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Sel aastal oleme märgatavalt tugevdanud liiklusjärelevalve t ja ühtlustanud seda üle Eesti, mis 

on andmas esimesi tulemusi. Kuigi liiklusohutus- ja ennetus kuulub Maanteeameti pädevusse, 

annab ka sellesse politsei märgatava panuse. 

Kui aasta algas liikluses üsna ehmatavalt, siis nüüd võib nii ohvritega kui liikluseõnnetuste statistikas 

tervikuna näha selget langust. See ei ole tulnud niisama, vaid süsteemsete sammudega nii 

liiklusjärelevalves kui ennetuses. Selleks, et samas suunas jätkata, peab ohutu liiklemine saama 

ühiskonnas mõtteviisiks. Iga tõsine rikkumine liikluses tähendab nii enda kui teiste tahtlikku ohtu 

seadmist. Kui teadlikult toime pandud rikkumisest ei pääseta enam vaid hoiatusega, vähendab see 

riskikäitumist tervikuna. 

Kui välja arvata loodusstiihiad, ootamatult teele ilmuvad metsloomad ja teised välised mõjurid, 

juhtuvad õnnetused liikluses peamiselt valedele ohuhinnangutele tuginevate otsuste tõttu. Iga autojuht, 

jalgrattur või jalakäia teab, et punase tulega ristmikku ületades või turvavarustust vältides eirab ta 

ohutu liiklemise põhimõtteid. Rikkumine on sageli küll väike, kuid kindlasti teadlik. 

Rangem ja ühtsem karistuspraktika 

Seetõttu on politsei muutnud rangemaks ja ühtlustanud üle Eesti praktikat nende rikkumiste 

karistamisel, mis mõjutavad liikluskäitumist enim. Joobes juhtimise, turvavarustuse eiramise, 

kiiruseületamise ja keelava tulega ristmikule sõitmise eest on kirjalikult vormistatud suuliste hoiatuste 

osakaal vähenenud ligi seitse korda, nädalas tehakse neid täna umbes 200 endise 1400 asemel. 

Rangem karistamine on ka juba tulemusi andnud, sest selge signaal on ühiskonda ja eelkõige 

korduvatele rikkujatele sellega antud.  

Sel aastal on politsei pööranud kõrgendatud tähelepanu turvavarustuse kasutamisele, kergliiklejate 

ohutusele ja alkoholijoobes sõidukijuhtide liiklusest kõrvaldamisele. Järk-järgult oleme karmistanud 

karistuspraktikat alkoholi piirmäära ületanud sõidukijuhtide suhtes. Nendelt eriti ohtlikelt rikkujatelt 

nagu roolijoodikutelt, keda korduvad karistused pole pannud oma tegude üle tõsisemalt mõtlema, on 

riik sunnitud konfiskeerima rikkumise vahendiks olnud sõiduki. Tänavu on jõustunud kohtuotsustega 

konfiskeeritud kolm korda rohkem sõidukeid kui eelmisel aastal ehk juba 34 ohtliku roolijoodiku või 

raske kihutaja autot. Mitmed neist on konfiskeeritud kiirmenetluse korras, mis tähendab, et tõsiselt 

ohtlik juht jääb sõidukist ilma sisuliselt politseile vahelejäämise hetkel.  

Kuigi seni pole veel konfiskeeritud ühtki liisitud sõidukit, ei tee seadusandlus alates 2009. aastast ka 

siin paadunud roolijoodikute olukorda kuidagi mugavamaks. Nimelt on võimalik konfiskeerida 

ligimestele eriti ohtlike juhtide varalised õigused ka juhul, kui rikkumise vahendiks olnud sõiduk 

juriidiliselt ohu tekitajale ei kuulu.  

