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1. EESMÄRK JA KASUTUSVALDKOND 

AS-i Eesti Post pakendamise ja märgistamise juhend (edaspidi Juhend) reguleerib Eesti Posti kontserni kuuluvatele ettevõtetele 
(edaspidi: Post) üleantavate kuller- ja pakiteenuste saadetiste pakendamist. 

2. MÕISTED 

Juhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses. 

Saatja on isik, kes vastutab saadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on saadetis Postile Saajale edastamiseks üle antud. 

Saaja on isik, kellele tuleb saadetis Saatja tahte kohaselt kätte toimetada. 

Äriklient on juriidiline isik, kes on Postiga sõlminud Üldtingimuste lepingu. 

Postitöötaja (sh Kuller) on Posti töötaja või Posti nimel posti-, kuller-, transpordi- või pakiautomaadi teenuseid osutav või 
Posti ülesandeid täitev isik. 

Saadetis on ühelt Saatjalt ühele Saajale samaaegselt edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud pakkeüksus või 
pakkeüksuste hulk, mille teekond ja väljastamine on jälgitavad. 

Lisateenus on põhiteenust täiendav või sellele lisaväärtust andev teenus. Postil on õigus nõuda lisateenuste eest lisatasu. 

Kaubaalus (alus) on kaupade veoks või töötlemiseks mõeldud spetsiaalne alus, mida on võimalik kahveltõstukile laadida 
vajadusel igast neljast küljest. 

3. VASTUTAJAD JA SIHTGRUPP 

3.1 Juhend on suunatud Posti klientidele ja töötajatele ning tehakse kättesaadavaks Posti kodulehel. 

3.2 Juhendi kinnitab AS-i Eesti Post Pakiäri valdkonna juht. Juhendi haldur on Pakiteenuste äriüksus. 

4. MIDA PEAB PAKENDAMA? 

4.1 Pakendada tuleb kõik paki-, pakiautomaadi-  ning kullerteenustega saadetavad saadetised. 

4.2 Erandina võetakse pakendamata vastu: 

 üksteisest lahutamatuid esemeid, mis liigendatuna või kokku surutuna või seotuna moodustavad ühe tervikliku paki; 

 ühest terviklikust esemest koosnevaid pakke, mida on võimalik pakendamata transportida saadetist vigastamata (puu- 
või metallitükid, suured esemed jm); 

 avamata tootja pakendis esemeid, kui pakend vastab käesolevas juhendis kehtestatud nõuetele ja tagab sisu 
puutumatuse. 

NB! Kui Saatja ei soovi, et saadetisele tehtaks postitehnilisi märkusi, tuleb nimetatud esemed siiski täiendavalt 
pakendada. 

4.3 Pakendamata saadetiste puhul on Saatja vastutav transpordil tekkivate võimalike vigastuste eest (nt kriimustused ja 
määrdumine). Saatja peab tagama saadetise Saaja, postitöötajate ning kolmandate isikute ohutuse ja mitte 
kahjustama nende ning Posti vara. 

5. MIKS ON HOOLIKAS PAKENDAMINE OLULINE? 

5.1 Õigesti valitud pakend aitab kaitsta saadetise sisu transpordi käigus tekkivate võimalike vigastuste ja määrdumise eest 
ning garanteerib paki turvalise jõudmise saajani. Kui tootja pakend ei vasta pakendamise juhendis välja toodud 
nõuetele, ei ole alati tegemist õige pakendiga kauba transportimiseks isegi juhul, kui juurde on ostetud lisateenus 
„Ettevaatlik käsitlemine“.  

5.2 Kui Saatja järgib pakendamise nõudeid, on võimalike transpordi ja saadetiste käsitlemise käigus tekkivate kahjude 
eest vastutav Post. 

5.3 Saatja on kohustatud tagama saadetise Saaja, postitöötajate ning kolmandate isikute ohutuse ja mitte kahjustama 
nende ning Posti vara. Pakendamise nõuete mittetäitmisest tekkivate võimalike kahjude eest vastutab Saatja. Teistele 
postisaadetistele tekitatud kahju korral vastutab Saatja iga rikutud saadetise eest samasuguses ulatuses nagu Post. 

5.4 Postil on õigus keelduda nõuetekohaselt pakendamata saadetiste vastuvõtmisest. 

5.5 Keelatud esemete saatmisel või postisaadetise pakendamise ja/või erimärgistamise tingimuste täitmata jätmisel jääb 
Saatja vastutavaks ka juhul, kui postiasutus on sellise saadetise vastu võtnud. 
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6. KUIDAS VALIDA ÕIGE PAKEND 

6.1 Asjakohase pakendi valiku eest on vastutav saadetise Saatja. Pakend peab olema vastupidav ning arvestama 
transpordi viisi ning kestvust.  

6.2 Pakendamisel on lubatud kasutada järgmisi materjale: turvaümbrikke, lainepapp, pakkekile, jõupaber, tihedat 
plastikpakendit  ning muid kaitse- ja täitematerjale. 

6.3 Täitematerjalide kasutamisel tuleb jälgida, et pakendi sisepõhi oleks vähemalt 5 cm kõrguses polstermaterjaliga 
täidetud. 

6.4 Kõige turvalisemad pakendid on esmakasutatavad pappkastid, -karbid ning turvaümbrikud. 

6.5 Pakend peab kaitsma saadetise sisu vigastuste eest, mis võivad tekkida saadetise muljumisel ja korduval töötlemisel.  

6.6 Pakend tuleb alati hoolikalt sulgeda kleeplindi või nööriga. 

6.7 Pakend peab katma kogu saadetise sisu. 

6.8 Pakendil ei tohi olla väljaulatuvaid otsi ning lahtisi servi. 

6.9 Pakendi valimisel peab arvestama saadetise sisu, kaalu ja kujuga. 

6.10 Pakendi materjal peab tagama sisu terve ja rikkumatu säilimise transpordil – liialt suured, kuid vähese sisuga kastid 
võivad lömastuda, ületäidetud aga lahti rebeneda. 

6.11 Pakend peab taluma saadetise käitlemist ilma, et pakend puruneks. 

6.12 Pakend peab kannatama kuni viie sarnaste mõõtmete ja kaaluga pakendi raskust enda peal, vähemalt 30 kg. 

6.13 Pakend peab kannatama nurga peale kukkumist kuni 80 cm kõrguselt. 

6.14 Pakendis olev sisu ei tohi raputamisel loksuda ning valitud pakend ei tohi olla ka liiga tihedalt ümber saadetise sisu, 
vastasel korral ei pruugi see transportimisel ja käitlemisel survele vastu pidada. 

6.15 Valitud pakend peab takistama pakendit rikkumata juurdepääsu saadetise sisule. 

6.16 Välise pakendi suurus peab järgima kasutatava teenuse tüüptingimustes sätestatud minimaalsete ning maksimaalsete 
mõõtmete piire. Mõõdupõhise hinnaga saadetiste puhul määratakse hind vastavalt välise pakendi reaalmõõtmetele. 
Mõõtmise käigus saadetisi kokku ei voldita ega kokku ei suruta. 

7. PAKENDAMISE ERITINGIMUSED 

7.1 Kergesti purunevad ning õrnad esemed (nt klaas, keraamika, elektroonikaseadmed jms)  

 Saadetis ei tohi puutuda vastu pakendi sisekülgi. 

 Pakend peab olema piisavalt suur, et ümbritseda esemed kaitsematerjaliga (nt mullikile, lainepapp, pehmendus, 
pakkepapp-, paber, graanulid), et vältida esemete võimalikku kahjustumist transpordil. 

 Kohustuslik on lisateenuse „Ettevaatlik käsitlemine“ kasutamine, millega kaasneb saadetise käsitsi töötlemine 
sorteerimisel. 

 Ärikliendil on kohustus „Ettevaatlik käsitlemine“ lisateenuse kasutamise korral märgistada saadetis vastava kleebisega 

( ), mida on võimalik saada postiasutusest või haldurilt. 

 Erakliendi poolt vormistatud saadetise märgistab „Ettevaatlik käsitlemine“ lisateenuse kasutamise korral kleebisega 
postitöötaja. 

 Post ei võta vastutust saadetise sisu säilimise eest, kui eelnimetatud lisateenust pole kasutatud ning saadetis pole 
nõuetekohaselt märgistatud. 

 Lisateenus „Ettevaatlik käsitlemine" ei asenda nõuetekohast pakkimist. 

 Rahvusvahelise kergesti puruneva ja/või  õrna sisuga saadetise puhul, mille sihtriik  ei võimalda lisateenuse 
„Ettevaatlik käsitlemine“ kasutamist, ei võta Post vastutust saadetise sisu säilimise eest. Info riikidest, kes ei võimalda 
lisateenuse „Ettevaatlik käsitlemine“ kasutamist, on kättesaadav Posti kodulehel www.omniva.ee. 

7.2 Mööbel 

 Ühele alusele võib paigutada maksimaalselt ühe suuremõõdulise mööblieseme (nt diivan, madrats jmt). 

 Saadetise peal ei tohi olla kaubaalust, mille peal on veel üks saadetis. 

