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UUS LIIKLUSSEADUS – 01.07.2011

 alla 16-aastastel kiivri kandmine kohustuslik;

 pimeda ajal või halva nähtavuse korral peab põlema 

ees valge ja taga punane tuli;

 ülekäigurada võib ületada sõites, kuid jalgratturil ei ole 

eesõigust (v.a. kui sõiduk on pöördel); 

 tohib sõita kõnniteel saates kuni 13 a last jalgrattal või 

kui laps on rattatoolis või kui sõiduteel sõitmine tee 

seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud;

 sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgratta- või 

kõnniteed lähenev rattur peab vähendama kiirust ning 

ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.
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Üldandmed: Lõuna-Eesti
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Vana LS: 01.juuli 2010-30.juuni 2011 Uus LS: 01.juuli 2011-30.juuni 2012

399.............

57 (14%).........

24..................

6 (25%)…..….

................431

.....................54 (13%)

..................36

……5 (14%)

Liiklusõnnetusi

…neist jalgratturiga

LÕ-des hukkunuid

…neist rattureid

Jõgeva

Viljandi
Tartu

Valga

Põlva

Võru

Kahe aasta jooksul Lõuna-

Eestis hukkunud jalgratturid



Õnnetuste põhjused
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Vana LS: 01.juuli 2010-30.juuni 2011 Uus LS: 01.juuli 2011-30.juuni 2012

38 (67%).........

13 (23%).........

11..................

20 (53%)..….

6 (16%)………

4 (11%)………

4 (11%)………

12…………..5

5………………

................31 (57%)

.....................13 (24%)

.....................4

………8 (26%)

………6 (19%)

………6 (19%)

………4 (13%)

…………………..10

……………………4

Jalgrattur süüdi

Jalgrattur joobes

Kiivrit ei kandnud ja sai peavigastuse

Ratturid:

Ettesõit eesõigusega sõidukile

Seisvale autole otsasõit

Vastassuunda kaldumine (joobes)

Kukkumine

Autojuhid:

Pealesõit eesõigusega ratturile

Külgvahe - mööda mittemahtumine



Õnnetustesse sattunud jalgratturid

5

69%

31%

VANUS

SUGU



Kokkuvõtlikult
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 Üle 50% juhtudest põhjustab õnnetuse jalgrattur; 

 Iga neljas õnnetuses osalenud jalgrattur on joobes;

 Rohkem õnnetusi keskealiste ja  eakate ratturitega;

 Sagedasim jalgratturi eksimus on tee mitteandmine 

peateel liikuvale sõidukijuhile; 

 Tüüpilisim mootorsõidukijuhi eksimus on samuti tee 

mitteandmine peateel liiklevale jalgratturile;

 Tartus jalgrattaga õnnetusse sattunud lastest kandis 30% 

kaitsekiivrit. 



Võimalused

7

 Tänane jalgrattaõpe – rohkem ellujäänuid 2030-2060

 Kiiver, korras ratas ja elupäästvad värvitoonid –

harjumused terveks eluks

 Ema ja isa eeskuju – kõige tähtsam

 Õpetaja ja treeneri eeskuju – väga tähtis

 Iidolite ja superstaaride eeskuju – on ka tähtis



78-aastase vanuriga juhtunud 

liiklusõnnetus: 04.06.2011, Tartu linn
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Tuhat tänu!


