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Liiklusohutus 
 

• 2015. aastal 1391 inimkannatanuga liiklusõnnetust 

• 67 hukkunut (14) 

• 1756 vigastatut (170) 

• IV kvartal paistis silma negatiivselt ennekõike jalakäijatega toimunud 
õnnetuste tõttu. Ainuüksi novembris 9 hukkunut. 

• 36% hukkunutest jalakäijad, 31% sõiduautojuht, 21% kaasreisija 

• Joobes juhte tabatud pea 8000, neist 40% nn kriminaalses joobes 

• #nullvisioon 

• KIIRUS  JOOBES JUHTIMINE VÄSIMUS KÕRVALISED TEGEVUSED 

 

 



LIIKLEJA 
65-77% 

SÕIDUK 
2-3% 

KESKKOND 2-3% 

L+K 
16-27% 

K+S 
0,1-3% 

L+S 
2-6% 

 
KÕIK  

0,3-8% 



Liikluse rahustamine 



 

 

 

 

Liiklusohutuse tagamine 



Ennetustöö osakond 

Põhja regioon (Tallinn, Harjumaa, 
Raplamaa) 
 
 
Eve-Mai Valdna (Tallinn ja Harjumaa) 
Christina Vallimäe (Raplamaa) 
Rasmus Ojamets (Tallinn ja Harjumaa) 

 

4 regiooni – lisaks Põhja regioonile 

- Ida regioon (Lääne- ning Ida-Virumaa ja 
Järvama) 

- Lääne regioon (Läänemaa, Saaremaa, 
Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa) 

- Lõuna regioon (Tartumaa, Jõgevamaa, 
Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa) 

- Erinevad teemagrupid, olenemata 
regioonist. 



Mida me teeme? 



 



Vigurelemendid 

• Projekti peaeesmärk: 

•  Toetada üldhariduskoole liikluskasvatuseks vajalike õppevahendite (vigursõidu elemendid) soetamisel 
jalgrattakoolituse (sõiduõpetuse) läbiviimiseks. 

•  Toetada koolides lõimitud liikluskasvatust erinevate ainetundide kaudu - võimaldada õpetajate 
juhendamisel õpilastel ise meisterdada jalgratturi koolituseks vajalikke elemente, näidata koolidele 
erinevaid võimalusi liikluskasvatuse läbiviimiseks (teemakäsitlus erinevates ainetundides, õppekava 
toetava ringitegevuse või ürituste kaudu).  

• Projekti sihtgrupp: 

•       Üldhariduskoolid, koolide õpetajad ja õpilased 

• Projekti koostööpartnerid: 

•        Maanteeamet, üldhariduskoolid, puidufirmad 

•       Valmis vigursõiduelementide komplekti kuulub: koonused (26 tk), klotsid (180), keti 
kandmise element, kiik, rajalaud, kaldtee, stopplatt, liiklusmärk LM 222 “Peatu ja anna teed”, 
numbrialused (5 tk), teemärgistusvärv, piirdelint. 
 



Liiklusvanker 

• Projekti eesmärk:  

 

• Rikastada uue õppevahendi näol võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks lasteaias. Aidata 
kaasa õppevahendi abil lapse erinevate oskuste kujunemisele: nii jalakäijana kui jalgratturina.  

• Toetada lasteaedade õpetajaid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel ning 
läbiviimisel. Aidata kaasa kooli ja lasteaia koostööle liikluskasvatuse (lapse turvalisus, liikluses 
toimetulek, ohud kooliteel jne) teema raames.  

• Pakkuda koostöö võtmes üldhariduskoolidele võimalust mitmekesistada tööõpetuse aine läbiviimist 
riikliku õppekava raames.  

• Koostada abistav juhend üldhariduskooli tööõpetuse õpetajale Liiklusvankri õppevahendi 
meisterdamiseks kooli õpilaste poolt.  

• Projekti koostööpartnerid: Maanteeamet, lasteaiad ja üldhariduskoolid, puidufirmad  

• Projekti sihtgrupp: Lasteaiad, lasteaedade õpetajad, üldhariduskoolid, koolide õpetajad ja õpilased. 
Liiklusvankri komplekti kuulub: Liiklusvanker, liiklusmärgid (14 tk), teisaldatav “Sebra”, 
markeerimisvärv, piirdelint, tähiskoonused (12 tk), valgusfoor, värvikettad (3 tk), klotsid (120 tk) jne. 
Projekti rahastamine ja osalejate ülesanded:  

• Projekti rahalised kulutused kannavad Maanteeamet ja lasteaed. Kooli poolt on mitterahaline abi.  



 

www.tk.mnt.ee 



• Aastaring liikluses 

• Projektikonkurss 

• Jalgratturikoolitajate õppepäevad 

• Meeskonnakoolitused õpetajatele 

• Kampaaniad, artiklid, harjutused 

• Nõustamine 

• Avalikud üritused 

• Noorte riskivältimiskoolitused 

• www.liikluskasvatus.ee 

 



Aitäh ! 
 
Rasmus Ojamets 
53 458 198 
rasmus.ojamets@mnt.ee 

 


