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Foreword
Part II of the Transport Manager’s Handbook can 
be used as a study material at professional train-
ings of transport managers, and as a guide for 
transport managers to solve everyday problems 
and refresh knowledge once learned.

The handbook mainly focuses on the principles 
of the actions needed for the organization of the 
economic activities of enterprises. The handbook 
does not cover the technical and maintenance 
requirements for transportation vehicles described 
in the EU Regulation, road traffi  c issues and the 
general topics concerning the work organization of 
transport companies, and the legislation regulat-
ing these areas. Special attention is paid on social 
issues and questions of employment law.

The current handbook has been composed 
by diff erent authors, “editors“ to be more exact. 
The term “editor“ has been used to refer to the 
authors, as the articles comply knowledge from 
various  legislative acts and good practices of eco-
nomic activities. Therefore, this handbook cannot 
be seen as a primary source of information, but 
rather a collection of diff erent referred materials.

As the handbook is compiled of different 
 articles, some topics may be covered in parallel, 
but from diff erent angles. For the same reason, the 
numbering of charts and tables start over from the 
beginning of every article or chapter, although the 
numbering of chapters and subchapters start from 
the beginning of the handbook.

Editor Jüri Suursoo
In Tallinn, . .

Saateks
Veokorraldaja käsiraamatu II osa on mõeldud 
kasutamiseks nii õpikuna veokorraldaja ameti-
koolitusel kui ka käsiraamatuna veokorraldajatele 
töös ette tulevate probleemide lahendamisel ja 
varem õpitu meeldetuletamiseks.

Käsitlemist leiavad eeskätt ettevõtte majandus-
tegevuse korraldamisel vajalike tegevuste põhi-
mõtted. Materjalis käsitletakse Euroopa Liidu 
määruses kirjeldatud tehnilisi nõudeid veovahen-
ditele ja nende hooldamisele, samuti maanteeliik-
lusest tulenevat ning veondusettevõtete töökorral-
duse üldküsimusi ja neid valdkondi reguleerivaid 
õigusakte. Eraldi leiavad käsitlemist sotsiaalvald-
konna ja tööõiguse küsimused.

Materjali on koostanud mitmed autorid, õige-
mini koostajad. Mõistet „koostaja” on kasutatud 
seetõttu, et materjalid võtavad kokku nii kehti-
vatest õigusaktidest tuleneva kui ka majandus-
praktikast ja tavadest lähtuva. Seetõttu ei ole tege-
mist esmase kirjapanekuga, vaid olemasolevate 
teadmiste ja kogemuste refereerimisega. Kuna 
tegemist on erinevate artiklitega, leiavad mõnin-
gad probleemid käsitlemist paralleelselt, aga eri-
nevast vaatenurgast.

Samal põhjusel algab kõigis artiklites ehk pea-
tükkides jooniste ja tabelite numeratsioon algu-
sest, kuigi peatüki ja alapunktide numeratsioon 
on kogu materjali läbiv.

Koostaja Jüri Suursoo
Tallinnas . .

Väljaandja Tallinna Tehnikakõrgkool
 Pärnu mnt 
  Tallinn

ISBN - - - -

Trükiarv:  eksemplari
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1. Maanteeveoettevõte
Jüri Suursoo

Käsiraamatu objektiks on veondusettevõte, mis tegutseb logistilises süsteemis oma klientide 
püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

1.1. Seadustest tulenevad nõuded

Maanteeveoettevõttele püstitatakse Eesti seadustega kindlad nõuded, mis on järgmised.
• Ettevõtja peab ettevõtte registreerima äriregistris, (see peab olema ettevõtlusvorm, pole 

kindlaks määratud) vastavalt Äriseadustiku  kehtiva redaktsiooni nõuetele.
• Kõik veondusega tegelevad ettevõtted peavad omama tegevusluba/litsentsi (tegevusloata 

võivad erandina tegutseda ekspedeerimisettevõtted – agendid).
• Ettevõttes peavad olema seadusandlusega ette nähtud koolituse läbinud töötajad (maantee-

vedude korral on see nõue autoveoseaduses ).
• Veondusega tegelevad ettevõtted peavad omama tagatisraha (autoveoseadus määratleb 

tagatisraha suuruse sõltuvalt autode arvust), tagamaks tarbijakaitselisi nõudeid.
• Transpordiettevõtja peab olema hea mainega.

Iga veondusettevõte, olenemata suurusest, peab täitma oma tegevuses järgmisi funktsioone, 
vt joonist . .

Teenuste 
müügikorraldus

Ettevõtte maine 
kujundamine

Hinnakujundus

Analüüs

Veoprotsessi juhtimine 
ja korraldamine

Finantsiline
tagamine

Protsessi tehniline
tagamine

Analüüs

Veoprotsessi füüsiline
korraldamine

Arvlemine

Töötajate
kvalifi katsiooni

tagamine

1 https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015073
2 Autoveoseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015009

Joonis 1.1. Transpordiettevõtte funktsioonid
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Funktsioonid jagunevad kolme gruppi:
• tegevus turul, müügitöö;
• ressurssidega kindlustamine;
• veoprotsess, selle korraldamine ja juhtimine.

Väikeettevõtted kasutavad osade funktsioonide täitmisel nende teenuste sisseostmist või töö-
tamist ise alltöövõtjana (nt ekspedeerimisettevõtte juures).

Eesti oludes moodustavad autoveondusega tegelevad ettevõtted transpordiettevõtete ena-
muse. See on ühelt poolt seletatav Eesti väiksusega ja teisalt suhteliselt väikeste investeeri-
misvajadustega, võrreldes teiste transpordiliikidega. Samuti mõjutab seda kaubavoogude 
väiksus. Suurem osa transpordiettevõtteid on väikeettevõtted ( –  autot üle % ettevõtete 
kogu arvust).

1.2. Transpordivajadus ja transporditeenuste turg

Transpordivajadus on väljendatav nõudluse kaudu ja seda iseloomustatakse transporditöö 
vajadusega ajaühikus (tkm/aastas, kuus). Üldiselt on tavaks öelda, et nõudluse ja pakkumise 
vahekord turul kujundab hinna. Nii peaks see olema ka transporditeenuste osas. Tegelikult on 
asi palju komplitseeritum. Nimelt suur ja kestev nõudlus vähendab transporditeenuse  pakkuja 
investeerimisriske ja võimaldab olemasolevat veondustehnikat paremini ära kasutada. See asja-
olu mõjub soodsalt nii püsi- kui ka muutuvkulude formeerumisele omahinnas ja tulemuseks on 
vastupidiselt arvatavale hoopis veohindade alanemine. Seda illustreerib joonis . . Analoogset 
tendentsi võis täheldada ka Eesti veonduses kõrgkonjunktuuri aegadel.

Hind – Transpordikulud

– Tehase omahind

Nõudlus

Nõudlus 2 V/t Nõudlus 25 V/t

Joonis 1.2. Transpordivajaduse suurenedes veonduskulud toote 

omahinnas vähenevad (R. Oksaneni järgi3)

Tootmisettevõtete (klientuuri) seisukohalt saavad nad lühiajaliselt suuri transpordikulusid 
kompenseerida teiste kuluartiklite arvel, pikaajaliselt on aga oluline kaaluda ettevõtte asu-
kohavalikut. