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Mis on liikluskultuur?

Sõna „kultuur” on tulnud ladina keelsest sõnast „colore” ning

tähendab – käituma, austama, kasvatama, hooldama.

Kultuur hõlmab selliseid valdkondi nagu keel, teadmised, oskused,

traditsioonid, uskumised, väärtuskoiakud, moraal, kombed jne.

LIIKLUSKULTUUR on osa üldisest käitumiskultuurist.

Liikluskultuuri muutus on pikaajaline protsess ja selle

taseme paranemine eeldab inimese käitumist

kujundavate paljude tegurite järjepidevat mõjutamist

ning soovitud hoiakute ja käitumise kujunemiseks

vajalike tingimuste loomist.



Liiklusohutusalaste tegevuste juhtimine (1) 

• Riigi tasemel juhitakse Liiklusseaduse §5 lõige 1 alusel 
liiklusohutusalast tegevust riigis Rahvusliku 
Liiklusohutusprogrammi abil.

• 9. veebruaril 2012. aastal kinnitas Valitsus täiendatud 
„Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi 2003–2015“, 
millega korrigeeritakse liiklusohutuse strateegilist 
eesmärki.



Uues liiklusseaduses:

• §5 lõiked 1 kuni 3

• Eesmärgiks meetmete efektiivsus, järjepidevus ja 

hukkunute ning vigastatute pidev vähendamine.

• Ellu viijad on ministeeriumid ja ametkonnad, KOV-d, 

riiklikud ja mitteriiklikud institutsioonid.

Liiklusohutusalaste tegevuste juhtimine (2) 



RLOPi täiendatud strateegiline eesmärk

mitte enam kui

75 hukkunut

(2013 – 2015 keskmine)1500 vigastatut

1575 kannatanut

vähemalt

–29 hukkunut

(2008 – 2010 keskmisest)–515 vigastatut

–544 kannatanut

vähendada Eestis 2015.aastaks liiklussurmade arvu võrreldes 2008 – 2010 aastate 

liiklussurmade keskmise arvuga ja saavutada olukord, kus liikluses ei hukkuks kolme 

aasta keskmisena enam kui 75 inimest aastas ja liiklusõnnetustes vigastatute arv ei 

ületaks 2013 – 2015 aastate keskmise väärtusena 1500 aastas

või



II. MEETMED 

Rakendusplaan aastateks 2012 – 2015 (2)

Valdkond Meetmete arv

B. Liiklusohutusalane  korraldus 1

C. Liiklusohutusalast tegevust toetavad 

meetmed
1

D. Haridus ja koolitus 3

E. Liiklusohutuskampaaniad 1

F. Liiklusjärelevalve 3

G. Liiklusõnnetuste tagajärgede 

leevendamine
1

H. Liikluskeskkond 6



III. TEGEVUSED

Rakendusplaan aastateks 2012 – 2015 (3)

Tegevuse 
kood

Eesmärk, 
mida toetab:

(vt 
Eesmärgid)

Tegevused Vastutaja
Kaasvast

utajad

Rahastaja/ 
rahastamise 

allikas
Näitaja

Tegevuse 
seis 2010. 

aastal

Tegevuse 
planeeritud 

seis 2015

Eesmärgi täitmisega kaasnevad 
kulud aastal (eurodes)

2012 2013 2014 2015 kokku

o Info iga tegevuse kohta on toodud järgneva malli järgi 

o Iga tegevuse juures on selgitus
Tegevuse 

kood

Eesmärk, 
mida 

toetab:
Tegevused Selgitus

o Igal tegevusel on ainult üks peavastutaja

o Igale tegevusele on lisatud võimalikult konkreetne indikaator

o Tegevuse rakendamiseks vajalikud kuulutused on toodud:

 hinnangulise maksumusena;

 “E” tähega



Liikluskasvatus ?

• Liikluskasvatus on käitumise, hoolivuse, märkamise ja
andestamise õpetus. Liikluskasvatuse kõige parem abivahend on
isiklik eeskuju.

• Liiklusksvatus on süsteemselt rakendatuna suhteliselt odav
liiklusohutusabinõu, nõudmta järjepideva töö korral suuri
ühekordseid investeeringuid, samas eeldab selle abinõu efektiivsus
haridussüsteemi aktiivset osalust ning ka teiste liiklusohutuse
valdkonnas oluliste tegevuste (näiteks liiklusjärelevalve,
liikluskeskkonna ohutuse suurendamine) paralleelset rakendamist
ja toimimist.



Koostööpartnerid liikluskasvatuses

• Regionaalne LO programm

• Liikluskasvatuse toetamine

• Liikluskeskkonna ohutustamine
KOV

• Liikluskasvatuse lõiming

• LO alane täiendkoolitus

• Jalgratturite koolitus

Õpetajad

• Regioonide LO tegevuste 
ühtlustamine

• Koostegevused

Erinevad 
asutused



Ühiskonnas toimiv liikluskasvatus

Kommunikatsiooni abinõud

• Liiklusohutus-kampaaniad

• Avalikud temaatilised 

üritused

• Tele- ja raadiosaated

• Projektipõhised avatud 

tegevused

Liikluskasvatusalane tegevus

• Liikluskasvatus 

lasteasutustes

• Õpetajate koolitus 

• Õpetus autokoolides



Liikluskasvatus
(Maanteeameti pädevus)

Trükireklaam

Televisiooni- ja

raadioreklaam

Välireklaam

Internetireklaam

Otsereklaam

Liiklusohutusreklaam Avalikud üritused,

näitused

Temaatilised artiklid,

tele- ja raadiosaated, uudised,

teave internetis

KOMMUNIKATSIOON

Autokoolis

Liiklusohutuse materjalid

sõidukijuhtide õpetamiseks

Pedagoogilises koolis,

kursustel

Lasteaia ja üldhariduskoolide

õpetajate täiendkoolitus

Lasteaias,

koolis, kodus

Liiklusohutuse materjalid

laste õpetamiseks

LIIKLUSÕPETUS

LIIKLUSKASVATUS

Liiklusohutuskampaania on abinõude 

süsteem hoiakute ja käitumise 

kujundamiseks (orienteeritud kindlale 

sihtrühmale, eesmärgistatud, viiakse 

läbi määratud ajavahemikul, tulemust 

on võimalik mõõta)

Lisanduvalt kampaaniatele  

toimub liiklusprobleemide 

igapäevane meediakäsitlus ja 

liiklejate teavitamine

Kampaania puhul rakendatakse 

liiklejate teavitamist tihedas koostöös 

politsei poolt teostatava 

liiklusjärelevalvega



Liikluskasvatus lasteaias ja koolis
• Võtmetegevused, mis on tulemuslikkuse eelduseks:

LO programmi III etapi rakendusplaani D valdkonna eesmärkide 

saavutamine (Lo alase haridus- ja koolitussüsteemi efektiivne toimimine ning 

liiklejate ettevalmistus toimetulekuks igapäevases liikluses)

• Liikluskasvatuse ja -õpetuse järjepidevus

• Liikluskasvatuse  integreerimine kooli õppekavadesse, 

tööplaanidesse, ainekavadesse ja tegevustesse

• Õpetajate liikluskasvatusalane ettevalmistus ja pädevus

• Liiklusohutuse alase õppe- ja õppemetoodilise materjali 

olemasolu ja selle kasutamine

• Jalgratturikoolituse võimaldamine kooli juures huvialaringitöö 

raames kohaliku omavalitsuse toel



Kiiresti vananev 

põlvkond
• Kes nad on?

Nad on saanud kiiremini täiskasvanuks; 

nad kuuluvad rohkem kokku, on otsekohesemad ja paremini

informeeritud, neil on rohkem isiklikku võimu, mõju ja tähelepanu kui

ühelgi teisel põlvkonnal enne neid.

Nad on lapsed, kes on sündinud arvutihiir peos ja kelle aknaks

maailma on arvuti kuvar. Tegemist on tõeliselt interaktiivse

põlvkonnaga, kes on harjunud kõike kohe saama ja informatsiooni

üleküllusest ei tea nad midagi. /Martin Linstorm “Bränd ja lapsed”/
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Liikluskasvatus lasteaias ja koolis 

• Positiivne:
• Tallinna Pedagoogilises Seminaris toimub järjepidev lasteaiaõpetajate 

koolitus ja täiendkoolitus (2 ainepunkti mahus eesti ja vene keeles).

• Alates 2009/2010 õppeaastast on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis 
võimalik liikluskasvatusalane koolitus ja täiendkoolitus üldhariduskoolide 
õpetajatele.

• 2012 võeti vastu uus “Laste liikluskasvatuse kord”

• Lasteaia õppekavades on liikluskasvatus kohustuslik.

• Põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas on liikluskasvatus fikseeritud läbiva 
teemana.

• Õppekäikudel kasutatakse ohutusveste (lasteaialapsed, õpetajad).

• Liiklusohutusalaseid õppe- ja metoodilised materjalid on olemas 
lasteaiaealiste laste ja põhikooli I ja II astme õpilaste ning jalgratturi juhiluba 
taotlevate laste õpetamiseks, ettevalmistamisel on õppematerjalid põhikooli 
III astme õpilastele.

• Ettevalmistatud on jalgratturite koolitamise süsteem. 



Liikluskasvatus lasteaias ja koolis 

2011 a. seisuga
• Probleemne:

• Üldhariduskoolide õpetajaid ettevalmistavates kõrgkoolides puudub 
õpetajakoolituses liikluskasvatusalane ettevalmistus.

• Üldhariduskoolide õppekavades, üldtööplaanides ja ainekavades puuduvad 
liikluskasvatuse integreerimise põhimõtted.

• Järjepidevat ja süsteemset gümnaasiumiõpilaste liiklusohutusalast õpet 
koolis ei toimu.

• Olemasolevate õppematerjalide kasutamise ja ainetundides liiklusõpetuse 
läbiviimise üle järelevalvet ei teostata.

• Liikluskasvatusalane huvitegevus ja jalgratturite koolitus toimib vaid 
vähestes koolides ning see on sageli pealiskaudne. 

• Puudub ülevaade autokoolides läbiviidavast jalgratturite koolitusest.  

• KOV toetus kolmanda sektori poolt lasteasutustes läbiviidavatele 
liiklusõpetuse projektidele on vähene.



Kampaaniad, liiklusohutusalane 

teave ja sellega seonduvad 

liikluskasvatuslikud üritused ja 

projektid



Miks tehakse kampaania ?

• Et saavutada “hüpe” inimese teadvuses hoiakute ja käitumise 

muutuste etappides.

• Et mõjutada personaalset käitumist või sotsiaalseid suhteid.

• Inimesed vajavad rohkem infot toimetulekuks riskirohkes 

liikluskeskkonnas.

• Näitamaks osalusoskusi, et  aidata alandada liikluskeskkonna 

riskitaset.
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Liiklusohutuskampaania ehk 

teavitamiskampaania

18

Teavitamiskampaania eesmärgiks on mõjustada inimeste 

suhtumisi, hoiakuid ja käitumist.

Liiklusohutuskampaania võimaldab abinõude kontsentreeritud 

käsitluse kaudu probleemide efektiivsemat ja kiiremat 

lahendamist, üldsuse informeerimist ning avaliku arvamuse 

kujundamist.



Kuidas mõõta tulemust?

• Küsitlusuuring – inimeste hinnang enda hoiakule, 
käitumisele.

• Vaatlusuuring ehk monitooring – käitumine reaalses 
situatsioonis; näiteks turvavöö kasutamine esi- ja 
tagaistmel vaatlustulemuste põhjal, joobes juhtide 
avastamise % jne.

• Kampaania märgatavus.
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Liiklusohutuskampaania teemade 

jaotumine vastavalt:

• Riskirühma käitumise aktiivsusele. 

• Aastaajale ja ilmastikutingimustele.

• Liiklusalase seadusandluse muutumisele ja täiendamisele.

• Ühiskondliku elu korraldusele.

• Väliskeskkonna mõjutustele.
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Promotion of seat belts and children 

safety restraints (March/April)



Reflector wearing promotion

(October / November)



Campaign against drink 

driving (summer)



Campaign against speeding outside built-up 

arias (July)

Campaign against speeding in built-up arias 

(August/September)



Campaigns promoting cyclists’ safety and 

helmets’ use



Liikluskeskkond?
Liikluskeskkond on nii füüsiline kui sotsiaalne ruum, mis mõjutab

inimest oma käitumise valikute tegemisel liikluses. 

Liikluskeskkond võib käitumist mõjutada nii positiivselt kui

ka negatiivselt. Sellel on oluline roll: 

• oma käitumise kujundamisel kaasliiklejate käitumise mõjul 

(sotsiaalset mõõdet silmas pidades) 

• oma käitumise kujundamisel tänavaruumi lihtsust, suunavat ja 

abistavat mõju arvestavalt või vastupidiselt – keerukust ning 

tahtlikuks või tahtmatuks ohtlikuks käitumiseks võimaluste rohkust 

arvestavalt (füüsilist mõõdet silmas pidades).
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27

Füüsiline liikluskeskkond avaldab mõju sotsiaalse liikluskeskkonna  

kujunemisele.

Liikluskeskkonna olemusest sõltub nii liikluskasvatuse temaatika 

kui metoodika, kuid sellest sõltub ka liikluskasvatuse tulemuslikkus. 

Järjepideva liikluskasvatusega on võimalik kompenseerida füüsilise 

liikluskeskkonna puudujääkidest tulenevat ebasoovitavat käitumist 

vaid osaliselt (alles jääb suurema eksimise ning pahatahtliku, 

reegleid eirava käitumise võimalus).



Liikluskeskkond määrab 

kasvatuse sisu
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Kitsaks ehitatud sõiduteeosal

paiknev, üle kahe sõiduraja kulgev

ülekäigurada Dublini eeslinnas.

Sõiduteed ületava lapse ponnistus üle 

kõrge äärekivi

jalgratast tõstes Tallinnas Õismäel
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Näide rahustatud liiklusega

linnaruumist Dublinis (Iirimaa)

Üle nelja sõiduraja kulgev pikk

ohutussaarteta ülekäigurada

Õismäe teel Tallinnas. Sõidukite

liikumiskiirus sellistel teedel ületab

sageli lubatud piiri 50 km/h, muutes

jalakäijale sõidutee ületamise väga

ohtlikuks
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Jalakäijate ja 

sõidukijuhtide

õpetamisega, hoiakute ja 

käitumise muutmiseks

rakendatud teavitamisega, 

kiirust piiravate ning 

hoiatavate liiklusmärkide 

paigaldamisega jt. sarnaste

tegevustega on küll 

võimalik praeguseks 

saavutatud taset hoida, 

kuid mitte seda enam

oluliselt parandada.
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Enim jalakäijale otsasõite näinud 

ülekäigurada Pärnu maanteel kino 

Kosmose juures Tallinnas

OHUTUT 

LIIKLEMIST!


