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Turvalised parklad on ülitähtsad juhtide tingimuste 
parandamiseks puhkamise ajal. Lisaks turvalisusele 
peavad need standardse mugavuse pakkumiseks 
sisaldama põhiteenuseid, nagu dušid ja tualettruumid, 
pesuruumid, internet ning toidu/jookide ostmise 
võimalused. Tänu juhtide paremale puhkeajale 
aitavad sellised parklad kaasa töötingimuste 
parandamisele ning võivad parandada teede 
ohutust. Tänu suuremale turvalisusele vähendavad 
need koormavargusi ja aitavad lahendada üha 
sagedasemat probleemi illegaalse tungimisega 
veoautodesse. Komisjon rahastab turvalisi parklaid 
läbi Euroopa ühendamise rahastu ning meie sooviks 
on, et ette valmistatud käsiraamat annaks nende 
alade rajajatele – nii avalikus kui erasektoris – teavet 
ja juhiseid, mida nad vajavad nii juhtide kui kogu 
sektori poolt palutud vajalike turvaliste parklate 
pakkumiseks.

EESSÕNA 
Henrik Hololei
Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor
Euroopa Komisjon
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KUIDAS KÄESOLEVAT 
KÄSIRAAMATUT 
LUGEDA?

MIKS ON VAJALIK 
VEOAUTOPARKLATE 
TURVAMINE?

Käesolev käsiraamat juhatab teid läbi turvaliste veoautoparklate 
kontsepti.

Saadaval on lühike ja pikk versioon. Lühike versioon annab ülevaate. 
Pikk versioon pakub teavet professionaalidele, kes keskenduvad 
turvaliste veoautoparklate rajamisele ja käitamisele.

Transpordivarade turvalisus ja teede ohutus on 10 miljonile inimesele 
tööd andvale ja Euroopa SKT-st 5% andva logistika- ja transpordisektori 
jaoks määrava tähtsusega. Turvalised veoautoparklad on vajalikud, et 
aidata lahendada üha suurenevaid probleeme koormavargustega, 
"jänestega" veoautodes ja juhtide ründamistega. Samuti tagavad 
need veoautojuhtide hea ja turvalise kvaliteet-puhkeaja. Turvalised 
veoautoparklad on seega olulise tähtsusega tegurid turvalisuse 
tagamisel.
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KELLELE ON KÄESOLEV 
KÄSIRAAMAT MÕELDUD?

VEOAUTOPARKLATE OMANIKUD 
JA ARENDAJAD

VEOAUTOPARKLATE EEST VASTUTAVAD 
OMAVALITSUSORGANID

TRANSPORDI-, EKSPEDIITOR- JA 
KINDLUSTUSETTEVÕTTED

VEOAUTOJUHTIDE ORGANISATSIOONID

KUS ON TURVALISED 
VEOAUTOPARKLAD 
VAJALIKUD?

Uurimuse veebisaidil toodud kaardistamise aruanne näitab turvaliste 
veoautoparklate vajadust kogu Euroopa Liidus.
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See kaart illustreerib ELi turvaliste veoautoparklate osas esinevaid puudusi.



KUIDAS TURVALISI 
VEOAUTOPARKLAID 
HINNATAKSE?

Euroopa turvaliste veoautoparklate standard 
koosneb 4 turvatasemest. Need tasemed toetuvad 
üksteisele. Turvataset tähistatakse märgisega, mis 
näitab, kas parkla on pronks-, hõbe-, kuld- või 
plaatinatasemega.

Kõik turvatasemed peavad olema kombineeritud ühtse ühise teenuste 
põhinõuete komplektiga.

Turvalisuse ja teenuste nõudeid auditeerivad akrediteeritud, 
sõltumatud, kolmandatest isikutest auditeerimisasutused. See tagab 
transpordisektorile kindluse ja usaldusväärsuse.

Turvalisust hinnatakse perimeetri, parkimisala, sisse- ja väljapääsu 
turvaomaduste ja -meetmete ning töötajate ja juhatuse protseduuride 
alusel.