 Mööbel peab olema pakendatud vähemalt 100 μm paksusega kilesse, et kaitsta saadetist võimalike vigastuste eest ja 
vältida pakendi purunemist kauba transpordil ja käitlemisel. 

 Kui mööblieseme hulka kuulub ka lahtiseid osi (plaate, laudu jne), siis tuleb need kinnitada (nt kilega) saadetise 
külge.  

http://www.omniva.ee/
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 Kõik saadetise nurgad ja küljed peavad olema kaitstud papi (nt papist raam) või muu tugevama materjaliga. 

 Saadetise servad ei tohi maad puudutada. Kui selline olukord on vältimatu, siis peavad maad puudutavad servad 
olema kaitstud täiendava papi või muu taolise tugevama materjaliga. 

7.3 Üle 30 kg kaaluvad saadetised 

 Saatja peab kauba asetama kindlalt ning kaitstult kaubaalusele. 

 Kaup ei tohi ületada kaubaaluse servasid. 

 Saatja peab võtma arvesse, et alused teisaldatakse kahveltõstukiga. 

7.4 Vedelikud ning veelduvad ained [sh tooted, mis sisaldavad või võivad sisaldada vedelikke ning veelduvaid aineid (nt 
akud, mootorid jmt)]  

 Saadetis peab olema pakitud hermeetiliselt suletud nõusse. 

 Iga hermeetiliselt suletud nõu tuleb asetada tugevasse imava materjaliga täidetud kasti, mis takistab nõu purunemist, 
vedeliku laialivoolamist ja teiste saadetiste rikkumist. Kasti kaas tuleb sulgeda selliselt, et oleks välistatud selle 
avanemine saadetise edastamise käigus. 

 Saatja on kohustatud varustama pakendi transpordiasendi „noolte“ ( ) erimärgisega, mis välistab saadetise külili 
asetamise transpordil. Noolte erimärgise paigaldamisel tuleb arvestada juhendi punktis 8.11 sätestatuga. 

7.5 Temperatuuritundlikud saadetised (sh taimed) 

 Tuleb pakendada nii, et pakend kaitseks sisu külmumise või kuumenemise eest. Samuti tuleb saadetiste pakendamise 
ning saatmise puhul võtta arvesse transpordiviisi ning teeloleku kestust. 

7.6 Paberdokumendid 

 Kaardid, plaanid, joonised ning muud suured paberdokumendid on soovitatav pakendada postitorusse ning 
tugevdatud kilesse, mis välistab paberi kortsumise ning võimalikud vigastused. 

7.7 Väärtsaadetised 

 Pakend ei tohi võimaldada transportimisel saadetise sisuga tutvumist ning peab tagama postisaladuse säilimise. 

 Keelatud on mitmest osast koostatud või läbipaistvate osadega pakendid. 

 Pakend peab olema vastupidav ning ei tohi takistada saadetise pakendi sulgemist muul efektiivsel viisil.  

Soovitav on pakkida esemed enne välist pakendamist täiendavalt sisemisse tugevasse pakendisse (kartong, plastik, 
metall, jms). 

 Väärismetallid ja juveelitooted on kohustuslik pakkida vastupidavasse metall- või puitkarpi, mille seinte paksus kuni 10 
kg pakkidel vähemalt 1 cm ning üle 10 kg pakkidel vähemalt 1,5 cm. 

7.8 Pulbrid ja teised peeneteralised materjalid 

 Kuivad värvivad pulbrid võetakse saatmiseks vastu ainult hermeetiliselt suletud karpides, mis on omakorda paigutatud 
tugevatesse, vastava kaitse ja imava materjaliga täidetud kastidesse. 

 Kuivad mittevärvivad pulbrid ja puistekaubad tuleb asetada vastupidavatesse mahutitesse (karpidesse, kottidesse), 
ning paigutada seejärel tugevast materjalist valmistatud kasti. 

7.9 Raskesti veelduvad rasvased ained (nt salvid, vaigud, pehmed seebid jne) 

 Tuleb pakendada kahekordselt – kõigepealt kasti, riidest kotti või plastmassümbrisesse, mis seejärel tuleb asetada 
vastupidavast materjalist saadetise sisu mitteläbilaskvasse pakendisse 

 Sisemine pakend peab takistama saadetise niiskumist ja/või lekkeid. 

 Välimise pakendi eesmärk on sisepakendi vigastuste eest kaitsmine. 

7.10 Erandina saatmiseks lubatud elusloomad (mesilased, kaanid ja siidiussid; kahjurputukate parasiidid ning kärbsed 
Drosophilidae sugukonnast) 

 Peavad olema pakendatud selleks spetsiaalselt ettenähtud anumatesse, mis välistavad nende kahjustumise ning 
väljapääsemise. 

