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ABSTRAKT 

 
Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli suurenenud otsasõitude arv jalakäijatele Eesti 

raudteedel. Sellest tulenevalt seati eesmärgiks kindlaks teha jalakäijate ja jalgratturite 

liikluskäitumise peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel, tuua välja huvipakkuvamad 

asjaolud ning pakkuda lahendusi, kuidas ja milliste meetmetega tagada liiklejate korrektne 

käitumine. Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutati kvalitatiivset meetodit – 

mitteosalevat vaatlust. Liiklejate käitumise jälgimiseks kasutati Eesti Raudtee turvakaamerate 

videosalvestusi. Vaatlusobjektideks valiti Aegviidu, Tapa ja Valga raudteejaamade läheduses 

olevad ülekäigukohad. Analüüsid põhinevad 1529 liiklejal, kellest 1156 olid jalakäijad, 359 

jalgratturid, 9 rulluisutajad, 4 mootoriga ratastooli ja 1 rollerijuht. Vaatlustel jälgiti peamiselt 

liiklejate tähelepanelikkust raudtee ületamisel, kas sooritatakse ületus õigest kohast ja kas 

jalgratturid tulevad nõuetekohaselt rattalt maha. Kokku ei tuvastatud 690 jalakäijal suuremat 

tähelepanu pööramist rongi tulekule ning nähti 359 jalgratturit, kellest 293 ei tulnud ülekäiku 

ületades ratta pealt maha. Rikkumisi panid seega toime vaadeldud jalakäijatest 60% ja 

jalgratturitest 82%. Tuvastati probleeme seoses raudtee ületamisega väljaspool ülekäiku, 

tõkkepuu eiramise ning kõrvaklappide ja mobiiltelefoni kasutamisega, mis tõmbab tähelepanu 

ümbritseva liikluse jälgimiselt. Töö on teostatud koostöös Eesti Raudtee, Tehnilise Järelevalve 

Ameti ja MTÜ Operation Lifesaver Estoniaga.  

Võtmesõnad: raudteeohutus, liiklejate käitumine, raudteeõnnetused, raudteeülekäigukohad 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on raudteeliikluses pilt muutunud – ronge liigub oluliselt rohkem kui varem. 

Raudteel toimunud õnnetused on aga sotsiaal-majanduslikus mõttes väga olulised. Rongi ja 

jalakäija kokkupõrge on juhtiv raudteel surmaga lõppenud õnnetuste liik maailmas. (Silla, 

Luoma 2008)  

Inimelu kaotusest tekkinud kahjule lisanduvad vigastatute-, materjali-, keskkonnakulud 

ja liiklusseisakutest või hilinemisest tulenevad kahjud. Tõsine tööga seotud stressifaktor ja 

trauma võib tekkida rongijuhile, teistele raudtee- ja päästetöötajatele ning inimestele, kes on 

õnnetusjuhtumi tunnistajateks. (Silla, Luoma 2011) 

Raudteeõnnetuste algpõhjuseks on tihtipeale inimeste ebakorrektne käitumine raudtee 

ületamisel. Sellises ulatuses ei ole Eestis varem uuritud jalakäijate ja jalgratturite 

liikluskäitumist raudtee ületamisel ning ülekäigukohtade läheduses. Antud lõputöö teostatakse 

koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti, Eesti Raudtee ja Mittetulundusühingu Operation 

Lifesaver Estoniaga, kes pakkusid ühiselt välja teema ning on väga huvitatud töö 

lõpptulemustest.  

Lõputöö eesmärgiks on teha kindlaks jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumise 

peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel, tuua välja huvipakkuvamad asjaolud ning 

pakkuda lahendusi, kuidas ja milliste meetmetega tagada liiklejate korrektne käitumine.  

Rongide tihedama liiklusgraafiku tõttu on suurenenud õnnetuse tõenäosus. Lisaks 

uuenes eelmisel aastal reisirongipark, millega seoses muutusid rongide tehnilised näitajad nagu 

müratase ja kiirus (Aastaraamat…2013). Aastatel 2006-2009 vähenes otsasõidujuhtumite 

koguarv pidevalt. Edasi jäi see arv kuni 2012. aastani samale tasemele ning peale seda toimus 

õnnetuste koguarvu järsk langus (Common…2015). Võrreldes 2014. ja 2013. aastat on 

Tehnilise Järelevalve Ameti koostatud statistika järgi suurenenud otsasõitude arv üle 50% - 

2013. aastal oli 7 õnnetust, 2014. aastal juba 15 (Õnnetused…2015). 
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Jalakäijate ja jalgratturite teadlikkust liikluskäitumisest on vaja tõsta. Selleks, et osata 

õigesti käituda, on vaja vastavaid teadmisi. Eeskirjade rikkumine ei tähenda veel, et olukorra 

tulemuseks on õnnetus või surm, kuid suurendab seda riski oluliselt. Antud töö koostamise 

peamiseks põhjuseks probleem, mis on seotud suurenenud otsasõitude arvuga liiklejatele Eesti 

raudteedel.  

Antud töös on autor seadnud eesmärgiks leida vastused järgmistele küsimustele: 

 Kuidas käituvad liiklejad (nii jalakäijad kui ka jalgratturid) ülekäigukohtadel ja nende 

läheduses? 

 Millised on peamised probleemid seoses raudtee ületamisega? 

 Kuidas ja milliseid vahendeid kasutada, et tagada õige käitumine, mis viib omakorda 

õnnetuste vähenemiseni? 

Töös seatakse hüpotees, et enamik liiklejaid ei järgi raudtee ületamisele kehtestatud 

nõudeid, mis tagaksid ohutu ülekäigu läbimise.  

Töös kasutatakse kvalitatiivset meetodit. Uurimisstrateegiaks on vaatlus, mis põhineb 

Eesti Raudtee turvakaamerate videote analüüsil. Vaadeldakse valitud ülekäigukohti ning 

kindlaid ajavahemikke. Vaatlusobjektide hulka kuuluvad Aegviidu, Valga ja Tapa jaama 

läheduses olevad ülekäigukohad. Lisaks on teostatud vaatlus Aegviidu ülekäigul, et saada 

lisainformatsiooni videote analüüsist saadud materjalile. Selle on eesmärgiks saada tagasisidet 

autori tööle, Eesti Raudteele ja MTÜ Operation Lifesaver Estoniale. Töö tähtsaks osaks on 

raudteeülekäikude ja –ohutusega seonduvate dokumentide, regulatsioonide ja raportite analüüs.  
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1. TEOREETILINE TEEMAKÄSITLUS 

 

Järgnevas peatükis luuakse lõputöö metoodika ja empiirilise osa kirjeldamiseks 

teoreetiline taust. Tutvustatakse teemaga seotud mõisteid, varem tehtud uurimusi, kehtivaid 

regulatsioone ja seadusi ning statistikat erinevate riikide kohta. Lisaks tuuakse välja 

olemasolevate analüüside põhjal selgunud probleemid seoses raudtee ületamisega.  

 

 

1.1 Varasemad uuringud 

 

Üheks selle lõputöö koostamise põhjuseks on asjaolu, et liikluskäitumist 

raudteeülekäikudel nii jalakäijate kui ka jalgratturite osas pole sellises ulatuses varem Eestis 

uuritud. Autorile teadaolevalt on aastal 2012 koostatud diplomitöö Tallinna Ülikooli Haapsalu 

kolledži tudengi poolt, kes kirjeldas ja uuris Lilleküla raudteeülekäiku. Tallinna Ülikooli 

Haapsalu kolledžis teostatud töö keskendub vaid ühele ülekäigule. (Aastaaruanne…2012) 

Eestis on koostatud ka artikkel Traffic Safety Management at Single-Level Road-

Railway Crossings: Estonian Experience Tallinna Tehnikaülikooli professori Ott Koppeli 

poolt. Artiklis keskendutakse peamiselt Eesti raudteeülesõitudele ja õnnetuste statistikale, kuid 

tuuakse välja raudteeõnnetuste põhjusi ja vastumeetmeid, mida on võimalik laiendada ka 

ülekäigukohtadele. Lisaks kirjeldatakse Eestis raudteeohutust reguleerivaid ametkondi ja 

seadusakte. (Koppel…2009)   

Maailmas on raudteeohutusele palju tähelepanu pööratud. Soomes läbi viidud uuring 

Trespassing on Finnish railways: identification of problem sites and characteristics of 

trespassing behaviour, kus Lappeenranta linna alal tehti kindlaks kolm probleemset ülekäiku 

ning teostati videoanalüüsid ja vaatlused. Uuringu teises osas analüüsiti ebakorrektse käitumise 
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põhjusi, küsitledes rongijuhte ja valesti käitunud liiklejaid. Küsitluse käigus paluti 

intervjueeritud inimestel välja pakkuda meetmeid, mis võiksid suurendada ohutust või ennetada 

ohtlikke olukordi raudteedel. Lisaks paluti valida efektiivsemad lahendused uuringu autorite 

poolt sõnastatud lisameetmete hulgast. Soomes läbiviidud uuring erineb antud tööst selle 

poolest, et keskendutakse intervjuude käigus saadud informatsioonile ning turvakaamerate abil 

mõõdetakse vaid asetleidnud rikkumiste arvu. (Silla, Luoma 2008)  

Huvitav uuring on aastal 2005 Austraalias avaldatud Pedestrian Behaviour and the 

Design of Accessible Rail Crossings, kus tuuakse välja Austraalia raudteeõnnetuste statistika 

perioodi 1997-2002 kohta, kirjeldatakse õnnetusi soodustavad faktoreid ja põhjusi ning 

iseloomustatakse raudteel liiklejate käitumuslikke eripärasid. Uuringus tuuakse välja inimeste 

riskigrupid, kellega juhtub enim õnnetusi ning ülekäikudega seotud ehituslikud probleemid. 

(McPherson, Malcolm 2005) 

Austraalias on koostatud ka uurimus Understanding Pedestrian Behaviour at Railway 

Level Crossings: Is There a Need For More Research?, kus antakse ülevaade isiklikest ja 

keskkonnast tulenevatest faktoritest, mille tulemuseks on rongi ja reisija kokkupõrge, seda eriti 

suurte riskigruppide osas. Selleks töötati läbi uuringud ja teaduslikud tööd, mis tõid välja 

jalakäijatega seotud raudteeõnnetuste esinemissageduse ja karakteristikud. Töös tõdetakse, et 

jääb selgusetuks, milliste meetmete kombinatsioon hoiaks ära õnnetusi. Austraalias tehtud 

uurimuse eesmärgiks on anda suund tulevikus tehtavateks uurimistöödeks. (Freeman et al, 

2013) 

 

 

1.2 Raudteeülekäikudel kehtivad regulatsioonid 

 

Oluline on välja tuua peamised mõisted, regulatsioonid ja eeskirjad, mis on seotud 

raudteeülekäikude ning liiklejate nõuetekohase käitumisega. Need aitavad lahti mõtestada 

liiklejate kohustusi ning loovad tausta hilisematele vaatlustele ja analüüsidele.  

Tehnilise Järelevalve Amet sõnastab mõistena, et raudteeülekäigukoht on raudtee ja 

jalgtee ristumiskoht. Raudteeülekäigukohad on enamasti seotud asulate teedevõrgustikuga, et 

tagada inimeste loomulike liikumistrajektooride kaudu ohutu raudtee ületamine. Samas võivad 

raudteeülekäigukohad olla seotud üksnes reisijate teenindamiseks vajalike rajatistega 

(ooteplatvormid, jaamahooned). Ülekäigukohtade kaudu, mis on mõeldud vaid platvormile 
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pääsemiseks, ei tohi ületada rohkem raudteid, kui on ülekäigukoha lahendusega ette nähtud. 

(Ületuskohad…2015) 

Liiklusseaduse paragrahv 2 lõige 99 järgi on ülekäigukoht sõidutee, jalgrattatee või 

trammitee ületamiseks jalakäijale ettenähtud, arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tähistatud 

teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust. Ülekäigukohal sõiduteed ületades ei 

tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat.  

Vastavalt hetkel kehtivale Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja 

kasutamise juhendile on välja toodud antud töö mõistes olulisemad tingimused, millele peab 

vastama ülekäigukoht (vt Lisa 1). Paragrahvis 13 sõnastatakse nõuded olemasolevale 

ülekäigukohale lõigetes 1-5 ja 9 (Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja 

kasutamise juhend): 

(1) Ülekäigukoha katte laius peab olema 1,5 kuni 3 meetrit kuid ei tohi olla kitsam kui jalgtee 

või jalgrattatee.  

(2) Kui ülekäigukoht ei asu jaama piirides ning ülekäigukoha läheduses asub avalikult kasutatav 

ehitis, näiteks kool või kaubanduskeskus, võib ülekäigukoht olla seadmestatud LE fooriga 71 

ja helisignaaliga.  

(3) Raudteele peab paigaldama ülekäigukohast 200–500 meetri kaugusele rongide liikumise 

suunas paremale poole teed alalised hoiatavad signaalmärgid „Vile andmise koht“. Sõltuvalt 

kohalikest oludest võib signaalmärki korrata.  

(4) Ülekäigukoht tuleb varustada tõketega, mis takistaks jalgratturitel otse raudteele sõitmist.  

(5) Märgid „Ülekäik“ peavad olema paigaldatud kolme meetri kaugusele äärmisest rööpast, 

arvestades standardis EVS 613 sätestatud nõudeid.  

(9) Ülekäigukohad peavad tagama raudtee ületamise ohutult ja optimaalseimal trajektooril.  

Oluline on ka Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise 

juhendi paragrahv 14-s välja toodud punkt, kus sätestatakse nõuded uue ülekäigukoha 

projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lõige 1 toob välja, et  üldjuhul on keelatud ehitada uut 

samatasandilist raudteeülekäigukohta üle kuue või enama peatee või jaamatee. Uue 

samatasandilise ülekäigukoha rajamine peab olema põhjendatud ja vältimatu, kusjuures 

ülekäigukoha planeerimisel tuleb kaaluda alternatiivseid võimalusi jaamateede kasuliku 

pikkuse säilitamiseks. (Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise 

juhend)  

http://www.ohutus.ee/index.php?id=11027
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Liiklusseaduse paragrahv 19 lõiked 1 ja 2 sõnastavad liikleja üldised kohustused raudtee 

ületamisel: 

(1) Raudtee ületamisel peab liikleja olema eriti tähelepanelik. Nähes või kuuldes lähenevat 

raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, heli- ja 

valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi. 

(2)Liikleja ei tohi raudteed ületada: 

1) foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist; 

2) sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest; 

3) reguleerija keelava märguande korral; 

4) viivitades. 

 Raudteeseaduse paragrahv 38 sätestab lubatavad raudteeületuskohad. Lõikes 1 

öeldakse, et sõidukid, jalakäijad ja aetavad kariloomad võivad raudteed ületada ainult selleks 

ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidukohtades ning jalakäijad raudteeülekäigukohtades 

liiklusseaduse alusel sätestatud korras. 

 Oluline küsimus tekib jalgratturi raudtee ületamise nõuete kohta. Liiklusseadus 

paragrahv 2 lõige 73 on mõistena toonud välja, et sõiduk on teel liiklemiseks ettenähtud või teel 

liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul. Selle järgi võib sõidukite alla liigitada ka 

jalgratta.  

Kuna liiklus- ja raudteeseadus ei ole konkreetselt välja toonud jalgratturi kohustusi 

raudtee ületamisel, tellis Operation Lifesaver Estonia aastal 2013 õigusliku arvamuse 

advokaadibüroolt Sirk & Saareväli. Selles leitakse seaduste analüüsi tulemusena, et 

raudteeülekäigukohal on jalgrattaga sõites raudtee ületamine keelatud. Raudtee ületamine 

raudteeülekäigukohas jalakäijana (lükates jalgratast) ei ole keelatud. Öeldakse, et arvestades 

raudtee tehnokasutuseeskirjas kehtestatud muudatusi ülekäigukoha mõistes ning liiklusseaduse 

jalgratturi liiklemise nõuetes tehtud muudatusi 2011. aastal on asjakohane vaadata üle 

jalgratturi poolt raudtee ületamise nõuete regulatsioon ning viia erinevad õigusaktid kooskõlla. 

(Sirk & Saareväli advokaadibüroo 2013) 
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1.3 Raudteeõnnetused Euroopas 

 

Raudteeõnnetuste statistikat koostatakse Euroopa Liidu liikmesriikides igal aastal ning 

selle põhjal tehakse Euroopa üldine statistika ja teostatakse põhjalikumad analüüsid. Raportites 

eristatakse õnnetusjuhtumi raskusastmeid, mis on järgnevalt välja toodud.  

Tõsine õnnetusjuhtum (serious accident) - rongide kokkupõrge või rööbastelt mahasõit, 

mille tulemuseks on vähemalt ühe inimese surm või ulatuslikud kahjustused viiele või enamale 

inimesele või tõsised kahjustused veeremile, infrastruktuurile või keskkonnale ja mis tahes 

muud sarnased õnnetusjuhtumid, millel on selge mõju raudtee ohutuse reguleerimisele või 

ohutuse juhtimisele. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/49/EÜ) 

Õnnetusjuhtum (accident) - soovimatu või ettekavatsematu ootamatu sündmus või 

sündmuste jada, millel on kahjulikud tagajärjed; õnnetusjuhtumid jagatakse järgnevalt: 

kokkupõrked, rööbastelt mahasõidud, raudteeületuskoha õnnetusjuhtumid, liikuva veeremi 

põhjustatud õnnetusjuhtumid inimestele, tulekahjud ja muud õnnetusjuhtumid. (Ibid.)  

Märkimisväärne õnnetus (significant accident) - õnnetus, milles osaleb vähemalt üks 

liikuv raudteeveerem ja mille tagajärjel hukkub või saab raskelt vigastada vähemalt üks inimene 

või mis kahjustab märkimisväärselt veeremit, rööbasteed, muid paigaldisi või keskkonda või 

mis põhjustab ulatuslikke liiklushäireid. Siia hulka ei arvata töökodades, ladudes ja depoodes 

toimunud õnnetusi. (Komisjoni direktiiv 2009/149/EÜ) 

 Raudtee ohutuse kõrge taseme tõttu on märkimisväärsed õnnetusjuhtumid haruldased. 

Kuna nende õnnetuste arv on väga väike, siis võivad statistikas toimunud muutused olla suurel 

määral juhuslikud ning seega peaks analüüsima lisaks õnnetuste mahule ka juhtumite esinemise 

trende, vahetult eelnevaid sündmusi, põhjuseid ja kõrvalekaldeid. (Annual…2013) 

Alates 1990. aastast on Euroopas üldine raudteeohutuse tase paranenud. Seda 

mõõdetakse surmaga lõppenud kokkupõrgete ja rööbastelt mahasõitudega miljardi 

rongikilomeetri kohta. Hinnanguline trend on õnnetuste arvu 5% vähenemine aastas, mis 

tähendab kokkuvõttes 70% vähenemist aastatel 1990-2013. Siiski juhtub Euroopa Liidu 

liikmesriikide raudteedel hinnanguliselt 2000 tõsist õnnetusjuhtumit aastas. Õnnetused, mis on 

põhjustatud liikuva veeremi poolt ja raudteeületuskohal toimunud õnnetused moodustavad 

rohkem kui kolmveerand kogu raudteeõnnetuste arvust (välja arvata enesetapud). Euroopas on 

nendes õnnetustes igal aastal keskmiselt surma saanud 1200 inimest ja 1000 inimest tõsiselt 

vigastada. (Railway…2014) 
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2013. aastal toimus 1982 tõsist õnnetust, milles hukkus 1130 inimest ja 912 sai raskelt 

vigastada. Märkimisväärne vähenemine leidis aset võrreldes 2012. aastaga, mil toimus 2068 

tõsist õnnetust, milles hukkus 1133 inimest ning 1016 sai raskelt vigastada. Kõik põhilised 

näitajad on vähenenud viimase nelja aasta jooksul. (Ibid.) 

Õnnetuse risk väljendab numbriliselt tulemuste arvu kõigi kokkupuudete kohta. 

Arvestades kõiki raudteel hukkunuid (välja arvatud enesetapud), on Euroopa Raudtee 

Agentuuri andmetel inimohvrite risk miljoni rongikilomeetri kohta Euroopa Liidu 

liikmesriikide keskmine 0,33 ajavahemikus 2006-2013. Eestis on see number üle 1,2. (Ibid.) 

Ületuskohtade ohutus on raudteel üks olulisemaid probleeme, eelkõige 

raudteeoperatsioonidele avaldatava mõju tõttu (Intermediate…2013). Raudtee ületuskohtadel 

toimus Euroopas 2011. aastal 517 tõsist õnnetusjuhtumit, 2012. aastal 573 ning 2013. aastal 

510. Nendes õnnetustes sai surma vastavalt 309, 373 ja 300 inimest (Ibid.). Tõsiseid vigastusi 

said 281, 336 ja 296 inimest (Ibid.) 

 Ületuskohtades toimunud õnnetused on juhtumite ja hukkunute arvu poolest teine kõige 

tüüpilisem õnnetuste liik kogu Euroopa Liidus - raudteedel hukkub või saab tõsiselt vigastada 

keskmiselt üks inimene päevas  (Annual…2013). Euroopa riikide fataalsusriski illustreeriv 

joonis on toodud järgnevalt (vt Joonis 1). Eesti on fataalsusrisk poolest Euroopas seitsemendal 

kohal.  

 

 

Joonis 1. Surmaga lõppeva õnnetuse risk. Ületuskohtades toimunud surmaga lõppenud 

õnnetused miljoni rongi-kilomeetri kohta 

Allikas: (Railway Safety Performance in the European Union 2014) 
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Märkus: andmed põhinevad ajaperioodil 2010-2012 

 

1.4 Raudteeõnnetused naaberriikides 

 

Iga Euroopa Liidu liikmesriik koostab Euroopa Raudtee Agentuuri jaoks aruande, milles 

tuuakse välja riigi raudteeohutusega seotud asjaolud ning peamised probleemid raudtee 

valdkonnas. Järgnevalt on kirjeldatud Soome, Läti, Leedu ja Rootsi andmeid, mis põhinevad 

nende riikide raudteeohutuse raportitele. Soome raport on koostatud 2013. aasta seisuga, teised  

2012. aasta. Eesmärgiks on välja tuua huvipakkuvamad asjaolud ning pakkuda võrdlusmomenti 

Eesti raudteeohutuse ja statistikaga.  

 

1.4.1 Soome 

 
2013. aastal toimus Soome raudteeületuskohtades 35 õnnetust, millest neli olid 

märkimisväärsed. Õnnetuste tulemusena sai üks inimene tõsiselt vigastada ning kaks hukkus. 

Lisaks hukkus neli inimest, kes ületasid raudteed ebakorrektsest kohast ning kaks inimest 

raudteeülekäigul. Tõsiselt sai vigastada kaks inimest ebakorrektsel ületamisel ja kaks inimest 

raudteeülekäigul. Aastatel 2007-2012 jäi ebakorrektselt raudteed ületanud hukkunud inimeste 

arv 0-13 vahele aastas, raudteeülekäigul aastast 2000 on jäänud hukkunute arv 2-12 juhtumi 

vahele. 2013. aastal toimus Soome raudteedel 55 enesetappu. Eelnevatel aastatel on see arv 

jäänud 47 ja 59 vahele.  (Annual… 2013) 

 

1.4.2 Läti 

 

Kaubamahtude suurenemisest hoolimata vähenes 2012. aastal tõsiste raudteeõnnetuste 

arv 28% võrreldes 2011. aastaga. Lätis on tehtud statistikat, et iga hukkunu kohta saab tõsiselt 

vigastada 1,03 inimest. Üle 60% õnnetustest on surmavate tagajärgedega ning riik tervikuna 

kaotab majanduslikult aktiivseid inimesi, sest ohvrite keskmine vanus on 46 aastat. (Safety 

Performance … 2012) 

Keskmiselt toimub Läti raudteeületuskohtades 8-10 õnnetust aastas. 70% neist toimub 

aktiivsetel ületuskohtadel, kus on olemas foor. 2012. aastal hukkus kaks jalakäijat ning üks 
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jalgrattur. Peamiseks õnnetuse põhjuseks on ohutusnõuete eiramine liiklejate poolt. Paljud 

inimesed kannavad raudtee ületamisel kõrvaklappe, mis takistavad signaalide kuulmist ning on 

vastuolus raudtee ohutusnõuetega. 2012. aastal sai kolm inimest vigastada just sel põhjusel, et 

kanti kõrvaklappe. Aruandeaastal registreeriti seitse enesetappu, eelnevatel aastatel vastavalt 

10 ja 13. Peamiselt on ohvriteks noored mehed. (Ibid.) 

 

1.4.3 Leedu 

 

2009-2012 Leedus raudteel toimunud õnnetuste andmete analüüs võimaldab järeldada, 

et õnnetuste koguarv võrdluses keskmise õnnetuste arvuga on vähenenud 42% (45-lt 26-le), 

hukkunute arv on vähenenud 36% (29-lt 19-le) ning vigastatute arv on vähenenud 37% (12-lt 

8-le). (Railway Traffic…2012) 

Kokku oli 2012. aastal 63 õnnetust, millest 26 märkimisväärset, neist 3 toimus 

ületuskohtades ning 15 toimus inimestega, kes ületasid raudteed ebakorrektselt. Ületuskohtades 

toimunud õnnetuste arv vähenes võrreldes 2011. aastaga 50% ning peaaegu 66% toimus 

vähenemine kui võrrelda kolme viimase aasta keskmisega. Peamisteks õnnetuste põhjusteks on 

ebakorrektne raudteeületus tulenevalt helisignaalide ja fooride eiramisest ja ületamine 

väljaspool ülekäigukohta. Ületuskohtades toimunud õnnetustes hukkus 2010. aastal 5 inimest, 

2011. aastal 6 ja 2012. aastal 3 inimest. (Ibid.) 

Statistilised andmed näitavad, et 2012. aastal oli õnnetuste arv, kus oli hukkunuid või 

raskelt vigasaanuid, 1,6 korda väiksem kui 2010 – vähenemine toimus kaheksalt õnnetuselt 

viiele õnnetusele aastas. (Ibid.)  

 

1.4.4 Rootsi 

 

2012. aastal leidis Rootsi raudteeületuskohtades aset 11 õnnetust, võrreldes 2011. ja 

2010. aastaga oli neid vastavalt 7 ja 14. Aastal 2012 sai tõsiselt vigastada 10 inimest, neist 6 

olid ebakorrektselt raudtee ületajad. Võrreldes 2011. aastaga oli toimunud vigastatute arvu 

vähenemine. Teatud ebakindlus on tõsiselt vigastatud inimeste arvu osas, kuna on keeruline 

saada usaldusväärseid andmeid inimeste haiglasoleku aja ning kestvuse kohta. Raportis on välja 

toodud 2012. aastal juhtunud õnnetuste hinnangulised kulud: inimelu kaotusega seotud kulu 38 
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miljonit eurot, tõsiste vigastuste kulu 8,5 miljonit eurot ning hilinemisest tulenev kulu vastavalt 

22,7 miljonit eurot. (Railway Safety…2012) 

Joonisel 2 on toodud võrdlus ülekäigukohtades hukkunud inimeste arvude kohta 

Soomes, Leedus, Rootsis, Lätis ja Eestis aastatel 2007-2013. Graafikult on näha hukkunute 

koguarvu vähenemist. 