Rangemaid meetmeid kasutame eesmärgiga, et aastaks 2015 ei hukkuks aasta jooksul liikluses rohkem 

kui 75 inimest. Kui 2011. aastal hukkus Eesti teedel üle 100 inimese, siis tänavu on see arv märgatavas 

languses. Nii riigil kui kodanikul tuleb pidevalt mõelda ja tegutseda elude säästmise nimel.  
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E-välipolitsei ja kiirem väärteomenetlus  

Kuigi ainuüksi liiklusjärelevalvest elude säästmiseks ei piisa, oleme järelevalve mahte sel aastal 

suurendanud ligi kümnendiku võrra ja järgmine aasta toob kindlasti lisa. Nimelt viime 2013. aasta 

suveks politsei üle elektroonilisele välimenetlusele, mis on suur samm e-politsei kehtestamiseks. 

Politsei hakkab kasutama tänapäevaseid tehnoloogilisi vahendeid aeganõudva käsitsi protokollimise 

asemel, mis vabastab ligi 60 000 kontoritöö tundi ja võimaldab suunata selle põhitegevusse ehk 

korrakaitsesse. Järelevalve mahud kasvavad ka uute tehniliste vahendite soetamisega, mis 

võimaldavad säästa aega menetluste läbiviimisel. 2012. aastal võtsime näiteks kasutusele 30 uut 

tõenduslikku alkomeetrit ja 30 uut neljasuunalist kiirusmõõteseadet.  

Lisaks tehnilise võimekuse kasvule paranevad ka õiguslikud võimalused. Nimelt kavandame 

järgmiseks suveks väärteomenetluse muudatuste jõustumist, millega võimaldame kasutada tõendina 

patrullauto videokaamerate salvestisi. Pea sajal politseisõidukil on juba täna videosalvestamiseks 

tehnilised võimalused olemas ning neid soetame patrullmasinatesse juurde. Selle muudatusega 

vähendame ligi poole võrra senise kirjaliku protokollimise mahte ja saame suunata vabaneva ressursi 

otsesesse liiklusjärelevalvesse. Samas muudame tõendamise selgemaks – üks pilt ütleb rohkem kui 

tuhat sõna. 

Ennetamine on määrav  

Turvalise liikluse kesksed märksõnad on siiski liiklusohutus ja –ennetus, mille sihiks on hoida 

õnnetusi ära eos. Maanteeamet on selles kandvaks jõuks, kuid ka siseministeerium ja politsei aitavad 

tugevalt kaasa. Siseministeerium suurendab algaval aastal vahendeid liiklusennetuseks ja suunab 

peamise tähelepanu noortele ning kergliiklejatele. Nii näiteks antakse järgmisel aastal esimesse klassi 

minevatele lastele kaasa liiklusaabitsaid, politsei korraldab koolides liiklusohutustunde, liiklusmänge, 

viktoriine ning pimedal ajal helkuri kandmise olulisust näitlikustavaid „musta nuku katseid“. 

Märgatavalt suurendatakse tähelepanu kergliiklejatele ehk jalakäijatele ja ratturitele. Koostöös 

Maanteeametiga muudame kergliiklejad nähtavamaks – politsei jälgib kergliiklejate turvavarustuse 

kasutamist, vajadusel annab helkuri või helkurvesti. 2012. aastal on jagatud välja kolm korda rohkem 

helkureid kui mullu, kokku ligi 200 000 helkurit ja pea 10 000 helkurivesti. Omaette 

ennetusprogramm on ka jalgrattureile, mopeedi- ja rollerijuhtidele.  

Kokkuvõtteks, liiklusohvrite vähendamine ja liikluskultuuri kasvatamine on Eesti-sarnase väikeriigi 

jaoks võtmetähtsusega, arvestades meie demograafilist seisu. Mida rohkem igaüks oma tegude ja 

nende tagajärgede peale mõtleb ning ohte ette näha oskab, seda vähem juhtub ka õnnetusi. Riik 

õnnetusi otseselt ära hoida ei saa, küll aga suudavad seda ohuteadlikud inimesed. Just selle teadmise 

tõstmisse saame me kõik kaasa aidata.  

 