PLAATINA 
TURVATASAND

KULD 
TURVATASAND

HÕbE 
TURVATASAND

PRONKS 
TURVATASAND
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PRONKS
 TASE

HÕbE
 LISAKS

PRONKSILE

KULD
 LISAKS

HÕbEDALE

PLAATINA 
LISAKS

KULLALE

P
E

R
IM

E
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E
R ■ Visuaalne heidutusvahend

turvalise parkla
äratundmiseks.
■ Valgustus 15 luksi
■ Taimestik trimmitud, hea 
nähtavus

■ Füüsiline heidutusvahend 
volitamata juurdepääsu 
vältimiseks (nt kraav, 
kivid, aed) või pidev 
videojälgimine ja 
-salvestamine väljaõppinud 
töötajate poolt 
■ Valgustus 20 luksi 

■ > 1,8 m kõrgune füüsiline 
tõke
■ Valgustus 25 luksi
■ Perimeetrit kattev 
sisetelevisioon
■ Meetmed tõkete juhusliku 
kahjustamise vältimiseks
■ 1 meetri laiune tühi tsoon 
tõkke ja parkimisala vahel

■ Füüsilise tõkke 
lisa: üleronimise 
heidutusvahendid

PA
R

K
IM

IS
A

LA

■ Lubatud ainult veoautod 
ja volitatud sõidukid, nagu 
näidatud siltidel
■ Kontrollimine füüsiliselt 
või
kaugjälgimise teel /
ülevaatus minimaalselt kord 
24 h jooksul
■ Teed peavad olema 
valgustatud 15 luksiga
■ Taimestik trimmitud, hea 
nähtavus

■ Kontrollimine füüsiliselt 
või kaugjälgimise teel / 
ülevaatus minimaalselt kaks 
korda 24 h jooksul (üks kord 
päeval, üks kord öösel)
■ Kui olemas on kõnniteed, 
peavad need olema 
valgustatud 15 luksiga 

■ Kohapealsete või 
kaugtöötajatega saab võtta 
ühendust ööpäevaringselt
■ Tähistatud sõidu- ja 
kõnniteed

■ Territoorium 
ööpäevaringselt töötajate 
või videokontrolli all

S
IS
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E
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Ä

S
/

VÄ
LJ

A
PÄ

Ä
S

■ Valgustus 25 luksi
■ Sisetelevisioon (hea pildi
kvaliteet)

■ Tõkked
■ Sisetelevisioon 
(sisenevate sõidukite 
registreerimine) 

■ Tõke koos kaitsega alt läbi 
pugemise ja üleronimise
vastu
■ Sissetungi ennetamine /
tuvastamine, nt jalakäijate 
pöördvärav
■ Numbrimärgituvastus

■ Paigaldatud peavad 
olema väravad
■ Numbrimärk peab 
vastama piletile
■ Sissepääsu/väljapääsu
reaalajas jälgimine, 
sealhulgas
jalakäijate sissepääsu/
väljapääsu
■ Väravavahimajakese 
olemasolul peab see suutma 
pidada vastu välisele 
rünnakule (uks suletud)

TÖ
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R
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■ Volitamata sõidukite 
fikseerimine nii, et need ei 
saa ära sõita, või
■ volitamata sõidukite 
kõrvaldamine, kui see on 
seadusega lubatud.
■ Kohapealne on 
riskihinnangu plaan.

■ Akrediteeritud 
koolituspakkuja 
poolt välja õpetatud 
töötajad on saadaval 
ööpäevaringselt kohapeal 
või juhtimiskeskuses.
■ Määratud on juhtumite 
puhul ametlikult
töötajate protseduuride eest 
vastutav isik.
■ Õnnetuste ennetamiseks 
viiakse läbi töötajate 
dokumenteeritud väljaõpe 
kord aastas.
■ Võimaldatud peab olema 
juhtumitest ja kuritegudest 
teavitamine töötajatele ja 
politseile. 

■ Kõik turvatöötajad pea-
vad olema sertifitseeritud 
valvurid vastavalt riiklikule/
Euroopa
seadusandlusele.
■ Ametlikult töötajate pro-
tseduuride eest vastutav isik
määrab vastavuskontrollide, 
kommunikatsiooni,
uuesti sertifitseerimise 
graafikud.
■ Kasutada tuleb tehnilist 
kasutusjuhendit.
■ Olemas on häiretele 
reageerimise
protseduurid.
■ Parkimisala
haldamissüsteem peab ole-
ma valmistatud ette DATEX 
II andmete edastamiseks.
■ Paigas on talitluspidevuse
kava.

