne: termi- nalitraktor koos spetsiaalse haaratsiga (goose neck) pukseerib 
või tõukab enda ees veerevat platvormi kaubaga. 

Rulltreiler ehk nn mafi-treiler (roll trailer) on madal, tasase põhjaga ainult 
sadama- terminalides ja ro-ro laevadel kasutatav täiskummist ratastega poolhaagis, mille 
üks ots toetub terminalitraktori spetsiaalsele haaratsile (goose-neck). Konteinerid ja 
veetav kaup laaditakse sadamas rulltreilerile, misjärel veetakse see terminalitraktoriga 
ro-ro laeva ja transporditakse meritsi sihtsadamasse. 

Kaup on võimalik viia laeva või tuua sealt välja lühikese aja jooksul. 
Rulltreiler tõstetakse eesmisest osast terminalitraktori sadula külge kinnitatud 
haaratsiga. Haaratsi ots viiakse rulltreileri õõnsusesse ehk tunnelisse ja esiosa 
tõstetakse seejärel maapinnast lahti. Rulltreilerite peamised puudused on nende 
kõrge hind ja täiskummist rataste kummikihi kiire kulumine. 

 

  

Ro-ro kassett-tehnoloogia 

1990-ndate algul arendati välja uus ro-ro laevade laadimise tehnoloogia. Leiti, et 
rulltreile- 
ritest ökonoomsem on kasutada ilma ratasteta, oma „jalgadel” seisvaid 
kassettaluseid, mida transporditakse laevale ja tagasi terminalitraktoriga 
ühendatud spetsiaalse liikuva platvormi abil. Kassetitehnoloogia võeti kasutusele 
1991. a Transfennica Oy poolt. 

Kassett-tehnoloogia (cassette technology) on Soome ettevõtte Liftec Oy poolt 
välja töötatud ja toodetav ro-ro- ja con-ro laevade lastide käitlemissüsteem. 
Konteinerid, masinad ja seadmed ning lahtine tükikaup tõstetakse tõstukiga 
kassettalusele, mis viiakse terminalitraktori 
ja kassetitreileri abil laeva. Kassetitreiler juhitakse kasseti alla, misjärel 
tõstetakse kassett maapinnast lahti, teisaldatakse ja lastakse tagasi kaile või 
laevatekile. 

Kassett-tehnoloogia puhul kasutatakse ilma ratasteta aluseid ehk 
kassette. Kassett (cassette) on terasest platvorm tükikaupade, masinate ja 
seadmete ning konteinerite vedamiseks ro-ro ja con-ro laevadega. Kassettalus 
sobib hästi ka lahtise kauba transportimiseks. 
Selleks kinnitatakse veos koormarihmadega aluse külge. 

Konteiner, tsistern, mõni muu veoühik või tükikaup tõstetakse 
kassettalusele. Termi- nalitraktori ja kassetitreileri abil veetakse kassetid 
kaubaga ro-ro laeva tekile ja asetatakse merereisil nihkumise vältimiseks tihedalt 
üksteise kõrvale. Kassetitreiler (cassette trailer) ehk translifter kujutab endast 
terminalitraktorist juhitavat ja hüdrauliliselt tõstetavat põhjaga haagis-
teisaldusseadet. Kassetitreileril on kaheksa rattapaari täiskummirattaid neljal 
teljel ning sellega veetakse kassettaluseid terminalist laeva ja tagasi. Kassetitreilerid 
on rulltreilerite tehnoloogia edasiarendus. 



Airbus’i kaubalennukid 
EADS (European Agency of Defence and Space) tütarfirma Airbus tarnib oma 

klientidele aastas keskmiselt 700–800 uut reisi- ja kaubalennukit. Airbusil on Euroopas 
kaks lennukite koostetehast, üks Saksamaal Hamburgis ja teine Prantsusmaal 
Toulouse’is. 

Firma tootevalikus ja tellimuste portfellis on kaubalennukeid vähem kui 
konkurent Boeing’il. Airbus on valmistanud kokku 104 populaarset keskmaa 
liinide kaubalennukit A400F4-600R. Uut lennukit A330-200F kavatseb Airbus 
toota lähema 20 aasta jooksul 1300 tk. 

