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Ohtlike veoste ohutusjuhend 
 

 

Käesolevas lisas on toodud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe 
(ADR) kohased juhised. 
 
1. Tegevused õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral 

 
Veo ajal asetleidva õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral peavad sõiduki meeskonna 
liikmed rakendama ohutuse ja mõistlikkuse piires järgmisi tegevusi: 

1.1. rakendama seisupiduri, seiskama mootori ja vajadusel ühendama massilüliti abil 
aku lahti vooluvõrgust; 
1.2. vältima tulekahju teket, eeskätt mitte suitsetama ega lülitama sisse 
elektriseadmeid; 
1.3. teavitama asjakohast päästeteenistust, andes vahejuhtumi või õnnetuse ja sellega 
seotud ainete kohta võimalikult palju teavet; 
1.4. panema selga ohutusvesti ja paigutama toestatud ohutähised ettenähtud viisil 
sündmuskohale; 
1.5. hoidma käepärast veodokumendid nende esitamiseks saabuvatele päästeteenistuse 
töötajatele; 
1.6. mitte astuma lekkinud ainetesse ega puutuma neid, vältima mürgiste gaaside, 
suitsu, tolmu ja aurude sissehingamist, püsides seejuures vastutuult; 
1.7. kui see on asjakohane ja ohutu, kasutama tulekustuteid väiksema või esmase tule 
kustutamiseks rehvides, pidurisüsteemis ja mootoriruumis; 
1.8. sõiduki meeskonna liikmed ei pea kustutama koormaruumis puhkenud tulekahju; 
1.9. kui see on asjakohane ja ohutu, kasutama lekkinud aine vesikeskkonda või 
reoveesüsteemi jõudmise takistamiseks sõidukis asuvat lisavarustust, sh absorbeerivat 
ainet ning koguma lekkinud ained kokku; 
1.10. eemalduma õnnetuskoha lähedusest, soovitama ka teistel inimestel eemalduda ja 
järgima päästeteenistuse nõuandeid; 
1.11. võtma ära saastunud rõivad ja kasutatud saastunud kaitsevahendid ning 
kõrvaldama need ohutult. 

 

2. Täiendavad juhised sõiduki meeskonna liikmetele ohtlike veoste ohu iseloomu ning 

ohust sõltuvate tegevuste kohta 

 
Ohumärgised ja –plakatid 

(nr ja joonis) 
Ohu iseloom Täiendavad juhised 

1 2 3 
Lõhkeained ja neid 
sisaldavad esemed 

Võivad olla erinevad omadused ja 
toimed, nt massplahvatus, osakeste 
laialipaiskumine, intensiivne tule 
või kuumuse purse, ereda valguse, 
valju müra või suitsu tekkimine. 
Tundlikud raputustele, löökidele 

Varju, kuid hoidu 
akendest eemale. 
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või kuumusele. 

Lõhkeained ja neid 
sisaldavad esemed 

                

Kerge plahvatuse ja süttimise oht. Varju. 

Kergestisüttivad vedelikud 

 

Tuleoht. 
Plahvatusoht. 
Sisu võib kuumutamisel plahvatada. 

Varju. Hoia madalatest 
kohtadest eemale. 
Takista lekkivate 
ainete voolu 
vesikeskkonda või 
reoveesüsteemi. 

Ained, mis veega kokku 
puutudes 
eraldavad kergestisüttivaid 
gaase 

 

Tule ja plahvatuse oht kokkupuutel 
veega. 

Lekkinud ained tuleb 
hoida kuivas ja 
kinni kaetult. 

Söövitavad ained 

 

Põletuste oht. 
Võivad jõuliselt reageerida 
üksteise, vee ja teiste 
ainetega. 
Oht vesikeskkonnale ja 
reoveesüsteemile. 

Takista lekkivate 
ainete sattumist 
vesikeskkonda või 
reoveesüsteemi. 

Muud ohtlikud ained ja 
esemed 

 

Põletuste oht. 
Tuleoht. 
Plahvatusoht. 
Oht vesikeskkonnale ja 
reoveesüsteemile. 

Takista lekkivate 
ainete sattumist 
vesikeskkonda või 
reoveesüsteemi. 

Märkus 1. Mitme erineva ohuga ohtlike veoste ja segakoorma korral tuleb jälgida kõiki 
asjakohaseid ohutusnõudeid. 
Märkus 2. Tabelis näidatud täiendavaid juhiseid võib vajadusel ohu vältimisel vastavalt 
olukorrale kohandada. 
 

3. Isiklik ja üldine lisavarustus, mis peab olema sõidukis üldiste ja ohule iseloomulike 

avariitegevuste teostamiseks 

 
3.1 Ohumärgiste number 3 ja 4 korral peab veoüksuses kaasas olema 

3.1.1. kühvel; 
3.1.2. äravoolutõke; 
3.1.3. plastikust kogumisnõu. 

 
3.2. Mootorsõidukis peab kaasas olema veoüksuse iga meeskonna liikme jaoks vedelik 
silmade loputamiseks, väljaarvatud ohumärgiste 1, 1.4, 1.5 ja 1.6 korral 