■ Kõik kaugtöötajad on 
samuti
saanud väljaõppe / 
sertifitseeritud.
■ Töötajatel on isiklik
sidesüsteem.
■ Territooriumi juhataja on 
läbinud
turvaalase väljaõppe.
■ Olemas on meetmed 
kaitseks voolukatkestuse 
eest.
■ Kohalik riskihindamine 
toimub
kord aastas.
■ Võimalik on 
eelbroneerimine. Kui 
eelbroneerimist pakutakse 
rakenduse või sarnaste 
süsteemide kaudu, peab 
andmeside toimuma 
reaalajas.

Kõigil EL või riiklike seaduste määrustel on prioriteet selle standardi kriteeriumite ees. Kui mõni selle 
standardi kriteerium loetakse selles kontekstis kehtetuks, rakendatakse kriteeriumi, mis saavutab kehtetuks 
muudetud kriteeriumi eesmärgi kõige sobivamas ulatuses.
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Ülalmainitud neljast turvatasemetest ühele vastava 
auditeerimissertifikaadi saamiseks peab parkla vastama 
kohustuslikule teenuste tasemele.

Järgmisi valikulisi teenuseid võidakse auditeerida usaldusväärse teabe 
tagamiseks, kuid need ei määra parkla taset.

TEENUSTE TASE (KOHUSTUSLIK)

TEENUSTE TASE (VALIKULINE)

• Tualetid meestele ja naistele on 
saadaval ja töökorras.
• Dušid meestele ja naistele on saadaval 
ja töökorras.
• Tualette puhastatakse ja kontrollitakse 
korrapäraste intervallide järel 
(puhastusgraafiku alusel).
• Pesuruume puhastatakse ja 
kontrollitakse korrapäraste intervallide 
järel (puhastusgraafiku alusel).
• Veekraanid on saadaval ja töökorras.

• Ööpäevaringne restoran territooriumil 
või selle läheduses
• Ohtlike kaupade lubamine või mitte
• Eraldi parkla ohtlike kaupade vedajatele
• Saadaval elektriühendus veoauto 
jahutussüsteemidele
• Asjakohaste ilmastikutingimustega 
riikide puhul: varustus veoautolt lume ja 
jää eemaldamiseks
• Tualett-tarbed ostmiseks saadaval
• Peamine töövarustus saadaval ostmiseks 
territooriumil või selle läheduses
• Saadaval tehnilise abi protseduurid (nt 
lähedal asetsev remonditeenus)
• Pesumaja territooriumil või selle 
läheduses
• Varjualune inimestele kaitseks vihma ja 
päikese eest
• Vaba aja veetmise võimalused juhtidele

• Territooriumil on saadaval prügikastid.
• Paigaldatud on selged sildid, 
mis toetavad ohutut liiklemist 
veoautoparklas.
• Veoautoparklas on nähtaval 
hädaolukorra kontaktandmed.
• Suupisted ja joogid on 
ööpäevaringselt ostmiseks saadaval.
• Võimaldatud on internetiühendus.
• Võimaldatud on elektriühenduse 
isiklikuks kasutamiseks.

• Veoautopesula territooriumil või selle 
läheduses
• Piknikulauad
• Läheduses kauplused
• Läheduses einelaud lihtsate toitudega
• Tankla territooriumil või selle läheduses
• Müügiautomaadid
• Varuosade kauplus territooriumil või selle 
läheduses
• Saadaval toidud spetsiifilistele dieetidele
• Veoautoparkla mahutavus (kohtade arv)
• Läheduses arstiabi
• Hotell territooriumil või selle läheduses
• Läheduses apteek
• Läheduses politseijaoskond
• Saadaval teemaksu kogumissüsteemi 
müügiautomaat
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Standardi ja auditeerimsie juhiste üksikasjalikud tehnilised 
spetsifikatsioonid on saadaval uurimuse veebisaidil.

Auditi ulatus katab järgmised elemendid.