Airbus A330-200F 
   Airbus alustas 2010. aastal uue kaubaveolennuki Airbus A330-200F tootmist.  
Populaarse kaubalennuki Airbus A330-200F stardikaal on 227 t, tangitav lennukikütuse 
kogus 97 500 liitrit, lasti kaal 70 t, ja kere siseläbimõõt 5,64 m. Lennuki pikkus on 58,8 m, 
tiivaulatus (laius) 60,3 m ja kõrgus 16,9 m. Lennukaugus 65 tonni kaubaga pardal on 7 400 
km ja 70 t lastikaaluga 5 900 km. Nii lennuki ülemisel kui ka alumisel tekil on võimalik hoida 
temperatuuri +5 – (+250C). Lennuk sobib kasutamiseks nii regionaalses kui ka kontinentide 
vahelises liikluses. 
 

Pilt 6.6. Kaubalennuk A330-200F (airbus.com) Pilt 6.7. Kaubalennuki Airbus A300-600F  

Airbus A 380-800F 
2000. a alustas Airbus kahe teki ja laia kerega lennuki A 380-800F 
väljaarendamist. 

Firma kavandas maailma suurima reisilennuki A380-800 baasil kaubalennukit 
A380-800F. Uuel lennukil oleks olnud kolm tekki – ülemine tekk, peatekk ja 
alumine tekk. Ülemist tekki ja peatekki oleks võimalik laadida üheaegselt. Nelja 
mootoriga lennuk võtaks pardale 150 t lasti ja oleks suuteline lendama sellega 
10 370 km kaugusele. 

Kolmel tekil paiknevate lastiruumide ruumala saanuks olema kokku 1134 
m3. Lennuki peateki kõrgus on 2,54 m, ülemise teki kõrgus 2,23 m ja alumise teki 
kõrgus 1,80 m. Ülemine tekk mahutab 17, peatekk 28 ja alumine tekk 13 suurt 
laadimisühikut. Laia kerega, kontinentidevahelisteks lendudeks mõeldud 
lennuki max lennukauguseks oleks saanud 13 100 km. 
Tellimuste vähesuse tõttu otsustati 2019. a algul, et 2021. a valmib viimane 
reisilennuk ja kaubalennukite tootmist ei alustata. 

Antonov AN124-100 
Lennukit Antonov AN124-100 Ruslan on võimalik laadida nii sabast kui ka 

ninast. Lennuki lasti kandevõime on 230 tonni ja lennukaugus 5400 km. Lennuk on 
mõeldud suure- gabariidilise kauba veoks. Kuna lennuk kavandati esialgselt 
militaarotstarbeliseks kasutamiseks, on see võimeline maanduma ilma kõvakatteta 
tasasele maapinnale ja sellelt lühikese hoovõtu järel õhku tõusma. 
 
 



Kui üldjuhul laaditakse reisi- ja kaubalennukitele lennukonteinereid, 
lennuveoaluseid ja tükikaupa läbi lennuki külgedel paiknevate uste, siis 
vajadusel kasutatakse ka lennuki nina- ja sabalaadimist. Lennuki ninalaadimine 
(nose door loading) on kaubalennuki laadimis- viis, mida kasutatakse 
suuremõõtmeliste kaupade (nt masinad jt seadmed) laadimiseks lennuki eesosast. 
Sellist laadimisviisi kasutatakse suurte kaubalennukite (Boeing 747, Airbus Beluga 
jms) puhul. 

Lennuki sabalaadimist (rear door loading) kasutatakse peamiselt tsiviil-
militaarses ühiskasutuses olevate, ühe tekiga lennukite (AN-12; AN-124 jms) 
laadimiseks tagaosast. 