7.11 Saatja on kohustatud märgistama saadetise erimärgistusega „Ettevaatust. Elusloomad.“ või rahvusvaheliste saadetiste 
puhul "Animaux Vivants".  

7.12 Ravimid ning seemned tuleb täiendavalt tihedalt pakendada sisemisse ümbrikusse, kotti või karpi. 
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7.13 Kiireloomulisi ravimeid ja keemiliste ainete näidiseid sisaldavatele saadetistele kinnitatakse saaja aadressi kõrvale 
heleroheline lipik vastava sümboli tähistusega 

7.14 Skeemid, pildid, kaardid jne tuleb pakendada ümber tugeva papist aluse/toru rulli keerates. 

8. SAADETISTE MARKEERIMINE JA ERIMÄRGISTUSED 

8.1 Saadetise markeerimine toimub vastavalt saadetise liigile ning saadetise lisateenustele. 

8.2 Aadressandmed tuleb kinnitada/märkida paki pealmisele küljele, paki pikema küljega samasuunaliselt. Üle 1,5 m 
kõrguste saadetiste puhul on soovitatav aadressandmed ning erimärgistused kinnitada/märkida pakendi pikimale 
küljele. 

8.3 Postipakid peavad kandma selgelt ja arusaadavalt kirjutatud või trükitud Saaja nime ja aadressi ning Saatja nime ja 
aadressi. 

8.4 Juhul, kui saadetis tulenevalt selle liigist ei kanna aadresskaarti, tuleb Saatjal kirjutada paki pealmisele küljele (s.o 
aadressväljale) paki pikema küljega samasuunaliselt aadressid või postiasutus:  

 Saatja andmed kirjutatakse vasakpoolsesse ülanurka 

 Saaja andmed kirjutatakse aadressvälja paremale poolele. 

8.5 Juhul, kui Saaja nimi ja aadress ei ole loetav, on puudulik või  ebatäpne (nt puudub Saaja ees- ja/või perekonnanimi), 
on Postil õigus jätta saadetis edastamata kättetoimetamise võimatuse tõttu. 

8.6 Pakendil peab olema piisaval määral tasast ühtlast pinda, kuhu kinnitada aadresskaart või märkida Saaja ja Saatja 
andmed nii, et andmed ei kataks saadetise servi. 

8.7 Kasutatud pakendi korral tuleb vanad aadresskaardid, triipkoodid, erimärgistused või muul kujul olev saadetise info 
eemaldada või kinni katta. 

8.8 Saatja kohustus on veenduda, et aadresskaart või Saatja ning Saaja andmed püsivad valitud pakkematerjalil kogu 
transpordi ajal – vastasel juhul võib saadetisega kaasnev info kaduma minna ning pakk ei pruugi õigeaegselt Saajani 
jõuda. 

8.9 Kui postisaadetise pakendile ei saa kirjutada aadressi või kleepida aadresslipikut, võib aadresslipiku tugevale alusele 
kleebituna siduda saadetise külge. 

8.10 Pakkimata, ühest terviklikust esemest koosneva postisaadetise puhul võib aadressandmed kanda otse esemele. 

8.11 Tooted, mis oma olemuselt vajavad transportimist kindlas asendis, tuleb Saatja poolt varustada pakendi 

transpordiasendi „noolte“ ( ) erimärgisega, mis välistab saadetise külili asetamise transpordil. Antud erimärgis 
tuleb kinnitada pakendile vastavalt nõutud transpordiasendile, kus noolte tipud viitavad pakendi pealmisele küljele. 

Noolte erimärgise kasutamiseks on Saatja kohustatud juurde ostma lisateenuse „Ettevaatlik käsitlemine“ ( ), v.a 
rahvusvahelisel suunal, kus sihtriik ei aktsepteeri „Ettevaatliku käsitlemise“ lisateenusega saadetisi. Lisateenuse 
kasutamisega  kaasneb saadetise käsitsi töötlemine sorteerimisel.  

8.12 Teised erimärgistused (nt „Ettevaatlik käsitlemine“/„Fragile“, „Ettevaatust. Elusloomad.“/"Animaux Vivants") tuleb 
kleepida aadresskaardi kõrvale ning seejuures jälgida, et saadetisega kaasnev info jääks nähtavale ning erinevad 
märgistused ei kataks üksteist. 

8.13 Aadressandmed ja erimärgistused peavad olema märgitud kõige välimisel pakendil. 

 

9. KLEEBISED  
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