SERTIfITSEERIM-
ISNÕUETE
SELGITUS

TERRITOORIUMI 
AUDIT

TURVAPUUDUSTE
IDENTIfITSEERI-

MINE JA HAAVAT-
AVUSTE

TUVASTAMINE

VÕIMALIKE KÕRGEMA 
TURVATASEME
SAAVUTAMISE 

MEETMETE 
KIRJELDUS

AUDITI
ARUANNE

VESTLUSED 
VASTUTAVATE

ISIKUTEGA, NAGU 
TERRITOORIUMI 

JUHATAJA JA 
TURVATÖÖTAJAD

PLANEERITUD 
MUDELI HINDAMINE 

TURVALISUSE JA 
TEENUSTE

KATEGOORIATE 
SUHTES

PLANEERIMISDO-
KUMENTIDE
HINDAMINE

KOGU 
TURVAVARUSTUSE 

HINDAMINE
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TURVALISTE 
VEOAUTOPARKLATE 
ÄRIPLAANID

Turvaliste veoautoparklate käitajad peavad ükshaaval järgima 
neid samme.

Kaasata tuleb järgmised huvigrupid

1 2 3 4

HUVIGRUPPIDE 
HINDAMINE

fINANTSPLAAN ÄRIPLAAN EHITUSPLAAN

RAJAMINE JA
EHITUS fINANTSEERIMINE ÄRI-

ARENDUS

Arhitektid
Teeinsenerid
Võrguplaneerijad
Ehitusettevõtted
Tehnoloogia pakkujad
Juriidilised nõustajad
Omavalitsused
Piirkondlikud 
ametiasutused
Riiklikud ametiasutused

Erafinantseerijad
Aktsiainvestorid
Omavalitsusorganid
Avaliku ja erasektori
partnerlused
Teenindavad 
ettevõtted
Kontsessionäärid

Äriplaneerimise 
eksperdid
Finantseksperdid
Turuuurijad
Sektori ühingud
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Enne ehituse planeerimise alustamist tuleb teostada järgmised 
analüüsid.

Uurimuse veebisait sisaldab äri- ja finantsplaneerimise tööriista, mis 
aitab teil leida kasulikku teavet teie äri- ja finantsplaneerimise protsessi 
tarvis.

KLIENTIDE 
ANALÜÜS

fINANTS
ANALÜÜS

MAJANDU-
SANALÜÜS

KUIDAS EHITADA 
TURVALINE PARKLA?

Eelplaneerimise faasis on vajalikud järgmised sammud.

TARNIJATE VALIK EHITUSLUbA

EELAUDIT EHITUSHALDUS
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Kõigi ehitustööde üle tõhusa järelevalve tagamiseks peab käitaja 
toetuma arhitektidest, taristuinseneridest, äriarendajatest ja ühest 
projektijuhist koosnevale kogu operatsiooni üle järelevalvet teostavale 
tuumikmeeskonnale.

Praktilised kogemused näitavad, et see on ülitähtis garanteerimaks 
eelnevalt, et riistvara- ja tarkvarakomponendid suudavad omavahel 
efektiivselt suhelda. See on eriti tähtis sissepääsu ja väljapääsu 
juhtimise, kaamerate, valgustuse ja tagasüsteemide puhul. Seetõttu
peab parkla käitaja komponentide piisava integreerimise tagamiseks 
määrama tarnijatele spetsifikatsioonid.

Olemasolevate parklate uuendamine erineb uutest ehitustest. Kuigi 
uuendamise maksumus võib harilikult olla madalam kui parkla väljale 
rajamise maksumus, on disainiprotsess keerukam, kuna toime tuleb 
tulla olemasoleva krundi asetusega, mis sageli ei ole loodud vastavalt 
asjakohastele turvanõuetele.

Ehitusfaas sisaldab tõenäoliselt vähemalt järgmisi elemente.

KRUUSATUD PARKI-
MISPLATVORMIDE 

TASANDAMINE

MAKSESÜSTEEMI 
PAIGALDAMINE
(VÕIMALUSEL 

TÕKETEGA)

VIDEOSÜSTEEMI 
PAIGALDAMINE

INTERNETI 
INfRASTRUKTUURI 

PAIGALDAMINE

KOLMANDA ISIKU 
POOLNE SERTIfIT-

SEERIMINE

VEE ÄRAVOOLU 
SÜSTEEMIDE 

PAIGALDAMINE

VALGUSTUSSÜS-
TEEMI PAIGAL-

DAMINE

PARKIMISPLATVOR-
MIDE bETOONPIN-
DADE VALAMINE

bETOONIST 
ÄÄREKIVIDE 

PAIGALDAMINE

Uurimuse veebisaidil on näidatud standardne parklakoht ja näited 
turvalise veoautoparkla ehitamise planeerimise protsessist.
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KUIDAS ÜHENDADA 
TURVALINE 
VEOAUTOPARKLA 
LOGISTIKAAHELAGA?

