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Maanteeameti peadirektor

Liiklusviisakuse seminari avakõne



MONIKA HEINRAND, 
Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja

Liiklusviisakuse kampaania kokkuvõte



Liiklusviisakuse kampaania

Monika Heinrand

Maanteeamet 

Ennetustöö osakond

07.12.2017 



Liiklusviisakuse kampaania – Miks?
Liiklemine on üks sotsiaalse suhtlemise vorme, mis põhineb 
eelkõige viisakusel.

❖ 2016. aastal toimus Eestis 1459 inimkannatanutega liiklusõnnetust, 
kus hukkus 71 ja vigastada sai 1821 inimest. 45 inimest hukkus teiste 
liiklejatega kokkupõrke õnnetustes.

❖ Liiklusviisakuse teemat on väga vähe uuritud. Probleemiks uuringute
järgi on autojuhtide omavahelised vaheletrügimised, suunatulede
mittenäitamine, jalakäijatele tee mitte andmine ning jalakäijate
teedeületused vale fooritulega.

❖ Peamised hoolimatu käitumise põhjused: aja surve, eeskuju 
puudumine, minakeskusus, mugavus, tagajärgedele mitte mõtlemine 
ning arvamus, et liikluses on võimalik jääda tundmatuks. 



Liiklusviisakuse kampaania

❖ Eesmärk: Teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam 
liikluskeskkond saab alguse igast inimesest endast ning tema 
koostööst teiste liiklejatega.

❖ Kampaania fookus: Kampaania keskmes oli üksteise märkamine, 
teistega arvestamine ehk lugupidamine enda ja kaasliiklejate vastu.

❖ Kampaania periood: 20.sept - 17.okt 2017

❖ Sihtgrupp: 

❖ Esmane: 25-45. aastased mehed ja naised. 
❖ Kolm liiklejatüüpi: jalakäija, jalgrattur, sõidukijuht.



Liiklusviisakuse kampaania – Kuidas?

❖ Meediaampaania: 15-s TV ja 7-s raadio kanalis, YT ja FB 

❖ Artiklid ja kajastused: 24 kanalis 37 korral

❖ EDWARD päeva kommunikatsioon

❖ Teemakohased abimaterjalid, mängud ja jaotusmaterjalid

❖ Kampaania tutvustamine erinevatel üritustel:
❖ Seminar “ Liiklusohutusprogramm 2016-2025“ mis ja milleks

❖ Laste liikluskonverents Maanteemuuseumis 11.10 (60 last)

❖ Tudengitööde konverents Tallinna Tehnikaülikoolis 13.10

❖ Avalikel üritustel, koolitustel kampaania võtmes tegevused



Liiklusviisakuse kampaania – Kuidas?

❖ Politseinike ja abipolitseinike kaasamine:

❖ Aabitsaloengutes liiklusviisakuse mängu läbiviimine I klaasidele

❖ Politseinike poole kampaania kleepsude jagamine järelvalve käigus

❖ Lõuna prefektuuris „Helkurkõnd“ 

❖ Üleskutse asutustele ja organisatsioonidele kampaania toetamiseks 
omapoolsete algatuste ja aktsioonidega:
❖ Kampaaniaga liitus 27 asutust ning kokku korraldati 29 erinevat aktsiooni, avalikku

üritust ja koolitust – osalejaid 3003.

❖ Aktsioonide ja algatuste kajastamine FB-s liikluskasvatuse lehel

❖ Kampaania seminar „Parimad praktikad“





Viisakus algab meist endist!

Ka liikluses.

Monika Heinrand

monika.heinrand@mnt.ee



RAIMOND TAMM, 
Taru linna abilinnapea

Liikumisviiside mitmekesistamine ja viisaka liikleja 
kujundamine Tartu linna näitel



Säästlike liikumisviiside edendamine Tartus

7. detsember 2017 
Tartu abilinnapea Raimond Tamm



▪ Rohelisem ja puhtam linnakeskkond, kahjulike 
keskkonnamõjude vähendamine

▪ Kergliikluse (jalgsi ja jalgrattaga) edendamine

▪ Ühistranspordi järjepidev arendamine

▪ Ressursse säästev transpordisüsteem

▪ Tänapäevase tarkade lahenduste kasutusele võtmine

Tartu linna eesmärgid



Tartlaste igapäevased liikumised

Kompaktne linnaruum soosib jalgsi liikumist



100% üleminek gaasibussidele (alates 01.07.2019)



Milline oleks Tartule parim busside liinivõrk?