 

Pilt 6.22. Kaubalennuki B747-400ERF Pilt 6.23. Kaubalennuki AN 124 
laadimine lennuki ninast. (boeing.com) laadimine üle sabaosa rambi 

 
Lennuveo konteinereid ja lennuveoaluseid veetakse spetsiaalsetel vankritel 

ehk ratas- platvormidel (dolly) kas puksiiri või traktoriga. Dolly (dolly) on 
lennuväljal ja lennujaama kaubaterminalides kasutatav rullteega vanker, mis on 
mõeldud laadimisühikute vedamiseks kaubaterminalist lennuki juurde ja 
vastupidi. Kõige suuremaid ratasplatvorme kasutatakse lennuveoaluste 
transportimiseks lennuki ja terminali vahel. Vankrid ühendatakse omavahel 
tavaliselt 4-6 vankrist koosnevaks „rongiks“, mida veetakse lennukilt kaubaterminali 
ja terminalist tagasi lennukile spetsiaalsete puksiiride või traktoritega. Konteinerite 
ja aluste kinnitamiseks vankri platvormile on kasutusel lukusüsteemid. 

 

Pilt 6.24. Lennuveo konteinerite teisaldamise Pilt 6.25. Lennuveo aluste 
teisaldamise ratasplatvorm (dolly). (Autori foto) ratasplatvorm (dolly). 

Sihtjaamas tõstetakse poolhaagis raudteeplatvormilt maha ja ühendatakse 
vedukautoga, mis toimetab veose sihtkohta. Huckepack-vedudeks vajatakse 
spetsiaalselt ehitatud treilereid. Need on tavatreileritest mõnevõrra (0,5–1,0 t) 
raskemad, sest poolhaagise alusraam peab olema sedavõrd jäik, et peab vastu 



koormaga poolhaagise tõstmisele. Huckepack-vedude treileritel on ka raamis 
tugevdatud kohad tõstmise tarvis. Ka tavalisi poolhaagiseid kohandatakse tõstmi- 
se tarvis. Selleks ostetakse juurde komplekt treileri raami külge kinnitatavaid 
elemente, millel on olemas tõstmiskohad. 

Huckepack-vedude levikule Euroopa mandril aitavad kaasa 
maanteetranspordi arengule seatud tõkked liikluspiirangute, teedemaksude ja 
kasvavate kütusehindadena. Kesk- ja Loode- Euroopa teedel kehtivad 
liikluspiirangud ei ole aga takistuseks haagiste transportimisel raud- teel. 
Huckepack-vedusid pakub enamik Kesk- ja Lääne-Euroopa 
ekspedeerimisettevõtteid. Sel- liste vedudega saab vähendada vedude omahinda 
võrreldes maanteetranspordiga keskmiselt 15–20%. Euroopas koostatakse 
treilerite vedamiseks sageli terved rongikoosseisud. Niisugusel juhul kasutatakse 
lühendit TOFC (Trailer On FlatCar). 

Kui raudteeplatvormidel veetakse vedukeid poolhaagistega ja autoronge, 
kasutatakse väljendit „veerev maantee“. Veerev maantee (rolling road) on 
intermodaalne transpordisüsteem veoautode ja autorongide vedamiseks 
raudteetranspordiga. Kasutatakse spetsiaalseid madalapõhjalisi rongiks 
kokkuühendatud raudteevaguneid, millele sõidetakse peale ühest ja maha teisest 
otsast. 

Taolised rongid liiguvad kiirusega kuni 120 km/h. Veoviisi kasutatakse 
peamiselt Alpi tunnelite läbimisel, kehtestatud ajaliste sõidupiirangute korral 
(nädalavahetused jms) ja tihe- asustatud piirkondade läbimisel vältimaks 
liiklusummikuid ning õhu saastamist. Rolling road vedusid kasutatakse enamasti 
Austrias, Šveitsis ja Saksamaal Alpisid ja Püreneesid ületavas liikluses. Eelisteks on 
kiire peale- ja mahalaadimine ja asjaolu, et terminalides pole vaja kasu- tada peale- 
ja mahalaadimistehnikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.5. Autorong „veereva tee“ vagunil. Pilt 7.6. Poolhaagis taskuvagunil 
(ülemine) ja (logistik-express.com) autorong „veereva tee“ vagunil. 