IT-infrastruktuur mängib üha tähtsamat rolli veoautoparklate 
haldamisel ja kahesuunalises andmesides parkla, selle kasutajate ja 
ametiasutuste vahel, sealhulgas valdkondades:

ANDMETE EDASTAMINE 
OMAVALITSUSORGANITELE

ANDMESIDE RESERVEERIMIS- JA 
MAKSEPLATVORMIDEGA

INTEGREERTIUD ANDMEVAHETUS STRUKTUURIDE 
JA ELEKTROONILISTE TEAbESÜSTEEMIDEGA, 
NAGU NUTIKAD SÕIDUMEERIKUD

Turvaliste parklate käitajad peavad tagama, et teabe esitamine parkla 
kohta on kujutatud ühtlaselt ja jätkusuutlikult kogu Euroopa Liidus, 
äratuntavate märkide ja visuaalse identiteediga.

API soovitused turvaliste parklate jaoks on saadaval uurimuse 
veebisaidil. Need võivad olla väärtuslikuks aluseks erinevaid IT- 
ja mobiilirakendusi turvaliste veoautoparklatega ühendavate IT-
platvormide arendajatele.
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bRONEERIMINE JA 
RESERVEERIMINE

Reserveerimisvõimalused sisaldavad järgmist:

RESERVEERIMINE TELEfONI TEEL

RESERVEERIMINE KONTAKTIVORMI 
KAUDU INTERNETIS

RESERVEERIMINE PARKLAGA SÕLMITUD 
RAAMLEPINGUTE ALUSEL

RESERVEERIMINE INTEGREERITUD 
PARDA- VÕI DISPETŠISÜSTEEMIDE 
KAUDU (REAALAJAS)

RESERVEERIMINE RAKENDUSTE KAUDU 
(REAALAJAS)

RESERVEERIMINE INTERNETI 
RESERVEERIMISPLATVORMIDE KAUDU 
(REAALAJAS)
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Maksevõimalused sisaldavad järgmist:

INTERNETIS KREDIITKAARDIMAKSE 
VÕI INTERNETIPANGA ÜLEKANDE TEEL 
(IGAL KASUTAMISEL)

MObIILIRAKENDUSTE KAUDU 
KREDIITKAARDIMAKSE VÕI INTERNETIPANGA 
ÜLEKANDE TEEL (IGAL KASUTAMISEL)

RISTMÜÜGI VÕIMALUSED (NT TASU 
VÄHENDAMINE KÜTUSE OSTMISE ALUSEL)

INTEGREERITUD SÜSTEEMIDE KAUDU, NAGU 
TEEMAKSUSÜSTEEM (IGAL KASUTAMISEL)

SULARAHAS MAKSMINE KOHAPEAL

TELLIMUSMUDELI KASUATMISE TEEL 
(IGAL KASUTAMISEL, KINDEL SUMMA VÕI 
KOMbINEERITUD)

Turule on tulemas parkimiskohtade broneerimist võimaldavad 
mobiilirakendused. 2018. aastal on kõige olulisemad “Snap Account”, 
“Truck Parking Europe”, "Reststop", "Kopilot" ja “Secure Truck Parking”.
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KUST LEIDA EDUKATE 
PARKLATE NÄITEID?

Uurimuse veebisaidil saate näha Euroopa erinevates piirkondades 
asuvate edukalt turvalisi parklaid pidavate käitajate häid praktikaid.
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TÄIENDAVAT 
LUGEMIST

Uurimuse veebisaidilt leiate kasulikku teavet turvaliste 
veoautoparklate kohta, sealhulgas järgmised aruanded:

KÄESOLEVA 
KÄSIRAAMATU 
ÜKSIKASJALIK 

VERSIOON

PRObLEEMIDE 
ANALÜÜS

ÜLEVAATEARU-
ANNE

API 
KÄSIRAAMAT

SEKTORI
SIHTUURINGUD

KOGU EL 
PARKLATE

NÄIDISVIDEOD
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sstpa.eu-study.eu
LinkedIn

SafeSecureTP@panteia.nl

http://sstpa.eu-study.eu/
https://www.linkedin.com/company/study-on-save-and-secure-parking-places-for-trucks/
mailto:SafeSecureTP@panteia.nl