Kiiresti ja mugavalt punktist A punkti B



• Liinide arvu vähendamine

• Vähem ringliine, 
rõhuasetus pendelliinidel

• Kindel ja lühem väljumiste 
intervall



Targad lahendused ühistranspordis

Rakendus mobiiltelefonis

Reaalaja infosüsteem: info busside 
reaalse liikumise kohta



Steering You Further
turnit.com

Käed-vabad piletisüsteem

2015 – Ettevõtluskonkursi „Ajujaht“ võitja, Tartu linna huvi lahenduse juurutamiseks  

2017 august – rakendust asus testima pilootgrupp (ca 80 inimest)

2017 november – rakendust on võimalik kuni aasta lõpuni kõigil soovijatel tasuta testida. 

Hetkel ca 1500 testijat!



Kuidas Jiffi töötab?



Mobileye Shield+

K:\teed\Idaringtee III 2017\Projektipanka\PDF

- esmakordselt Baltimaades

- kaks Tartu bussi seadmetega varustatud

- aastane testperiood

- linnaliikluses potentsiaalsete ohtude kaardistamine ja ennetamine

- süsteem kogub infot olukordadest, mis võivad esmapilgul märkamatuks jääda

- saame kavandada tegevusi, mis suurendavad liiklusohutust



Näide Dijoni linnast 



EESMÄRK: 100 km jalg- ja jalgrattateede rajamine ning 

rekonstrueerimine aastatel 2013-2017



• 800 ühiskasutuses  linnaratast

• Elektrirattad

• Turvalukkudega parklad – 80 
asukohta

• Laenuta ratas ühest parklast 
ning jätta teise parklasse!

Rattaringluse rajamine 2018-2019



Rattaringluse parklate kavandatud asukohad



Ringtee rajamine ümber Tartu

Raskeveokid linnasüdamest 
eemale!



Tartu tasuline parkimisala

 Eesmärk ei ole linnakassa 

täitmine

 Parkimiskohtade piiramine ja

maksustamine soodustab 

kergliiklust



Autovaba päev – 22. september

• Tasuta ühistransport autojuhtidele

• Jõetramm Emajõel

• Rattaorienteerumine linnas - Veloralli

• Tegevused kesklinnas, võistlused

• Jne



Tartu linna jalgrattakool

• Koostöös Õnneleid Jalgrattakooliga ja 

Tartu Keskkonnahariduse Keskusega

• Linnavalitsus on tellijaks

• Toimub Loodusmajas kevadel ja sügisel, 

kokku 5 kursust

• Õppeprogramm 10-15 aastastele lastele

• Õppepäev täiskasvanutele



Jalgrattapäev ehk jalgrattahooaja avamine

• Toimub mai alguses kesklinnas

• Valitakse kõige rattasõbralikum 

ettevõte

• Ratastega seonduvad 

tegevused, remonditelk

• Vigursõidurada ja võistlused

• Rattaorienteerumine linnas -

Veloralli



Tartu abilinnapea Raimond Tamm
+372 515 4738

raimond.tamm@raad.tartu.ee



KRISTIINA SAARON ja BRIGITTA RIMM, 
Valga Gümnaasiumi õpilasesindus

Valga Gümnaasiumi helkuripuu



Valga Gümnaasiumi 
helkuripuu



Kooli helkuripuust

● Tegu on üle Eestilise kampaaniaga.
● Võtame kampaaniast osa teist aastat.
● Idee sai alguse 2016. aastal 12. klasside poolt algatatud 

probleemist.
● Helkurite tasuta jagamine kooliesisel käsipuul ja linnas käest 

kätte, Maanteeameti liiklusviisakuse mängu mängimine.



















Tagasiside ettevõtmisele

● Aitäh Maanteeamet, Politsei ja Kaitseliit.

● Palju positiivset tagasisidet kooliperelt ja linnarahvalt.



RISTO SÜLLUSTE, 
Neste Eesti

Ohutus algab meist endist



Ohutus algab meist endist

Neste Eesti
7.12 Dorpati Konverentsikeskus

Risto Sülluste
Turundus- ja kommunikatsioonijuht



We create 

responsible choices 

every day.