(logistik-express.com) 
 

Kuna maanteetranspordi veoühikute laadimine raudteeplatvormidele on 
intermodaal- ses veoahelas suhteliselt aeganõudev ja kulukas toiming, on 
ümberlaadimiste võimaldamiseks ja kiirendamiseks töötatud välja mitmeid 
tehnoloogiaid, nagu flexiwagon, modalohr ja offroader süsteem. 

 
 
 
 
 



Konteinerterminal (container terminal) on üldjuhul rajatis laeva- või 
raudteeliini vahe- peal või lõpus, kus toimub kaubaga ja tühjade ISO konteinerite 
ümberlaadimine ja laadimiseelne lühiajaline hoiustamine üleminekul ühelt 
transpordiliigilt teisele. Konteinerterminalides 
on olemas tõste- ja laadimistehnika, konteinerite ladustamise platsid ja toimub 
konteinerite remontimine. Sadama konteinerterminalides laaditakse meritsi 
saabunud konteinerid ümber teistele laevadele, raudteevagunitele, veokitele ja 
jõepraamidele ja vastupidi. Sisemaa terminalides võib toimuda konteinerite 
käitlemine ümberlaadimisega raudteevagunitelt veokitele ja vastupidi. 

 
Sadamate konteinerterminalid pakuvad klientidele üldjuhul järgmisi 
põhiteenuseid: 
• veoühikute peale- ja mahalaadimine; 
• otsesaadetiste käitlemine ilma vahepealse ladustamiseta; 
• veoühikute ladustamine; 
• saadetiste konsolideerimine. 

 
Lisaks põhiteenustele võidakse pakkuda klientidele järgmisi lisateenuseid: 
• kauba (saadetiste) käitlemine; 
• kauba (saadetiste) kokkuvedu ja jaotus; 
• kauba (saadetiste) vedu maismaal; 
• saadetiste liikumise jälgimine; 
• konteinerite rentimine, liisimine ja müük. 

 
Suurtes konteinerterminalides teostatakse üldjuhul ka konteinerite remonditöid. 

 
Intermodaalse transpordi terminalid (intermodal transport terminal) on 

mõeldud intermodaalsete veoühikute ümberlaadimiseks ja hoiustamiseks 
üleminekul ühelt transpordi- liigilt teisele. Intermodaalsed terminalid paiknevad 
mere- ja jõesadamates ning raudteedel. 
Mere- või jõesadamas asuv konteinerterminal on tüüpiline intermodaalne terminal. 
Intermodaalsetes terminalides on konteinerite laod, raudteeharud, vajalik tõstetehnika ja 
konteinerite remonditöökojad. 

Intermodaalne raudteeterminal (intermodal rail transport terminal) on 
mõeldud inter- modaalsete veoühikute ümberlaadimiseks ja hoiustamiseks 
üleminekul ühelt transpordiliigilt teisele, millest üheks on raudteetransport. 
Intermodaalsed raudteeterminalid töötavad sageli põhimõttel „rumm ja kodar“ 
(Hub&Spoke), mille puhul on raudteeterminal jaotus- ja kokkuveo keskuseks, kus 
toimub kaupade (saadetiste) konsolideerimine, sorteerimine, ümberlaadimine ja 
jaotus ümberkaudsetes regioonides. 
             Maismaal paiknevat intermodaalset terminali, kus toimub standardkonteinerite, 
pool- haagiste ja vahetuskerede vaheladustamine üleminekul ühelt transpordiliigilt 
teisele, nimetatakse sisemaasadamaks (dry port). Sisemaasadam on ühenduses vähemalt 
ühe meresadama- ga raudtee, maantee ja/või siseveetee kaudu. Sisemaasadamate abil 
vähendatakse meresadamate koormust kasutades neid vahepealse kokkuveo- ja 
jaotuspunktina. Konteinerid transporditakse meresadamasse enamasti raudteel või 
sisevetel vahetult enne laeva saabumist sada- masse ja veetakse meresadamast sisemaa 
terminali pärast laevalt mahalaadimist edasisteks jaotusvedudeks autotranspordiga. 
Olles meresadama käepikenduseks, paikneb sisemaasadam tavaliselt jõesadama või suure 
raudteesõlme läheduses.  