 

 

Joonis 2. Ülekäigukohtades hukkunute arvud Soomes, Leedus, Rootsis,  Lätis ja Eestis aastatel 

2007-2013 

Allikas: (Common Safety Indicators) 

Märkus: autori koostatud allikas kajastatud statistika põhjal 

 

Joonis 3 kirjeldab Rootsi väga head liiklusohutuse taset võrreldes teiste riikidega – 

võrreldakse ülekäigukohtadel hukkunud inimeste arvu rongi-kilomeetritega. Liiklusohutuse töö 

toimub Rootsis süstemaatiliselt – püütakse luua tõhusaid meetmeid, et saavutada eesmärke. 

Oluline termin on Vision Zero, mis tähendab, et teid, tänavaid ja sõidukeid tuleb rohkem 

kohandada inimese suutlikkuse ja sallivuse järgi. Visioon lähtub eetilisest seisukohast, et ükski 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Soome 10 8 11 8 2 6 2

Leedu 6 6 8 5 6 3 2

Rootsi 9 4 6 7 7 7 7

Läti 4 6 2 5 2 5 2

Eesti 6 1 3 2 3 2 2

0

2

4

6

8

10

12



 17  
 

inimene ei peaks liikluses hukkuma või raskelt viga saama. Ainuke vastuvõetav näitaja 

surmajuhtumite ja raskete vigastuste osas on null. (Hallden, Hedqvist 2011) 

 

 

 

Joonis 3. Hukkunud ülekäigukohtade kasutajate arv võrdluses rongi-kilomeetritega 

Allikas: (Common Safety Indicators) 

Märkus: autori koostatud allikas kajastatud statistika põhjal 

 
Raudteesüsteemi tunnuseks on tohutu füüsiline energia, mille vastu inimene ei ole piisav 

barjäär. See on toonud kaasa arengu blokeerimissüsteemide ja automaatsete teavitussüsteemide 

osas. Peaaegu on kõrvaldatud klassikalised rongiõnnetused ning jõutud kolme nulli ideeni, mis 

seisneb selles, et luua raudteesüsteem, kus ei sõida ükski rong rööbastelt maha, rongid ei põrka 

omavahel kokku ning pole ühtegi soovimatut ja lubamatut objekti raudteel. Tulemuseks on 0 

õnnetust. Samas ollakse hetkel ka Rootsis sellest kaugel, sest raudtee ja erinevad huvigrupid on 

omavahel vastuolus. Siiski eesmärk on seatud ning suund on tulevikuks olemas. (Ibid.) 
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1.5 Raudteeõnnetused Eestis 

 

Raudteel toimub arvuliselt vähem õnnetusi kui maanteedel, kuid sageli on 

raudteeõnnetustel väga tõsised tagajärged. Rongi ja liikleja kokkupõrkes on inimesel väiksem 

võimalus ellu jääda kui kokkupõrkes autoga. Eestis kajastatakse raudteeõnnetuste statistikat ja 

valdkonna üldist olukorda Tehnilise Järelevalve Amet aruannetes Euroopa Raudtee 

Agentuurile. Järgnevad andmed on välja toodud 2013. ja 2014. aasta aruannetest ning Tehnilise 

Järelevalve Ameti ja Operation Lifesaver Estonia ametlikult koduleheküljelt. Kirjeldatakse 

peamiselt ajavahemikku 2012-2015.  

Aastal 2013 oli rongi otsasõite raudteel viibinud inimestele seitse, neis sai vigastada neli 

ja hukkus kolm inimest. Esimeses kvartalis oli üks vigastatu, teises kvartalis kaks vigastatut ja 

üks hukkunu. Kolmandas kvartalis oli üks hukkunu ning neljandas kvartalis üks hukkunu ning 

üks vigastatu. (Õnnetused…2015) 

Võrreldes 2012. aastaga oli otsasõitude arv vähenenud viie võrra. Otsasõitude 

peamisteks põhjusteks on jalakäijate tähelepanematus raudtee ületamisel ning liikluseeskirjade 

eiramine või raudtee ületamine (või raudteel viibimine) selleks mitte ettenähtud kohas. 

(Tehnilise…2013) 

Raudteeliiklus on muutunud intensiivsemaks, mida iseloomustab reisijateveo 

rongkilomeetrite suurenemine – 2011. aastal oli see 3 ning 2013. juba 3,467 (Common… 2015). 

Lisaks uuenes eelmisel aastal reisirongipark, millega seoses muutusid rongide tehnilised 

näitajad nagu müratase ja kiirus (Aastaraamat…2013). Müratase vähenes ja rongi 

kiirendusvõime suurenes.  

2014. aastal muudeti rongide liiklusgraafik tihedamaks ning sellest tingituna suurenes 

õnnetuste tõenäosus. Otsasõite jalakäijatele oli kokku 15, milles oli seitse vigastatut ja seitse 

hukkunut. Üks õnnetus toimus raudteetöötajaga. Kvartalite kaupa toimus jagunemine 

järgnevalt: esimeses kvartalis kaks vigastatut ja kaks hukkunut, teises kvartalis kaks vigastatut 

ja üks hukkunu, kolmandas kvartalis kaks vigastatut ja üks hukkunu ning neljandas kvartalis 

üks vigastatu ja kolm hukkunut. (Õnnetused…2015) 

Seega võrreldes 2013. aastaga oli otsasõidujuhtumeid poole rohkem. Peamisteks 

õnnetuste põhjusteks oli liiklejate hooletus ning raudtee ületamine väljaspool ülekäigukohta. 

Lisaks oli juhtumeid, kus raudteed ületanud inimene ei märganud lähenevat rongi 

kõrvaklappide, mobiiltelefoni kasutamise või jalgrattaga sõites ülekäigukoha ületamise tõttu.  
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Kui eelnevatel aastatel on enamus otsasõidujuhtumeid aset leidnud väljaspool ülekäigukohta, 

siis aastal 2014 leidis 15 otsasõidust 10 aset ülekäigukohtadel. Ülejäänud viiel juhul toimusid 

otsasõidujuhtumid piirkondades, kus raudtee ületamine on rangelt keelatud ning nende puhul 

oli ettekavatsetud rongi ette astumise ilminguid. (Jalakäijate…2015) 

2014 võeti kasutusele ka uued rongid. Maksimaalsed sõidukiirused uute rongide 

tulekuga küll esialgu ei muutunud, kuid uute rongide kiirendus on märksa suurem ning raudtee 

ületamine vahetult rongi eest on senisest veelgi ohtlikum. Arvestama peab ka sellega, et uued 

rongid tekitavad oluliselt vähem müra, mistõttu võib läheneva rongi märkamine osutuda 

raskemaks. (Aastaraamat…2013)  

Rongilt löögi saanud inimeste surmadesse tuleks suhtuda teatud ettevaatlikkusega, sest 

õnnetuse ja enesetapu piir võib olla ebamäärane. Kuigi muud surmajuhtumite ja raskelt 

vigasaanute arv on vähenenud, tundub siiski, et enesetappude määr on suhteliselt konstantne. 

Sarnast trendi on täheldatud ka Euroopas laiemalt. (Annual…2013) 

2015. aasta statistika saab tuua välja vaid esimese kvartali põhjal, mil otsasõite 

jalakäijatele oli kokku kuuel korral, mille tulemuseks oli kolm vigastatut ja kolm hukkunut. 

Kokkuvõttena Eesti raudteedel toimunud õnnetuste statistikast hukkunute ja vigasaanute kohta 

aastatel 2011-2015 on koostatud järgnev tabel (vt Tabel 1). Perioodi 2005-2014 statistika 

muutust ilmestab Joonis 4.  

 

Tabel 1. Eesti raudteedel toimunud pealesõidud jalakäijatele aastatel 2011-2015 (kannatanute 

arv) 

 

 Aasta 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vigastatud 4 6 4 7 3 

Hukkunud 9 7 3 7 3 

Õnnetusi 

kokku 

13 12 7 15 6 

Allikas: (Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehekülg) 

Märkus: 2015. aasta andmed põhinevad I kvartali statistikal 



 20  
 

  

Joonis 4. 2005-2014 otsasõidud jalakäijatele Eestis 

Allikas: (Operation Lifesaver Estonia kodulehekülg. Raudteejuhtumite statistika) 

 

Eestis on MTÜ Operation Lifesaver Estonia teinud läbi aastate head tööd 

teavituskampaaniatega, mis rõhutavad ohutuks raudtee ületamiseks vajalikke liiklejate 

käitumismustreid. 2015. aasta kevadel on raudteeohutusnädal, mis keskendub kõrvaklappide 

kasutamise ohtlikkusele raudtee ületamisel. 2014. aasta kevade kampaaniaks oli „Lase rong 

läbi!“. Lisanduvad suve- ja jõulukampaaniad ning koostöös Eesti Raudtee ja Tehnilise 

Järelevalve Ametiga tehakse palju raudteeohutuse nimel. (Kampaaniad…2015) 

 

 

1.6 Teoreetilise osa kokkuvõte ja järeldused 

 

Antud lõputöö kirjutamise põhjuseks on probleem seoses suurenenud otsasõitude 

arvuga jalakäijatele Eesti raudteedel. Töö eesmärgiks on teha kindlaks nii jalakäijate kui ka 

jalgratturite käitumine valitud ülekäigukohtadel, selleks et huvitatud osapoolteks olevatel 

organisatsioonidel nagu Eesti Raudtee, Tehnilise Järelevalve Amet ja MTÜ Operation 

Lifesaver Estonial oleks võimalik oma edasises tegevuses pöörata tähelepanu antud lõputöös 

selguvatele asjaoludele ning seeläbi suurendada liiklusohutust. 
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Liiklusseaduse paragrahv 19 lõiked 1 ja 2 sõnastavad liikleja üldised kohustused raudtee 

ületamisel ning kinnitavad, et raudtee ületamisel peab liikleja olema eriti tähelepanelik ning 

liikleja ei tohi raudteed ületada foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või 

asendist; sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest; reguleerija 

keelava märguande korral; viivitades. Keerulisem on olukord jalgratturitega, kellele ei ole 

täpselt sõnastatud seadustes kohustust rattalt maha tulla, kuid seaduste tõlgendamise 

tulemusena on see siiski selge (Sirk & Saareväli advokaadibüroo 2013). 

Pöörates tähelepanu Soome, Rootsi, Läti ja Leedu statistikale, tuleb mitmel korral 

põhilise õnnetuste põhjusena raudtee ületamine ebakorrektsest kohast. Suurteks probleemideks 

on tõsised õnnetused ja enesetappude arv, mida on tihtipeale keeruline kindlaks teha. Samas on 

märgata statistikas õnnetuste vähenemise trendi.  

Eestis oli 2014. aastal toimunud õnnetuste peamisteks põhjusteks liiklejate hooletus 

ning raudtee ületamine väljaspool ülekäigukohta. Lisaks oli juhtumeid, kus raudteed ületanud 

inimene ei märganud lähenevat rongi kõrvaklappide, mobiiltelefoni kasutamise või jalgrattaga 

sõites ülekäigukoha ületamise tõttu (Jalakäijate…2015). 

Muret tekitab Tehnilise Järelevalve Ameti poolt koostatud raudteeohutuse 2014. aasta 

statistika, mil toimus 15 otsasõitu jalakäijatele, mille tulemuseks 7 vigastatut ja 7 hukkunut, 

lisaks üks õnnetus, mis toimus raudtee töötajaga (Õnnetused…2015).  Sellest statistikast tuleb 

välja antud töö põhiline uurimisprobleem. On vaja kindlaks teha nii jalakäijate kui ka 

jalgratturite liikluskäitumine valitud ülekäigukohtades. Olgugi, et Euroopas on aastatel 1990-

2013 leidnud aset 70% vähenemine õnnetuste arvu osas, hukkub või saab tõsiselt vigastada 

Euroopa Liidu raudteedel keskmiselt üks inimene päevas (Railway…2014). 
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2. METOODIKA  

 

Töö teises peatükis kirjeldatakse, milliseid meetodeid kasutades viiakse läbi uurimus. 

Tutvustatakse põhjalikult uurimise aluseks olevaid raudteeülekäigukohti. Nii metoodika kui 

tehtud valiku asjakohasust hinnatakse ning lisatakse põhjendused, miks need on konkreetse 

uurimuse teostamiseks sobivad. Kirjeldatakse andmete kogumise ja töötluse viis ning pakutakse 

informatsiooni selle kohta, kuidas saadi lõputöö empiirilise osa tulemused. 

 

 

2.1 Probleemi uurimiseks valitud metoodika 

 

Antud töös kasutatakse kvalitatiivseid uurimismeetodeid, mille eesmärgiks on saada 

terviklikku empiirilist andmestikku, mis hõlmaks ka kvalitatiivseid ja detaile iseloomustavaid 

seiku (Laherand 2008, 21). Uurimisstrateegiaks on mitteosalev vaatlus kindlatel 

ülekäigukohtadel. Selleks kasutatakse turvakaamerate videoid, millele on juurdepääs 

kokkuleppel Eesti Raudteega. Videote vaatlus ja analüüs on lõputöö peamiseks andmete 

kogumise viisiks.  