NESTE VISIOON:



Ohutuskultuur Neste Eestis

• „Ohutus algab siit – meie südametest, mõtlemisest ning tegudest“

• Nestes on eesmärk, et ei juhtuks ühtegi õnnetust, ei tööl ega liikluses

• Viime järjepidevalt läbi liiklusohutuse e-koolituse programme

• Ettevõtte töötajad osalevad praktilistes sõidukoolitustes regulaarselt

• Räägime ohutust liiklemisest oma koostööpartnerite ja klientidega



Me kõik osaleme liikluses igapäevaselt - see on ka põhjus, miks liiklusohud on üks meie elupäästmise 
reeglitest.
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Neste elupäästmise põhireeglid



Järjepidevus ohutusest kõnelemisel

• Soovime oma liiklusalase tegevusega olla eeskujuks ka teistele ettevõtetele

• Avaldame järjepidevalt liiklusohutuse teemalisi postitusi oma turunduskanalites  
(Randel Erik Evestus, Ishine, jpt.)

Kõik õnnetused on välditavad! Meie eesmärk on 0 -vigastust! 

Neste liiklusohutusalane tegevus igapäevane ja jätkusuutlik. Enda või partneritega esinenud 

juhtumeid analüüsime ning jagame töötajatega. Anname ennetavaid juhiseid ning 

rakendame neid, et juhtumid ei korduks.

https://www.facebook.com/NesteEesti/videos/716839585166049/
https://www.facebook.com/NesteEesti/videos/784526298397377/


Laste liiklusohutus



Me ei saa muuta minevikku, 

kuid õigeid valikuid tehes, 

saame muuta tulevikku.





OKSANA NOVENKOVA ja ROMAN ZAPRUDSKI, 
Kereekspert OÜ

Kereekspert OÜ panus liiklusohutusse





Kereeksperdi tutvustus numbrites

Asutatud – 2015 .a. 

Töötajate arv - 13 eksperti

Keskmine aasta käive – 600 000 euro

Turu osa Ida – Virumaal – 42%

Kodulehe vaatamist – 50 888 külastajat

Kereeksperdi missioon:
aidata liiklejatel säilitada turvaliselt oma elu

aidata Eesti autondusel muutuda turvalisemaks ja stabiilsemaks

Meie eesmärk on olla parim koostööpartner kõikidele ja anda igakülgset abi 

kiireks teeninduseks. Ausus, lojaalsus ja professionaalsus on märksõnad, 

mis iseloomustavad Kereekspert! 



Kereekspert soovib tänada Maanteeametit võimaluse eest koostööd teha ja anda 

oma panus maanteede liiklusohutusse. Meie ettevõte teeb koostööd Teiega 2017. 

aasta märtsist – selle aja jooksul oleme osalenud järgnevates kampaaniates :

- Kõrvalised tegevused autoroolis 09.03.-05.04.2017
- Piirkiirusest kinnipidamisele suunatud kampaania 18.04-14.05.2017
- Joobes juhtimise vastane kampaania 07.06-04.07.2017

- Laste teeületuskampaania 28.08-22.09.2017 

- Liiklusviisakuse kampaania 20.09-17.10.2017

Arvame, et siin elus sõltub kõik meist endist. Kahjuks ei mõtle sellele kõik inimesed. 

Täname Maanteeametit sellele tähelepanu juhtimast. Olles teedel liigeldes üksteise 

vastu tähelepanelikum, kuna iga tähelepanek ja üleskutse aitab päästa kellegi elu.



partneridViisakus algab meist endist! Ka liikluses! 

Me oleme üks süsteem!

kanna 

kiivrit

ära ületa 

kiirust

lase jalakäijad 

üle tee

ärge kasutage 

roolis 

nutiseadmeid

ärge tarvitage 

alkoholi 

liikluses

kasuta 

helkurit

Mida rohkem partnereid, seda 

rohkem viisakust! Ka liikluses!



Kuidas Kereekspert edastas oma klientideni oma soovid/meeldetuletused/sõnum? 

Kasutasime erinevaid reklaamkandjaid: 
- Välireklaam

- Artiklid ajakirjanduses

- Plakatid koolides ja lasteaedades

- Veebi ressursid

- Kaupluste abil  

- Töö klientidega kohapeal

- Koolitused töötajatele

Meie soov on, et igal liikluses osalejal oleks rohkem informatsiooni.

Meie kliendid juba ütlevad meile „Aitäh!“. See on meile väga oluline 

tagasiside!



Koolitus 

ekspertidele –

mobiilivaba 

päev!

Kui juhid, siis 

juhi!



Kui juhid, siis juhi! Avariiks on vaja vaid hetke!!!



Piirkiirusest kinnipidamisele 

suunatud kampaania.

Lisaks selgitame, et tuhmunud 

tuled on ohuks nii Teile

kui ka kaasliiklejatele.



Tähelepanu – LAPSED! Laste teeületuskampaania!



OHUTUS – MEIE ÜHINE ASI! Peatugi päästab!



Tähelepanu-LOOMAD! Piirkiirusest kinnipidamisele suunatud kampaania. 



Tähelepanu-ÕHTUD LÄHEVAD PIMEDAKS! OLE NÄHTAV LIIKLUSES!

Igale kliendile anname helkuri.



Kõik need tegevused = meie turvalisus! 

Kõikidele – ohutut teed! Alusta iseendast!



Kampaania eesmärk on liiklejatele näidata ja panna neid mõistma, et ohutu 

ja

stressivaba liiklus algab igast liiklejast endast ja tema käitumisest teel.

Suhtlesime klientidega ja arutasime teemat facebooki teel.

Kõik inimesed ei pruugi olla väga avatud, kuid oma kogemusi tahetakse 

siiski jagada.

Tilk vett uuristab kivissegi augu!

Küsimused, mida jõudsime arutada:

* Kas Te ise naeratate teistele liiklejatele?

* Milline on Teie kõige positiivsem kogemus liikluses?

* Viisakus algab meist endist – ka liikluses !?



Aitäh! Спасибо!
Роман Запрудский

Оксана Новенькова

turundus@kereekspert.ee

juhataja@kereekspert.ee

mailto:turundus@kereekspert.ee


Kereekspert ütleb kõikidele, kes teevad meie ja meie 
lähedaste elu turvalisemaks, suur Aitäh!

Pärnu Linnavalitsus

Tõrva Vallavalitsus

MTÜ Ohutusõpetuskeskus

Põlva Maavalitsus

Kullamaa Vallavalitsus

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Kihnu Lasteaias

Helina Muruaas ja Piret Vaas

Olerex AS

Autosõit OÜ

Vaida Lasteaed Pillerpall

Mustvee Kool
Põlva Lasteaed Lepatriinu

Laeva valla Avatud Noortekeskus
Türi Ühisgümnaasium

Paide Ühisgümnaasium

Politsei- ja Piirivalveamet

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Paikuse Põhikool

MTÜ Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas



RAINER RAHASEPP JA MARTIN ROOSTAR, 
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur

Projekt „Helkuriga sõbraks“



OLIVER KIVIMÄE, 
Klubi Tartu Maraton

Nähtv liikleja „Friday Night Run“ näitel



Oliver Kivimäe  

Klubi TartuMaraton





•

•

•

•

•

•





triintz Parast  pikka toopaeva#fridaynightrur

#rademar  #liikumiseksloodud#minutublid

#tiim #tanaeila indpikema lt @elisvink

@ta ivioja @rii nuu_123 @neiulint @htimus k

@vjoosu
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preiliku rvitsOnnelikud jooksjad, sest

lf ridaynightrun tehtud!

2/3es imeses t mentorgrupist:)

mallevorelKasKaroliine,sul ongi kaksrebast  

v6ikellegigakahepealeonOksrebane?

pr eilikurvits @mallevorelmu esimesest  

mentorgrupist on vaid kaks alles. Dagma,r  

Ke  nneth ja mina teebkil :)

mallevorel Kui Jaaniga kokku saan, on kogu

minuesimenementorgruppkoos...

richardsokk #fndaynightrun

viktoria .didenk o_ PMKap.o. Mo.no4 eeeeeeu !!!!!

O<1eHb         0  0  XBd /l t,H0:)

richardsokk @v1ktona.d1denko _ cn ac1160  @

anniape l sin Neoonnina ehk esimesel  

jooksuOritusel   kciidud {b Jt£ tnx

@lauraannata mm esoo #frida ynightrun #fi tlif e

#notfatlife

kuulleiram Nii tubli oled!9 {b

anniapelsin @kuull elram tnxe
karolikahn Ohoh! Tubli:}

00
58 likes

karin.vomm DIii

karin.vomm  #frid ayn ightrun   Kciisimeterve

perega@

natalysSSS Nii t u blid! :)  

marekjogeva Ku na  te jOdsite ?

k arin.vomm  @marekjogeva see oli reedel
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4 1  like s





HENRIK ROONEMAA, 
Geenius Meedia OÜ

Liiklusviisakuse teema käsitlemine meedias



LIIKLUSOHUTUSE TÄNUÜRITUS