Lisaks videote analüüsile toimub vaatlus ka Aegviidu ülekäigukohal, mille eesmärgiks 

on saada probleemi tausta avamiseks lisainformatsiooni. Ülekäigu külastamine ja vaatlus 

kohapeal annab võimaluse näha tegelikku olukorda ning ümbritsevat keskkonda, mis võib ka 

töö kirjutamisel kasuks tulla. Oluline on antud töö puhul raudteeohutuse ja korrektse 

ületamisega seotud dokumentide ja regulatsioonide läbitöötamine, mis võimaldab videote 

analüüsis tuvastada ebakorrektse käitumise ning aitab tähelepanu pöörata uurimuslikult 

olulistele asjaoludele.  
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2.2 Valitud metoodika põhjendus 

 

Töö eesmärgiks on tuvastada nii jalakäijate kui ka jalgratturite käitumismustrid ning 

selleks on vaatlus sobilik meetod. Teostatav vaatlus võimaldab saada informatsiooni reaalse 

liiklejate käitumise kohta ilma vaatleja isikliku sekkumiseta. Kuna reaalajas oleks vaatluste 

teostamine ajakulukas ning keeruline, siis kasutatakse Eesti Raudtee turvakaamerate videoid, 

mis võimaldavad vaadelda nii ülekäiku kui ka selle ümbrust, et saada tervikpilti inimeste 

liikluskäitumisest.  

Eesti Raudtee on aastate jooksul kogunud videomaterjali Eesti erinevatest 

raudteejaamadest, ületuskohtadest ning ümbritsevast keskkonnast, mille laiapõhjaliseks 

läbitöötamiseks puuduvad vajalikud inim- ning ajaressursid. Eesti Raudtee esindaja sõnul on 

hetkel üleval enam kui 600 turvakaamerat üle Eesti, mida kasutatakse peamiselt juba toimunud 

olukordade täpsemaks analüüsimiseks. Oluline on teadmine, et vajadusel on võimalik juhtumid 

läbi vaadata ning teha järeldused.  

Eesti Raudtee, Tehnilise Järelevalve Ameti ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia huvi 

on, et valmiks põhjalikel vaatlustel ning analüüsidel põhinev uuring, mille käigus kasutatakse 

juba kogutud videomaterjali ning keskendutakse liiklejate käitumisele raudtee ületamisel. 

Nende kolme organisatsiooni poolt on pakutud välja asjaolud, millele vaatluste käigus 

tähelepanu pöörata. Töö käigus tehtud tähelepanekuid võetakse loodetavasti arvesse ning need 

võivad kasuks tulla kolme eelmainitud organisatsiooni töös liiklejate raudteeohutusega seotud 

teadlikkuse tõstmisel.  

Üldiselt tunnistatakse, et kvalitatiivses uurimuses on püüdluseks ennekõike leida ja 

avalikkuse ette tuua tõsiasju, selle asemel et tõestada juba olemasolevaid (tõe)väiteid (Hirsjärvi 

et al, 2005, 152). Antud töös loodetakse esitada ka asjaolusid, millele pole varem tähelepanu 

pööratud. Seega võib öelda, et uurija taotluseks on esile tuua ootamatuid asjaolusid. Seepärast 

ei ole lähtekohaks mitte teooria või hüpoteeside testimine, vaid ainestiku mitmekülgne ja 

üksikasjalik läbivaatamine (Hirsjärvi et al, 2005, 155). Videote analüüs on küllaltki 

subjektiivne ja vaatleja tunnetuse küsimus, kuid valitud meetod on parim viis reaalajast oluliselt 

kiiremini pikemate ajavahemike vaatlemiseks ning laiapõhjalise analüüsi tegemiseks.  
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2.3 Uuringu läbiviimise kohad  

 

Eesti Raudteele kuulub 1229 kilomeetrit raudteid, millest 132 kilomeetrit on 

elektrifitseeritud, ning 62 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi (Võtmenäitajad…2015). Eesti 

Raudtee jaamad ja vahemaad 2014 on Lisas 2. Kokku kuulub AS Eesti Raudteele 140 

ülekäigukohta, mille hulgast valiti uurimisobjektid (Avalike…2015). Vaadeldakse Aegviidu, 

Valga ja Tapa raudteejaama läheduses asuvaid ülekäigukohti. Tegemist on ületuskohtadega, 

kus liigub palju inimesi ning on Eesti Raudtee, Tehnilise Järelevalve ning Operation Lifesaver 

Estonia huviorbiidis rikkumiste arvu ning toimunud õnnetuste tõttu. Lisaks on vaadeldavad 

ülekäigud mitmete iseärasustega ning see võib välja tuua uurimise mõttes huvitavaid asjaolusid. 

Järgnevalt on kirjeldatud detailsemat ülekäikude asukohta ning erisusi. Lisatud on videote 

kuvatõmmised, et näidata vaateulatust ning jaamade, perroonide ja ohutusrajatiste asukohad. 

Kvalitatiivsele uurimusele on iseloomulik, et uurimisobjektid valitakse 

eesmärgipõhiselt, mitte juhuslikku menetlust kasutades (Hirsjärvi et al, 2005, 155). Selle töö 

raames valiti kolme raudteejaama läheduses olevad ülekäigukohad – Aegviidu, Tapa ja Valga, 

mis on asupaiga ning lahenduse poolest piisavalt erinevad, et pakkuda töö andmestikku 

inimeste käitumisest tulenevaid variatsioone ja huvitavaid asjaolusid. Valiku tegid Eesti 

Raudtee ja Tehnilise Järelevalve Amet, lähtudes organisatsioonide huvist ning soovides nende 

konkreetsete ülekäikude analüüside tulemusi. Lisaks oli oluline faktor turvakaamerate 

olemasolu või võimalus paigaldada ajutisi kaameraid. Eelnevalt olid turvakaamerad olemas 

Tapa ja Valga ülekäikude läheduses. Eraldi ajutine kaamera paigaldati Aegviidu ülekäigule.  

Vaadeldavate ülekäikude arv on väike, kuid uurimuse teostamise mõttes on objektid 

asjakohased. Ülekäigud paiknevad Eesti asulate ja linnade keskel, seega liiklejaid on piisavalt, 

et tuua välja nende käitumismustrid. Tulemuste üldistamist ei saa teha kõigi ülekäikude kohta, 

kuid välja saab tuua huvipakkuvamaid asjaolusid, mis võivad aset leida sarnastel objektidel.  

Kvalitatiivses uuringus on valimi suurus sobiv siis, kui selle abil saab anda adekvaatse 

vastuse uurimusküsimusele (Laherand 2008, 67). Leitakse, et antud töös tehtud valik on 

esinduslik, sest võimaldab anda vastuseid püstitatud uurimisküsimustele. Videote 

läbivaatamine ning analüüsimine on ajamahukas, seega vaatlusobjektide arvu suurendamine 

bakalaureuse diplomitöö soovitatavat pikkust arvestades ei ole mõistlik.  

Esimene vaatlusobjekt on Aegviidu ülekäigukoht (vt Joonis 5). Tegemist on 

elektrirongide lõpp-peatusega, kus asub kaks perrooni ning kaks peateed, kust rongid peatumata 
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läbi sõidavad. Eesti Raudtee esindaja sõnul läbib Aegviidu raudteejaama päevas umbes 75 

rongi. Ülekäigu otstesse on paigaldatud tõkked jalgratturite jaoks. Kool ja poed asuvad ühel 

pool raudteed, mis tingib inimestele igapäevase raudtee ületamise. Ülekäigule on paigaldatud 

kaamera antud lõputöö raames. Vaatlusobjektiks valiti Aegviidu ülekäigukoht, millel toimub 

enim liikumist (vt Lisa 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Aegviidu raudteejaama ülekäigukoht 

Allikas: (Google Maps) 

 

Teiseks vaatlusobjektiks on Tapa raudteejaama ületuskohad (vt Joonis 6), mis asuvad 

raudteede ristumiskohas, kust rongid lähevad edasi Narva ja Tartusse. Ületuskohti läbivad 

paljud inimesed jala, jalgrattal ja autoga. Tapa erineb teistest jaamadest, kuna paigaldatud on 

mitmeid turvakaameraid, mis pakuvad eri jälgimisnurki. Vaadelda saab nii kombineeritud 

ülesõidu- ja ülekäigukohta (vt Lisa 4) kui ka eraldi ülekäigukohta. Antud ülesõidu- ja 

ülekäigukohas on olemas tõkkepuu, helisignaal ja foor. Kombineeritud ületuskoha vaatluse 

põhiliseks eesmärgiks on teha kindlaks, kas jalakäijad jälgivad eelkõige autojuhte takistavaid 

signaale nagu tõkkepuu ja foor. Raudteejaama jälgitakse erinevatest nurkadest, et kindlaks teha 

vaatlusperioodide käigus ebakorrektsest kohast ületajate koguarv.  

 

 

Vaadeldav ülekäigukoht 
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Joonis 6. Tapa raudteejaama ületuskohad 

Allikas: (Google Maps) 

 

Kolmandaks vaadeldavaks objektiks on Valga raudteejaama ülekäigukoht (vt Joonis 7). 

Antud ülekäigukoha läheduses on kool ja poed. Olemas on üks väheseid ülekäigusildu Eestis, 

kuid inimesed eelistavad siiski ülekäigukohta, mis on lähemal väljakujunenud marsruudile ning 

varustatud tõketega. Tegemist on pika ülekäiguga (vt Lisa 5), seega liiklejad on pikalt 

ohutsoonis, kus rongide tulekule ning raudtee ohutule ületamisele tuleks suunata tähelepanu. 

Ülekäigule on paigaldatud jalgratturite jaoks tõke, eesmärgiga takistada rattal raudteeületust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. Valga raudteejaama ülekäigukoht 

Allikas: (Google Maps) 

Vaadeldavad ületuskohad 

Vaadeldav 

ülekäigukoht 
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2.4 Andmete kogumine 

 

Varem pole Eesti Raudtee ülekäigukohtadel jälgitud liiklejate käitumist sellisel määral, 

kuid vaatlusandmeid polnud töö autoril vaja iseseisvalt koguda. Eesti Raudteel on olemas 

videosalvestuste andmebaas, mis pidevalt täieneb. Videoid on võimalik vaadelda reaalaja 

suhtes teatud nihkega. Tegemist on primaarandmestikuga, mis annab vahetut teavet valitud 

uurimisobjektide kohta (Hirsjärvi et al, 2005, 173). Videote vaatamise käigus koostatakse 

kirjeldused iga vaatluskorra ning –koha kohta eraldi, et teha analüüs. Oluline on sealjuures kirja 

panna lisanduvad tähelepanekud, mis võimaldavad hiljem laiemaid üldistusi teha.  

Peamiseks eesmärgiks on vaatluste käigus fikseerida huvipakkuvad olukorrad, tuua 

välja statistikat vastavalt korrektse ja ebakorrektse käitumise kohta. Kuna vaadeldavad 

ülekäigud on erinevad, siis võib eeldada, et ka inimeste tegevuses tulevad välja 

väliskeskkonnast tingitud käitumuslikud erisused.  

MTÜ Operation Lifesaver Estonia on korraldanud teavituskampaaniaid, et tuua 

tähelepanu kõrvaklappide ja mobiiltelefonide kasutamise ohtlikkusele raudteede ületamisel. 

Lisaks on rõhutatud ka jalgratturite kohustust tulla ratta pealt maha raudtee ületamisel. Nende 

asjaoludele on palutud pöörata videovaatlustel suuremat tähelepanu, et teha kindlaks kui oluline 

on probleem Aegviidu, Tapa ja Valga ületuskohtades.  

 

 

2.5 Andmetöötlusviisid ja -vahendid 

 

Videote vaatlustes keskenduti liiklejate käitumise uurimisele. Jalakäijate puhul märgiti 

ära kui tähelepanelikud oldi – kas tuvastati vaatamist, kas toimus õigest kohast üleminek. 

Jalgratturite puhul oli selgelt näha, kas tullakse ratta pealt maha või mitte. Kirja pandi kas 

jalgrattur läbis ülekäigule paigaldatud tõkkeid või liikus neist mööda. Kokku oli lõputöö raames 

viis vaatluspäeva, mis leidsid aset Eesti Raudtee peamajas. Vaatlused toimusid ajavahemikus 

7. aprill – 17. aprill. Vaadeldavad objektid asusid Aegviidu, Tapa ja Valga raudteejaamade 

läheduses ning hõlmasid viite raudteeülekäiku, millest üks oli kombineeritud ülesõidu- ja 

ülekäigukoht. Kokku vaadati üle 123 tunni videomaterjali. Asukohtade järgi toimus jagunemine 

järgmiselt: Aegviidus 36 tundi, Tapal 70 tundi ning Valgas 17 tundi. Vaatlustes kasutati üheksat 
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Eesti Raudtee turvakaamerat. Vaatlustulemused ja tähelepanekud pandi kirja Exceli 

arvutiprogrammi, et hiljem oleks lihtsam teha kokkuvõtteid ja statistikat.  

Videote vaatlus ja tehtud järeldused on küllaltki subjektiivsed, sest kindla 

veendumusega pole võimalik inimese käitumist ja selle tagamaid kõrvaltvaatajana selgeks teha. 

Küll aga on võimalik teha teatud järeldused ning tuua välja käitumismustrid.  

 

2.6 Metoodika kokkuvõte ja järeldused 

 
Lõputöö eelnevalt püstitatud eesmärkide täitmiseks oli sobivaks metoodikaks 

kvalitatiivne uurimus. Meetodiks oli mitteosalev vaatlus, milleks kasutati Eesti Raudteele 

kuuluvate turvakaamerate videoid. Jälgimine kaamerate vahendusel võimaldas vaadelda kolme 

erineva raudteejaama ülekäike mitmetel perioodidel ning ajalises mõttes tõhusalt. 

Valikusse kuulusid Aegviidu, Valga ja Tapa raudteejaamade läheduses olevad 

ülekäigukohad, mis on piisavalt erinevad, et võimaldada välja tuua huvipakkuvamad asjaolud.  

Tehtud valikut võib hinnata esinduslikuks, sest pakub võimalust vastata lõputöös esitatud 

uurimisküsimustele. Ülekäikude valimisel oli oluline turvakaamerate olemasolu või ajutine 

paigaldamisvõimalus. Kaamerad olid eelnevalt olemas juba Valga ja Tapa jaamades. Selle töö 

teostamiseks paigaldati ajutine kaamera Aegviidu ülekäigukohale (vt Lisa 6).  

Andmeid koguti ja tulemused dokumenteeriti kasutades turvavideoid ja 

arvutiprogrammi Excel, kus koostati vaatluspäevade ja ülekäikude kohta eraldi failid. See 

võimaldas head ülevaadet, et hiljem empiirilise osa jaoks teha statistikat ja kokkuvõtteid. 

Valitud metoodikat ja meetodeid võib pidada asjakohasteks ning on sobivaks eelduseks, et teha 

vajalikud analüüsid, mille järeldustena vastata püstitatud uurimisküsimustele.  
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3. UURINGU TULEMUSED 

 

Lõputöö kolmanda peatüki eesmärk on kirjeldada ja analüüsida eelnevalt kirjeldatud 

teooria ja metoodika põhjal saadud tulemusi. Välja tuuakse vaatlused ülekäikude kaupa, 

peamised probleemid ning tehakse järeldusi ja statistikat. Empiiriline osa on lõputöös kõige 

olulisem peatükk, sest selles tuleb välja, kas seatud eesmärgid ja hüpoteesid saavutati või mitte.  

 

 

3.1 Vaatluste tulemused 

 

Eelnevalt on lõputöös mainitud, et ülekäigud on erinevad ning seetõttu pole ka 

videovaatlused omavahel täiesti võrreldavad. Aegviidus ja Valgas keskenduti liiklejate üldisele 

käitumisele ja statistika tegemisele, mis võttis rohkem aega. Seetõttu on seal läbivaadatud tunde 

vähem. Tapa puhul oli Eesti Raudtee huvi rongi saabumise ja väljumisega seotud olukorrad, 

sest eelnevalt oli teada, et palju on üle rööbaste tulijaid, mis on rikkumine. Tapa ülekäigukohti 

on võimalik jälgida erinevatest nurkadest, sest kaameraid on oluliselt rohkem kui teistes 

jaamades (vt Lisa 7). Seega Tapal ei tehtud liiklejate käitumise kohta statistikat, sest fookus oli 

teine. Järgnevalt on välja toodud vaatlustulemused, mis põhinevad Aegviidu, Tapa ja Valga 

raudteejaamade ülekäigukohtadel.  

 

Vaadeldav objekt: Aegviidu raudteejaama ülekäigukoht 

 

Vaadeldavad perioodid: 6. aprill 2015 kell 12.45 – 19.45; 7. aprill 2015 kell 06.00 – 11.20; 7. 

aprill 2015 kell 16.00 – 20.00; 8. aprill 2015 kell 05.15 – 11.00; 16. aprill 2015 kell 05.45 – 

10.30; 16. aprill 2015 kell 16.00 – 20.00; 17. aprill 2015 kell 05.45 – 10.30  
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Hommikusel tipptunnil (orienteeruvalt 06.00 – 09.00) hakkab silma, et nii jalakäijad kui 

ka jalgratturid ei läbi ülekäigu otstesse paigaldatud tõkkeid (vt Lisa 8), vaid liiguvad mõlemalt 

poolt mööda otse ülekäigule. Lisaks on Eesti kliimast tulenevalt näha mitmeid inimesi 

kapuutsidega, mis varjavad vaateulatust ning nende inimeste käitumine ei ole vastav 

soovitatavale käitumisele raudteeülekäigul – isegi ei pöörata pead, et vaadata täpsemalt, kas 

rong on tulemas. Perioodil (7. aprill 2015 kell 06.00 – 11.20) läbib ülekäigukohta 12 jalgratturit, 

kellest vaid 1 tuleb nõutekohaselt jalgratta pealt maha. Lisaks hakkab videotel silma 4 inimest, 

kellel on käes nutitelefon ning kes ei pööra oluliselt tähelepanu ümbritsevale liiklusele. Üldise 

märkusena võiks välja tuua, et kui rong on just möödunud, ei pöörata enam teiste rongide 

tulekule tähelepanu. 6. aprillil vahemikus 12.45 – 19.45 loetleti 31 jalgratturit, kellest 

korrektselt ratta pealt maha tuli vaid 8 inimest. Tegemist on pigem vanemate naisterahvastega.   

Aegviidu vaatlustest jääb silma, et valdav osa ratturitest ei tule raudteed ületades 

jalgrattalt maha ning ei läbi ka paigaldatud tõkkeid. Lisaks istuvad paljud jalgratturid rattale 

just ülekäigul, mis on täpselt vastupidine olukord raudteeohutusest tulevatele nõuetele. 

Ratturitel on ülekäiku ületades suur hoog ning see ei võimalda neil vajadusel seisma jääda. 

Vajalik on eelnev tähelepanelikkus raudteeülekäigule lähenemisel, mida kahjuks enamikel 

jalgratturitel ei tuvastata.  

Kokku kolmel juhul jookseb väike laps vanemast mitu meetrit eespool, millest tekib 

olulise riskiga situatsioon. Kõikidel juhtudel ei hoitud lastel käest kinni. Samas läbivad 

Aegviidu rongijaama ka suurel kiirusel sõitvad rongid, mis jaamas ei peatu. Ohtlik olukord 

tuvastati kui ema kahe lapsega hakkas ületama ülekäiku, kuid nägi, et rong tuleb ning liikus 

lastega kiirelt tagasi. Rong jõudis ülekäigukohta mõne sekundi möödudes. 

Oluline tähelepanek tehti suuremate gruppide puhul, kus individuaalselt inimesed ei 

vaata, kas rong tuleb. Võimalik, et arvatakse, et grupis keegi ikka jälgis ja vaatas, kas rong on 

tulemas. Seda väidet toetavad videotelt tuvastatud olukorrad, kus rongilt tuleb maha suurem 

hulk inimesi ning on näha, kuidas tähelepanu rongi tulekule hakkavad pöörama need liiklejad, 

kes on pigem grupi lõpus. Lisaks märgati suuremat gruppi ülekäigukohal, kus üks grupiliige jäi 

ülekäiku ületades täpselt rööbaste koha peal kingapaelu siduma. Oli näha, kuidas suuremates 

gruppides tulijad ei mahu tõketest läbi ning minnakse nende ümbert.  

Vaatluseperioodide jooksul tuvastati videolt kolm olukorda, kus inimene ei vaadanud 

ümbritsevat keskkonda (nt rongi tulekut), vaid rääkis telefoniga. Kolmel korral tuvastati 

olukord, kus liiklejal olid kõrvaklapid peas ning kolmel korral üle rööbaste minek, mis on 
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rikkumine. Aegviidus asub kaks perrooni, mis tähendab, et tihti ei pea liiklejad ületama kogu 

pikkuses ülekäiku. Videote analüüsimisel leiti, et mida lühem on teekond, seda väiksem tundub 

olevat ka liiklejate tähelepanu ümbritsevale liiklusele.  

Üldiselt võib öelda, et Aegviidu ülekäigukohal oli võimalik hästi jälgida liiklejate 

käitumist ning vastavalt ülekäigu iseärasustele välja tuua inimeste käitumismustreid. Aegviidus 

märgatud probleemid olid seotud liiklejate tähelepanematusega ning faktiga, et enamik 

jalgrattureid ei läbi tõkkeid ning ületab ülekäigu rattal, mis on rikkumine. Tähele pandi liiklejate 

käitumist suuremates gruppides, kus inimesed individuaalselt ei jälgi ümbritsevat keskkonda.  

 

Vaadeldav objekt: Tapa raudteejaama kombineeritud ülesõidu- ja ülekäigukoht 

 

Vaadeldavad perioodid: 7. aprill 2015 kell 05.45 – 13.15; 7. aprill 2015 kell 16.00 – 20.00; 12. 

aprill kell 16.00 - 20.00; 13. aprill 2015 kell 05.45 - 11.30 

 

Tegemist on kombineeritud ülesõidu- ja ülekäigukohaga, kus on olemas tõkkepuu 

autojuhtidele, helisignaal ja foor. Vaatluse põhiliseks eesmärgiks on teha kindlaks, kas 

jalakäijad jälgivad eelkõige autojuhtidele mõeldud signaale.  

Kõikidel vaatlusperioodidel hakkab silma asjaolu, et alla lastud tõkkepuu ja muud 

signaalid ei takista liiklejaid ületamast raudteed. Rikkumisi sooritanud inimesi on oluliselt 

rohkem kui korrektselt käituvaid inimesi. Tuleb ette olukordi, kus ülekäik ületatakse enne 

tõkkepuu tõusmist. Ülekäiku ei ületata otse, vaid diagonaalselt, suurendades sellega ohutsoonis 

läbitud vahemaad.  

Perioodil 7. aprillil 2015 kell 05.45 – 13.15 läheb üheksal korral tõkkepuu alla nii, et 

rongi ei tule. Tegemist on jaamaga, kus rongid manööverdavad ning süsteem tõlgendab seda 

kui rongi tulemist ning tõkkepuu läheb alla. Inimestele võib tunduda, et tihtipeale rongi ei tulegi 

ja vaatama nagunii ei pea. Samal ajal on videolt näha, et tõkkepuu taga ootavad autojuhid 

muutuvad rahutuks, nähes, et teised liiklejad läbivad ülekäiku. Tähelepanekuna võib välja tuua, 

et reegleid rikutakse ka ratastoolilaadse mootoriga töötava liikuriga ning rulluiskudel. 

Videotelt on märgata üksikuid positiivseid juhuseid, kus inimesed hoiatavate signaalide 

(foor, heli, tõkkepuu) puudumisest hoolimata vaatavad siiski rahulikult mõlemale poole teed 

enne raudtee ületamist. Inimkäitumisest tuleb välja huvitav asjaolu, et mõned rikkujad (nt 

jalakäija läheb risti üle sõidutee või ületab ülekäigu kui tõkkepuu on veel all) pööravad rohkem 
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tähelepanu rongi tulekule, ilmselt teades, et ei järgi kõiki kehtestatud reegleid ning seetõttu 

panevad end suurema riskiga olukorda. Kuna tegemist on ülekäigukohaga, mille kõrval liiguvad 

autod ja rollerid, siis on märgata olukordi, kus jalakäijad pööravad tähelepanu autode tulemisele 

ning rongi ei jälgita.  

 

Vaadeldav objekt: Tapa raudteejaama ülekäigukohad  

 

Vaadeldavad perioodid: 12. aprill 2015 kell 15.00 – 19.00; 13. aprill 2015 kell 09.00 – 12.00; 

14. aprill 2015 kell 08.50 – 12.50; 16. aprill 2015 kell 09.00 – 12.00; 16. aprill 2015 kell 16.00 

– 20.00; 17. aprill kell 09.00 – 12.00 

 

Tapal on lisaks võimalik vaadelda erinevate kaamerate vaatenurka samast olukorrast. 

Raudteejaama läheduses on veel kaks ülekäigukohta. Nende vaatlus oli erinev eelmistest, sest 

keskenduti vaid olukordadele, mis olid seotud rongi saabumise või väljumisega jaamast. 

Eelnevalt oli teada, et esineb rikkumisi seoses raudtee ületamisega väljaspool ülekäike.  

Tapa raudteejaama ülekäigukohtade vaatluses oli kõige olulisem selgeks teha, kui palju 

leiab aset väljaspool ülekäigukohti ületamisi. Neid oli vaadeldavatel ajavahemikel kokku 10 

korral, neist 2 olid raudteega seotud töötajad, kes ületasid raudteed ebakorrektselt. Vastav 

asjaolu sai ka edastatud juhendajale Eesti Raudtees, sest tegemist on tõsise rikkumisega. Seega 

probleem on täiesti arvestatav ning vajab lisanduvaid meetmeid, sest rongide liiklussagedus on 

Tapa raudteejaamas suur.  

 

Vaadeldav objekt: Valga raudteejaama ülekäigukoht 

 

Vaadeldavad perioodid: 6. aprill 2015 kell 17.00 – 19.00; 7. aprill 2015 kell 06.40 – 13.50; 7. 

aprill 2015 kell 14.00 – 17.00; 8. aprill 2015 kell 06.30 – 10.20  

 

Ajavahemikus 7. aprill 2015 kell 06.40 – 13.50 liigub ülekäigul palju jalgrattureid, mis 

võimaldab teha statistikat nende käitumise kohta. 32-st nähtud jalgratturist läbib korrektselt 

ülekäigu täies ulatuses 17 ratturit. Lisaks läbib pooles ulatuses (kuni tõkkeni või tõkkest alates) 

ülekäiku korrektselt 4 inimest. Valga ülekäigu keskele on paigaldatud jalgratturitele mõeldud 
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tõkked. Tõkked peatavad ratturite hoogu ning muudavad ettevaatlikumaks. Tuvastatakse 

olukorrad, kus jalgrattur istub just ülekäigul rattale, mis tuli välja ka varasemalt Aegviidu 

ülekäigukoha vaatlustes (vt Lisa 9).  

Kõigi vaatlusperioodide jooksul kuuel korral suunduvad inimesed peale poole ülekäigu 

läbimist edasi rööbaste vahele. Vastav info edastati Eesti Raudtee juhendajale, sest rööbaste 

vahel kõndimine on keelatud. Lisaks korduvad eelnevates vaatluspunktides välja tulnud 

olukorrad, kus tähelepanu ei pöörata võimalikele tulevatele rongidele. Kui üks rong on 

silmapiiril, siis teise tulekut enam ei jälgita.  

6. aprill kell 17.00 – 19.00 ajavahemikus ületab raudteed 7 jalgratturit, kõik teevad seda 

rattalt maha tulemata. Märgatakse 4 noort inimest telefoniga, mille kasutamine toob üldiselt 

kaasa tähelepanematuse raudtee ületamisel. Ühe noore tüdruku puhul on näha, kuidas ta teeb 

raudteerööbastel seistes pilti, mis ilmestab suhtumist, et ülekäigukohta ei peeta ohtlikuks. 

Lisaks tuleb Valga vaatlustest välja, et suures seltskonnas pigem ei jälgita rongi tulekut. 

Vaatlusperioodidel tuli välja kaks eriolukorda. Ühe puhul rikkus rollerijuht nõudeid, sõites läbi 

tõkete vahelt ja teises olukorras liikus kaubarong jaama, aga mees ei oodanud selle möödumist 

ning ületas raudtee rongi ümbert, ülekäigu kõrvalt.  

 

3.2 Tulemuste analüüs 

 
Analüüsid põhinevad 1529 liiklejal, keda jälgiti kasutades Eesti Raudtee 

turvakaameraid. Nendest 1156 olid jalakäijad, 359 jalgratturid, 9 rulluisutajad, 4 mootoriga 

ratastooli ja 1 rollerijuht (vt Joonis 8). Kõigi liiklejate käitumisest ei kogutud samu andmeid, 

kuid võimalik on siiski teha statistikat (vt Lisa 11). Liiklejad jaotati soo ja vanuse järgi 

gruppidesse, kuid vanuse määramine on küllaltki subjektiivne ning põhineb vaatleja arvamusel. 

Vanuseline määratlus on kui lisainformatsioon, et teha teatud üldistusi, millest võib hiljem kasu 

olla huvipoolteks olevatele organisatsioonidele.  
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Joonis 8. Jälgitud liiklejate üldine jagunemine 

Allikas: Autori koostatud Lisas 12 toodud andmete alusel 

 

Jalakäijate puhul jälgiti, kas on võimalik tuvastada, et liikleja pöörab ümbritsevale 

(näiteks rongi tulemisele) tähelepanu. Lisaks vaadati, kas ületus toimub korrektsest kohast, 

pööratakse tähelepanu tõkkepuule ja foorile ning kas kasutatakse mobiili või kõrvaklappe. 

Jalgratturite jälgimisel keskenduti sellele, kas jalgrattur tuleb ratta pealt maha kui ületab 

ülekäiku ning kas rattur jälgib ümbritsevat keskkonda, läbib eelkõige ratturitele mõeldud 

tõkkeid ning ületab õigest kohast ülekäigu. Arvuliselt on jälgitud liiklejad toodud Joonisel 9. 

 

 

Joonis 9. Jälgitud jalakäijad ja jalgratturid ülekäikude kaupa 

Allikas: Autori koostatud Lisas 12 toodud andmete alusel 
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Videotelt tuleb välja, et jalakäijad ei pööra rongi tulemisele suurt tähelepanu. Pead ei 

pöörata, et konkreetselt vaadata, kas rong tuleb ning kiirustades liigutakse ülekäigule.  

Vaatlustel tuli välja, et jalgratturid tavaliselt ei tule rattalt maha (vt Lisa 10). Neid 

olukordi tuvastati kokku 293 korral (vt Joonis 10). Lisandub Valga ülekäigul nähtud 4 ratturit, 

kes läbisid ülekäigu pooles ulatuses rattal. Kõige suurem on probleem Tapa ülekäigul, kus 

ülekäigukoha kõrval on ülesõidukoht. Ratturid aga ületavad ülekäigukohta rattal, mis pole 

korrektne. Kokku ületas Tapa ülekäigukohta 183 jalgratturit, kellest 172 ei tulnud rattalt maha.   

 

 

Joonis 10. Jalakäijate ja jalgratturite rikkumised ülekäikude kaupa 

Allikas: Autori koostatud Lisas 13 toodud andmete alusel 

 

Tapal jälgiti jalgratturite tähelepanelikkust raudtee ületamisel. Tulemuseks saadi, et 146 

korral ei pööratud tähelepanu rongi tulekule ning 38 korral läbiti ülesõidukoht risti üle sõites. 

Olukorras, kus tõkkepuu oli all, ületas 16-st ratturist 16 ülekäigu. See tulemus saadi 

perioodidest 7. aprill 16.00 – 20.00; 12. aprill 16.00 – 20.00 ja 13. aprill 5.45 – 11.30. Aegviidus 

on probleemiks, et tõketest on võimalik mööda sõita. Tõkkeid läbis korrektselt 48-st 

jalgratturist 5.  

Paljud jalakäijad ei pööra tähelepanu rongi tulekule (vt joonis 10). Kokku jälgiti 1156 

jalakäijat, kellest 690 ei tuvastatud suuremat tähelepanu pööramist rongi tulekule. Kui inimene 

ei kasuta oma nägemist, et kontrollida olukorra ohutust, siis rongi vilet peaks tegelikkuses 

kuulma. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu kõrvaklappide kasutamisele liikluses. 
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Kõrvaklappide kasutamist raudtee ületamisel tuvastati kokku 11 korral, mis kõiki jälgitud 

liiklejaid arvestades pole suur arv. Mobiiltelefonide kasutamist tuvastati 36 korral. Valest 

kohast ületati raudteed jalakäijate poolt 72 korda ning tõkkepuud eirati Tapal 63 korral.  

Kui esialgu eeldati, et ülekäikudel esinevad erinevad probleemid, siis tegelikkuses 

olukorrad kordusid. Variatsioon seisnes rikkumiste sagedustes, mida võib tingida ülekäikude 

ehituslik erinevus. Näiteks on Aegviidus jalgratturitel lihtsam eirata tõkkeid, sest on võimalik 

takistusest mööda sõita.  

Vaatlustest selgunud probleemid on esitatud Tabelis 2. Suurimaks probleemiks on 

jalakäijate tähelepanematus, mis tähendab, et ei pöörata rongi tulekule tähelepanu. 

Liiklusseaduses öeldakse, et liikleja peab olema raudtee ületamisel tähelepanelik, seega selles 

töös käsitletakse tähelepanematust rikkumisena (Liiklusseadus, §19). Oluline probleem on, et 

jalgratturid ei tule rattalt raudteed ületades maha. Tapal, kus on kombineeritud ülesõidu-ja 

ülekäigukoht, eiratakse tõkkepuu asendit ning ületatakse raudteed väljaspool ülekäiku. 

Kõrvaklappide ja mobiili kasutamine on oluline, kuid marginaalne probleem. Ülekäikudel 

tuvastati kõrvaklappide kasutamine 11 korral ning mobiili kasutati 36 korral.  

 

Tabel 2. Peamiste probleemide esinemine ülekäikude kaupa (rikkumiste arv) 

 

 

Aegviidu 

ülekäigukoht 

Valga 

ülekäigukoht 

Tapa 

kombineeritud 

ülekäik 

Tapa 

ülekäigukoht 

Kokku 

Jalakäija ei pööra 

tähelepanu 

179 49 462 - 

 

690 

Jalgrattur ei tule rattalt 

maha 

76 45 172 - 

 

293 

Eiratakse tõkkepuud 

(kõik liiklejad) 

- - 79 - 79 

Ületamine väljaspool 

ülekäiku (kõik 

liiklejad) 

3 0 97 10 

 

110 

Kõrvaklappide 

kasutamine 

3 2 6 - 11 

Mobiili kasutamine 7 11 18 - 36 

Allikas: Autori koostatud Lisas 13 toodud andmete alusel 

Ülekäik 

Probleem 
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3.3 Ettepanekud ja arutelu 

 

Tihtipeale liiklejad teavad, milline on õige käitumine, kuid see ei kandu edasi reaalsesse 

ellu – seadusi ja reegleid eiratakse teadmistest hoolimata. Nii jalakäijate kui ka jalgratturite 

käitumise puhul on kõige olulisem märksõna tähelepanelikkus. Liiklejal on vaja veenduda 

raudtee ületamise ohutuses ning sooritada ületus vaid selleks ettenähtud kohas. 

Tähelepanelikkus tähendab eelkõige vaatamist ja nägemist, aga ka kuulamist.  

2014. aastal tehti Tallinnas katse, et pöörata tähelepanu jalgratturitele loodud 

liikluskeskkonna ohutusele ning olukorrale. Selle käigus avaldasid ratturid pahameelt Kitseküla 

raudteeülekäigu tõkete kohta, kus tuleb teha järske pöördeid, et ratta või lapsevankriga läbi 

pääseda. Seega on tekkinud olukord, kus sõidetakse tõkete kõrvalt mööda. Leiti, et ka 

nõuetekohaselt ratta pealt maha tulles on tõkete läbimine ebamugav. (Gnadenteich 2014) 

Osalt ongi tõkete eesmärk põhjustada liiklejale ebamugavust ning seeläbi tagada ratta 

pealt mahatulek. Näiteks suurel kiirusel tõkete läbimine rattal võib põhjustada kukkumist või 

muid väiksemaid õnnetusi. Samas peab olema takistuse läbimine ratta kõrval või lapsevankriga 

siiski piisavalt ohutu ja lihtne teostada.   

 Uuringud on näidanud, et aktiivsete süsteemide nagu valgusfoori või tõkkepuu 

paigaldamine üldiselt vähendab õnnetuste arvu, kuid sellele on vastuväiteid, sest tihtipeale 

siiski ei saavutata soovitud vähenemist (Lobb 2006). Rootsi Transpordi Administratsioon on 

mitmeid aastaid üritanud suurendada ületuskohtade ohutust aktiivsete ohutusseadmete 

paigaldamise või ületuskohtade vähendamisega (Railway Safety…2012). Inimestel on aga 

väljakujunenud liikumistrajektoorid ning ületuskohtade likvideerimine võib suurendada 

raudtee ületamiste arvu mitte-ettenähtud kohtades.  

Austraalias ja Norras on raudteeohutuse tagamiseks loodud erinevaid süsteeme, mis 

võiksid mingil hetkel kasutust leida ka Eestis. Nendeks on O’Conner süsteem, SOLAGARDTM 

ja WaveTrain, mida on järgnevalt lühidalt kirjeldatud.  

 O’Conner süsteem kasutab päikese jõul töötava radari andureid, et tuvastada 

lähenevate rongide asukoht, kiirus ja suund kuni 3 kilomeetri kaugusel. Signaalseadmed 

aktiveeritakse kui rong on 25 sekundi kaugusel. Päikeseenergial töötav märk vilgub, kui radar 

on tuvastanud rongi ja püsiks stabiilse tulena, kui hoiatusseadmed ületuskohal on aktiveeritud. 

Mikrolaine andureid vajavad väikest võimsust, seega süsteem on võimeline töötama 
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päikesepaneelide ja patareide toel. Täieliku päikeseenergial töötava süsteemi paigaldus läheks 

hinnanguliselt maksma 50 000 austraalia dollarit, mis on umbes 35 000 eurot. (Tey et al, 2009) 

 Päikese jõul töötav raudteeülesõidukoha raadiohoiatussüsteem (SOLAGARDTM) 

võimaldab kasutada heli- ja visuaalset hoiatust. Seade tuvastab läheneva rong 2-5 kilomeetri 

kaugusel ülekäigukohast ning käivitab päikese jõul töötava saatja, mis asub umbes 3-4 

kilomeetri kaugusel ülekäigust. Kodeeritud raadiosignaal saadetakse ülekäigu poole ja selle 

võtab vastu päikese jõul töötav seade, mis dekodeerib signaali ning käivitab audio - visuaalse 

signaali, et hoiatada tuleva rongi eest. See süsteem töötab oma toitel. Hinnangulist maksumust 

ei ole välja toodud. (Tey et al, 2009) 

 Norra firma WaveTrain on loonud hoiatussüsteem, mis põhineb neljal sensoril (kaks 

kummalgi rööpal) ning paigaldatakse väikse liiklussagedusega ülekäikudele (Level Crossing 

Safety…2013). Süsteem tuvastab läheneva rongi, kasutades rööbastes tekkinud signaali ja 

aktiveerib hoiatussüsteemid (foor, heli, tõkkepuu) ülekäigul. Peamiseks plussiks sellel 

süsteemil on, et komponendid paigaldatakse ületuskoha vahetusse lähedusse, tavaliselt 15 

meetri raadiusesse. Kõik komponendid paigaldatakse maa sisse või fikseeritud kaitsetesse, mis 

vähendab vandaalide ja varguste ohtu. Nimelt on kaablite vargus raudteele tõsine probleem ja 

WaveTrain’i süsteemi disain ennetab seda. (Level Crossing Warning…2015) 

Järgnevalt on välja toodud üldised ettepanekud seoses kasutatavate meetmetega. Kõige 

olulisem on inimeste tähelepanu pööramine õigetele elementidele. Arusaadav, et kohalikud 

elanikud ei pea raudteeülekäikude tundma suhtes paanilist hirmu, kuid vajalik on lisanduv 

tähelepanu. Operation Lifesaver Estonia on oma tegevuses rõhutanud kolme olulist faktorit. 

Nendeks on haritus, elluviimine ja arendamine (Aastaaruanne…2012). Riskigrupis on eelkõige 

lapsed ja noored, kellel võivad puududa oskused ja teadmised olukorda õigesti hinnata. 

Üldistest meetmetest võiks rõhuda teavituskampaaniatele ning eriti pöörata tähelepanu 

grupikäitumisele raudtee ületamisel. Vaatlustes märgati, et suuremates gruppides inimesed 

individuaalselt pigem ei pööra ümbritsevale tähelepanu. Grupis liikudes väheneb ohutunne ning 

ollakse valmis võtma suuremaid riske (Level Crossings. Summary of Findings…2005). 

Kampaaniate mõju on aga keeruline hinnata. 2006. aastal viidi Euroopas läbi uuring 

liiklusohutuse kampaaniate mõjude kohta, kus 15 riiki andsid vastuseid teemaga seotud riiklike 

traditsioonide ja kasutatavate meetmete kohta. Keskenduti liiklusohutusele maanteedel, kuid 

saadud tulemused võivad pakkuda taustinformatsiooni ohutuskampaaniate kohta üldiselt ning 

seega on laiendatavad ka raudteele.  Leiti, et liiklusohutuse kampaaniate üldiseks tulemuseks 
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on õnnetuste üheksa protsendiline vähenemine. Analüüsitud kampaaniad mõjutasid ka 

positiivselt liiklejate käitumist. Tuginedes konservatiivsele meta-analüütilisele andmebaasile, 

järeldati, et liiklusohutuskampaaniad töötavad hästi. Näiteks riski mõistmine suurenes 16 

protsendi võrra ja kiiruseületamine vähenes 16 protsendi võrra. Uuringus tuli välja, et mõju 

õnnetuste arvule on seda parem, mida kindlam on kampaaniate sihtrühm, sest kasutatakse 

isiklikku sidet. (Vaa et al, 2009) 

 Operation Lifesaver Estonia reageerib raudteeõnnetuste põhjustele ja asjaoludele kiirelt, 

luues aktuaalseid teavituskampaaniaid. Eestis alustati tegevust 2007. aastal ning statistika 

näitab, et juhtumite arv on samuti aastast 2007 pidevalt vähenenud (vt Joonis 4) 

(Ajalugu…2015). Erandiks oli aasta 2014, mil juhtumite koguarv hüppeliselt tõusis.  

Õnnestuste arvu üldise vähenemise põhjuseks võib olla inimeste teadlikkuse tõus, mis tuleneb 

korraldatud kampaaniatest. Kuna kampaaniate efekt väheneb mingi aja jooksul, on kindlasti 

vajadus korduskampaaniate järgi (Campaign…2015). Selleks, et luua teoreetiline taust Eesti 

teavituskampaaniate mõjule, võiks tulevikuplaanides olla laiapõhjalisem küsitlus liiklejate seas.  

Lisaks kampaaniatele peaks olema rohkem inimesi, kes teevad teavitustööd ülekäigu- ja 

ülesõidukohtades. Seda näiteks raudteeohutusnädalate raames. Isiklik lähenemine võib tuua 

suure kasuteguri – liiklejad tajuvad, et teema on oluline ka ühiskonnas üldiselt. Hea näide on 

Operation Lifesaver Estonia poolt väljakoolitatud inimesed, kes käivad üle Eesti rääkimas 

raudteeohutusest.  

 Järgnevalt on toodud välja mõned tähelepanekud, mis on tehtud antud töö 

uurimisobjektide põhjal. Meetmed sõltuvad ülekäikude erisustest. Aegviidu ülekäigul tuleks 

tõkete lahendus paremini teostada. Hetkel on seal halvasti paigaldatud jalgratturitele mõeldud 

tõkked, sest liiklejatel on võimalik mõlemalt poolt mööda sõita. See tähendab jalgratturitele 

võimalust eirata kehtestatud nõudeid. Sellise kujul nagu hetkel tõkked asetsevad, ei täida nad 

oma eesmärki. Pilt tõketest on toodud Lisas 8. Lisaks leidis Aegviidus aset olukord, kus naine 

ja väike laps tulevad rattalt maha peale ülekäiku, sest seal on lahtine pinnakate ja halb sõita. 

Edasi võiks arendada mõtet, et ülekäigukohtade pinnakatet muuta nii, et oleks liiklejatele ohutu, 

kuid takistaks rattaga ülesõitu. Pinnakate võiks inimeste tähelepanu püüda silmatorkava 

värviga, näitamaks, et tegemist on ohupiirkonnaga. Inglismaal tegutsev Clearview Traffic 

Group toodab näiteks päikeseenergial töötavaid needikujulisi valgusteid, mida on võimalik 

kasutada ülekäigukohtade paremaks tähistamiseks (Solarlite…2015). 
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Tapa raudteejaamas on probleemiks raudtee ületamine ebakorrektsest kohast – inimesed 

lähevad üle rööbaste perroonile. Ettepanek on piirata raudtee täies ulatuses aiaga kuni 

ülekäigukohani. Liiklejaid saab teavitada keelumärkide paigaldamisega, millel on 

informatsioon, et raudtee ületamine rööbaste kaudu on rikkumine. Tapa kombineeritud 

ületuskohal tõkkepuu vaid autodele ning kergliiklejad pääsevad sealt mööda. Variandiks võiks 

olla ka tõkkepuu paigaldamine jalakäijatele ja jalgratturitele, mis on liiklejatele selgeks 

märguandeks, et ülekäigukoha ületamine on keelatud kui tõkkepuu on all. 

Valga ülekäigule võiks paigaldada ühe lisanduva tõkke jalgratturitele. Ülekäik on pikk 

ning videotel oli märgata olukordi, kus ületamine toimus pooles ulatuses korrektselt – enne või 

pärast tõket istuti uuesti rattale. Kahe tõkke olemasolu võiks tekitada situatsiooni, kus inimesed 

lihtsalt ei näe mõtet istuda paarikümneks meetriks jälle rattale ning tagatakse õige käitumine.  

Raudteetaristu arendamine ja hooldamine kuulub infrastruktuuri valdaja ehk Eesti 

Raudtee kohustuste hulka, kes vastutab ka ohutu ja efektiivse raudteekeskkonna eest 

(Ettevõttest…2015). Rakendatavad meetmed peavad aga lähtuma ülekäigukoha eripäradest 

ning seetõttu on infrastruktuuri valdajale kasuks erinevad uuringud nagu antud lõputöö. 

Riske ei saa 100% ette näha, kuid lisanduvate ohutusmeetmetega on võimalik teha 

parim, mis suudetakse. MTÜ Operation Lifesaver Estonia on oma tegevuskavas aastaks 2020 

seadnud visiooniks 0 hukkunut raudteel, mis saavutatakse liiklejate teadlikkusega seoses 

raudtee ületamisega ning seal viibimisega seotud ohtudest. Lisaks teadlikkusele osatakse ohte 

ka vältida. (OLE Tegevuskava…2014) 

 

3.4 Uuringutulemuste kokkuvõte ja järeldused 

 

Kokku oli lõputöö raames viis vaatluspäeva ajavahemikus 7. aprill – 17. aprill, mis 

leidsid aset Eesti Raudtee peamajas. Vaadeldavad objektid asusid Aegviidu, Tapa ja Valga 

raudteejaamade läheduses ning hõlmasid viite raudteeülekäiku, millest üks oli kombineeritud 

ülesõidu- ja ülekäigukoht. Kokku vaadati üle 123 tunni videomaterjali.      

Analüüsid põhinevad 1529 liiklejal, keda jälgiti kasutades Eesti Raudtee 

turvakaameraid. Nendest 1156 olid jalakäijad, 359 jalgratturid, 9 rulluisutajad, 4 mootoriga 

ratastooli ja 1 rollerijuht. Suurimateks probleemideks on jalakäijate tähelepanematus ning 

asjaolu, et jalgratturid ei tule rattalt raudteed ületades maha. Kokku jälgiti 1156 jalakäijat, 
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kellest 690 puhul ei tuvastatud suuremat tähelepanu pööramist rongi tulekule ning 359 

jalgratturit, kellest 293 ei tulnud ülekäigul ratta pealt maha. Rikkumisi panid toime vastavalt 

vaadeldud jalakäijatest 60% ja jalgratturitest 82%. Tapa, kus on kombineeritud ülesõidu-ja 

ülekäigukoht, paistab silma tõkkepuu eiramisega kõigi liiklejate poolt ning raudtee ületamisega 

väljaspool ülekäiku. Kõrvaklappide ja mobiili kasutamine on oluline, kuid vaadeldud 

ülekäikudel pigem marginaalne probleem.  

Liiklejate õige käitumise aluseks on nende tähelepanelikkus ümbritseva keskkonna 

suhtes ja raudtee ületamine selleks ettenähtud kohas. Õiget käitumist saab tagada vastavate 

meetmetega. Antud töös pakutakse välja järgnevad meetmed, mis muudaksid 

raudteeülekäigukohad ohutumaks: 

 Ülekäigukohtade ohutsooni selge tähistamine värvi või LED-valgustitega. 

 Jalgratturite tõkete lahendused – Aegviidu tõkete parem paigutus, Valga ülekäigule 

lisatõke. 

 Raudtee laiem piiramine aiaga, et vältida üle rööbaste raudtee ületamist. 

 Aktiivsete teavitussüsteemide kasutamine – näiteks O’Conner, SOLAGARD ja 

WaveTrain. 

 Teavitustöö objektidel, et tagada personaalne lähenemine ja suurendada teadlikkust. 

 Edasistes teavituskampaaniates rõhuda grupikäitumise tegurile – vajalik on ka 

individuaalne teadlikkus. 

Empiirilises osas tulid välja mitmed probleemid, kuid peab tõdema, et kehtestatud 

nõuete ja seaduste rikkumine ei vii ilmtingimata traagilise õnnetuseni. Ebakorrektne raudtee 

ületus suurendab õnnetuse riski. Kurbi juhtumeid on võimalik ära hoida kui inimesed on 

piisavalt tähelepanelikud. Tulevikus võiks uurida põhjalikumalt teavituskampaaniate mõju 

Eestis ning saada põhjendusi liiklejate käitumisele liiklejatelt endilt. See annaks võimaluse luua 

laiema teoreetilise tausta raudteeohutusele Eestis.  
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KOKKUVÕTE 

 
Lõputöö eesmärgiks oli kindlaks teha jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumise 

peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel, tuua välja huvipakkuvamad asjaolud ning 

pakkuda lahendusi, kuidas ja milliste meetmetega tagada liiklejate korrektne käitumine. Töös 

seati hüpotees, et enamik liiklejaid ei järgi raudtee ületamisele kehtestatud nõudeid, mis 

tagaksid ohutu ülekäigu läbimise.  

Antud lõputöös seati eesmärgiks leida vastused järgmistele uurimisküsimustele:  

 Kuidas käituvad liiklejad (nii jalakäijad kui ka jalgratturid) ülekäigukohtadel ja nende 

läheduses? 

 Millised on peamised probleemid seoses raudtee ületamisega? 

 Kuidas ja milliseid vahendeid kasutada, et tagada õige käitumine, mis viib omakorda 

õnnetuste vähenemiseni? 

Nendele küsimustele vastuste leidmiseks ja seatud põhieesmärgi saavutamiseks teostati 

kvalitatiivse uurimismeetodina turvavideote vaatlused Eesti Raudtee peamajas, kus oli 

võimalik jälgida Aegviidu, Tapa ja Valga raudteejaamade ülekäigukohti. Vaatluste käigus 

dokumenteeriti tekkinud olukorrad ning pandi liiklejate kohta kirja olulisemad tähelepanekud. 

Järgnevalt analüüsiti saadud materjali ning tehti tulemuste põhjal statistikat.  

Tehti kindlaks peamised probleemid seoses raudtee ületamisega. Eelnevalt seatud 

hüpotees leidis kinnitust, sest 1529 liikleja jälgimisest kajastusid järgmised asjaolud: 

 1156 jalakäijast 690-l ei tuvastatud videovaatlustel suuremat tähelepanu pööramist 

rongi tulekule 

 359 jalgratturist 293 ei tulnud ülekäiku ületades ratta pealt maha 

 110 inimest ületas raudteed väljaspool ülekäiku 

 79 ületas raudteed kui tõkkepuu oli all 

 11 inimest kasutas raudtee ületamisel kõrvaklappe 

 36 inimest kasutas raudtee ületamisel mobiiltelefoni 
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Ohutuse suurendamiseks ja raudteel toimunud õnnetuste arvu vähendamiseks on vaja 

võtta kasutusele lisanduvaid meetmeid. Inimkäitumise puhul on efektiivseks meetmeks 

liiklejate teadlikkuse suurendamine õigest käitumisest raudteeülekäikudel. 

Teavituskampaaniate abil saab inimeste tähelepanu viia olulistele probleemidele. Antud 

lõputöös märgati suuremates gruppides liikuvate inimeste individuaalse tähelepanu puudumist. 

Seda asjaolu võiks kajastada järgmistes ohutuskampaaniates. Lisanduvate informatiivsete 

keelumärkide seadmine ülekäikude lähedusse, lisatõkete paigaldamine jalgratturitele ja 

olemasolevate tõkete optimeerimine ja raudtee laiem piiramine aiaga, et vältida üle rööbaste 

ületamist, võiksid olla meetmed, et tagada raudteeülekäikudel õige käitumine. Ohutsooni ehk 

raudteerööbaste vaheline ala ja selle vahetu läheduse võiks selgelt markeerida kasutades värvi 

või LED-valgusteid. Liiklejate õige käitumine tähendab eelkõige tähelepanelikkust ja raudtee 

ületamist selleks ettenähtud kohast korrektsel viisil. 

Antud lõputöös tehti kindlaks liiklejate käitumismustrid valitud ülekäigukohtadel, tehti 

vastavat statistikat ja kirjeldati peamiseid nähtud probleeme. Lisaks toodi välja üldised ja ka 

uurimisobjektideks olnud ülekäigukohtadele mõeldes võimalikud ohutusmeetmed. Seetõttu 

võib lugeda lõputöös seatud eesmärgi täidetuks.  
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SUMMARY 

 
 The aim of this thesis was to identify behavioural characteristics of pedestrians and 

cyclists on Estonian railway level-crossings, bring out the most interesting facts and provide 

solutions regarding how and what measures are needed to guarantee the correct behaviour of 

road users. It was hypothesized that the majority of road users do not follow the requirements 

established to ensure the safe passage of railway level-crossings.  

This thesis aims to find answers to the following research questions: 

 How do pedestrians and cyclists behave on railway level-crossings and in their vicinity? 

 What are the key issues relating to rail crossing? 

 How and what measures to use in order to ensure the correct behavior which leads to 

fewer accidents? 

 To answer these questions and achieve the main objective of this thesis a qualitative 

research was carried out. It meant observing the Estonian Railway’s security camera’s footage, 

which was carried out in the Estonian Railway main building. It was possible to observe 

Aegviidu, Tapa and Valga railway station’s level-crossings. During the observations sitations 

and key findings were documented. Later, the resulting material was analyzed and statistics was 

made.  

 The main problems regarding the railway level-crossings were determined. 

Previously established hypothesis was confirmed since monitoring 1529 road users lead to 

following results:  

 1156 pedestrians were observed during the observations. In 690 cases no additional 

attention was detected regarding to the possiblity of an approaching train. 

 359 cyclists were observed during the observations. In 293 cases people crossed the 

railway on their bike, which is against the law. 

 110 people crossed the railway outside the level-crossings 

 79 people crossed the railway while the barrier was still down 
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 11 people used headphones while crossing the railway 

 36 people used mobile phone while crossing the railway 

 To increase safety and reduce the number of rail accidents it is necessary to introduce 

additional measures. One of the most effective measures is increasing public awareness about 

the correct behavior on railway level-crossings. Information campaigns can direct attention to 

important problems. In this thesis it was noticed that in larger groups there is a lack of individual 

attention to traffic. This fact should be reflected in the following safety campaigns. Additional 

prohibition signs near the setting passages, extra barriers for cyclists and optimizing the barriers 

already built and railway wider restriction with fence to avoid trespassing could ensure the 

proper behavior on railway level-crossings. Danger zone between the tracks and near them 

should be clearly marked using colour or LED-lights. The correct behavior of road users in 

particular means being attentive and crossing the railway in the correct place and in an orderly 

way. 

 In this thesis the behavioral patterns of road users were determined on selected railway 

level-crossings. Additionally statistics was made and the main problems were described. 

General and specific safety measures were pointed out. Therefore, the purpose of this thesis can 

be regarded as completed.  
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LISAD 

 
Lisa 1. Raudteeülekäigukoht 

 

 
Allikas: (Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend) 
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Lisa 2. Eesti Raudtee jaamad ja vahemaad 2014 

 

 
Allikas: (Ettevõttest. Eesti Raudtee) 
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Lisa 3. Aegviidu raudteejaama ülekäigukoht 

 

 
Allikas: (Eesti Raudtee turvakaamera lindistus)  
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Lisa 4. Tapa ülekäigu- ja ülesõidukoht 

 

Allikas: (Eesti Raudtee turvakaamera lindistus) 
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Lisa 5. Valga raudteeülekäigukoht 

 

 
Allikas: (Eesti Raudtee turvakaamera lindistus) 
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Lisa 6. Aegviidu raudteejaama turvakaamera 

 

 
Allikas: (Autori erakogu) 
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Lisa 7. Tapa raudteejaam, perroon ja raudtee 

 

 

Allikas: (Eesti Raudtee turvakaamera lindistus) 
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Lisa 8. Aegviidu raudteeülekäigu tõkked 

 

 
Allikas: (Autori erakogu) 

  



 58  
 

Lisa 9. Reegleid rikkuv jalgrattur Valga ülekäigukohal 

 

 
Allikas: (Eesti Raudtee turvakaamera lindistus) 
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Lisa 10. Reegleid rikkuv jalgrattur Tapa ülekäigukohal 

 

 
Allikas: (Eesti Raudtee turvakaamera lindistus) 
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Lisa 11. Vaatlusprotokolli kokkuvõte 2. ja 3. vaatluspäeva kohta 

 

 

 

 

Valga     

ajavahemik: 07. aprill 14.00-17.00    

 

jalgrattureid kokku: 

29 sõidab üle: 17 tuleb maha: 12 58,6 41,4 

 vaatab: 4 ei vaata: 5   

 * tõkked läbitakse korrektselt, ülekäigul ratta peale  

 * poistel kiivrid olemas, aga sõidavad ikka rattal üle. Topeltohutus? 

 * ilusti tulevad vanemad inimesed   

     

jalakäijaid kokku: 71 ei vaata: 23 vaatab: 48 32,4 67,6 

 * koos tulemine, tähelepanu on hajunud   

 

* eeldus, et kui üks rong on silmapiiril, siis järgmise jaoks tähelepanu ei 

pöörata 

 * klapid peas 1    

 * telefon 4    

ajavahemik: 08. aprill 06.30 - 10.20    

jalakäijaid kokku: 58 ei vaata: 22 vaatab: 36 37,9 62,1 

 * isegi kass vaatas    

 * 6 rööbaste vahele    

 * klapid peas 1    

 * 1 inimene läheb korrektselt tõketest läbi  

 * telefon 3    

 * inertsist tingitud liikumine, ei peatuta, et vaadata  

     

jalgrattureid kokku: 

14 sõidab üle: 12 tuleb maha: 2 85,7 14,3 

 vaatab: ei jälgitud ei vaata: ei jälgitud  

Aegviidu     

ajavahemik: 08. aprill 05.15 - 11.00    

 

jalakäijaid kokku: 

166 ei vaata: 74 vaatab: 92 44,6 55,4 

 * klapid peas 3    

 * telefon 0    

 * tõkkeid läbib korrektselt 70   

 * koos ei mahu tõkkeid läbima, tuleb kõrvalt  

 * mida lühem vahemaa, seda vähem vaadatakse  
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 * 2 jooksevad üle, ei tuvastatud vaatamist   

 * 10.28 - mees üle rööbaste ja hüppab perroonile  

 * ema ja laps käsikäes, vaatavad; isa tuleb järgi ja ei vaata! 

     

jalgrattureid kokku: 

19 sõidab üle: 12 tuleb maha: 5   

 * tõkkeid läbib korrektselt 2   

 * KIIRUS    

ajavahemik: 07. aprill 16.00 - 20.00    

jalgrattureid kokku: 

29 sõidab üle: 25 tuleb maha: 4 86,2 13,8 

 * KIIRUS    

 * 3 istuvad rattale just enne raudteeülekäiku!!  

 * tõkkeid läbib korrektselt 3   

     

jalakäijaid kokku: 

135 ei vaata: 105 vaatab: 30 77,8 22,2 

 * 6 suuremat gruppi    

 * 65 läbivad vähemalt ühe tõkke korrektselt  

 * 1 telefon    

 * teele jookseb väike laps, vanaema taga?   

Tapa     

ajavahemik: 7.aprill 16.00-20.00    

 

jalgrattureid kokku: 

53 sõidab üle: 48 tuleb maha: 5 90,6 9,4 

 vaatab: 15 ei vaata: 38 28,3 71,7 

 õigest kohast: 40 valest kohast: 13 75,5 24,5 

 tuleb tõkkega üle: 6-st 6 100%  

 

* kui tõkkepuu on alla läinud, siis inimesed pööravad siiski rohkem 

tähelepanu ja vaatavad 

 * ideaalne ületus vaid vähestel   

     

rulluisutajaid kokku: 

9 vaatab: 1 ei vaata: 8 11,1 88,9 

 õigest kohast: 4 valest kohast: 5 44,4 55,6 

     

jalakäijaid kokku: 

238 vaatab: 86 ei vaata: 152 36,1 63,9 

 õigest kohast: 218 valest kohast: 20 91,6 8,4 

 tõkkega üle: 18-st 18  100%  

 mobiiliga: 6    

 klappidega: 3    

 

* vaatavad rohkem kui lähevad mingil põhjusel valesti; kas tõkkepuuga või 

risti, telefoniga üle vms 
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 * klapid ja mobiil ei tähenda kahjuks suuremat tähelepanu ülekäigukohal 

 * tõkkepuu, aga rongi ei tule 5   

 

ajavahemik: 13. aprill 5.45 - 11.30    

jalakäijaid kokku: 

286 vaatab: 78 ei vaata: 208 27,3 72,7 

 õigest kohast: 262 valest kohast: 24 91,6 8,4 

 tõkkega üle: 27-st 27  100%  

 mobiiliga: 10    

 klappidega: 2    

     

     

jalgrattureid kokku: 

77 sõidab üle: 75 tuleb maha: 2 97,4 2,6 

 vaatab: 13 ei vaata: 64 16,9 83,1 

 õigest kohast: 53 valest kohast: 24 68,8 31,2 

 tõkkepuuga üle: 8-st 8    

liikuva ratastooliga: 2 sõidab üle 2    

 vaatab: 0    

 valest kohast: 2    

ajavahemik: 12. aprill 16.00 - 20.00    

jalakäijaid kokku: 

132 vaatab: 30 ei vaata: 102   

 õigest kohast: 120 valest kohast: 12   

 tõkkepuuga üle: 14-st 14    

 mobiiliga: 2    

 klappidega: 1    

 * risti üle minnes vaatavad pigem autosid kui rongi  

 * isa vankriga, 1 kord vaatab, teine kord ei vaata  

jalgrattureid kokku: 

44 sõidab üle: 44 tuleb maha: 0   

 vaatab: 0 ei vaata: 44   

 õigest kohast: 43 valest kohast: 1   

 tõkkepuuga üle: 2-st 2    

 * ohtlik olukord, kus rattur sõitis üle, aga rong kohe tuli!! 

liikuva ratastooliga: 2 sõidab üle: 2    

 vaatab: 1    

 õigest kohast: 2    

 tõkkega üle: 1    

 

Allikas: (Autori koostatud uurimistulemuste põhjal) 

 

  



 63  
 

Lisa 12. Jälgitud liiklejate koguarv 

 
  Jalgratturid Jalakäijad Rulluisutajad Muud KOKKU 

Valga   71       

  29 58       

  14         

Valga 1 37 15       

Aegviidu 43 166       

  19 135       

  29 26       

Aegviidu 5. 5 6       

Tapa 53 238 9 2   

  77 286   2   

  44 132       

Tapa 4. ja 5. 

vaatlused 1 15       

Tapa 1 vaatlused 8 8   1   

KOKKU 359 1156 9 5 1529 

Allikas: (Autori koostatud uurimistulemuste põhjal)  
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Lisa 13. Jälgitud liiklejate lõppstatistika 

 

Jalgratturid Ei tule maha 

Ei pööra ümbritsevale 

tähelepanu 

Vale koht 

ületamiseks 

Valga 1 16 (4 pooleldi) ei jälgitud autori poolt 0 

Valga 29 5 tuvastati 0 

Aegviidu 1 34 ei jälgitud autori poolt 0 

Aegviidu 5. 5 ei jälgitud autori poolt 0 

Aegviidu 37 ei jälgitud autori poolt 0 

Tapa 167 146 38 

Tapa 4. ja 5. 

vaatlused ei jälgitud autori poolt ei jälgitud autori poolt ei jälgitud autori poolt 

Tapa 1 vaatlused 5 ei jälgitud autori poolt ei jälgitud autori poolt 

KOKKU 277     

Jalakäijad Ei pööra tähelepanu Vale koht Tõkkepuu eiramine 

Valga 1 tuvastati 4 0 - 

Valga 45 0 - 

Aegviidu 1 ei jälgitud autori poolt 0 - 

Aegviidu 5. ei jälgitud autori poolt 2 - 

Aegviidu 179 1 - 

Tapa 462 56 59-st 59 

Tapa 4. ja 5. 

vaatlused ei jälgitud autori poolt 10 - 

Tapa 1 vaatlused ei jälgitud autori poolt 3 4 

KOKKU 690 72 79 

      * kõik liiklejad kokku 

 

  

Tõkkeid läbib 

korrektselt 

Tõkkepuu 

eiramine 

Jalgratturid     

Valga 1     

Valga     

Aegviidu 1 0   

Aegviidu 5. 0   

Aegviidu 5   

Tapa - 16-st 16 

Tapa 4. ja 5. vaatlused ei jälgitud autori poolt - 

Tapa 1 vaatlused - 2 

KOKKU     

Jalakäijad Klapid Mobiil 

Valga 1 0 4 

Valga 2 7 

Aegviidu 1 0 6 
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Aegviidu 5. 0 0 

Aegviidu 3 1 

Tapa 6 18 

Tapa 4. ja 5. vaatlused 0 0 

Tapa 1 vaatlused 0 0 

KOKKU 11 36 

Allikas: (Autori koostatud uurimistulemuste põhjal) 

 


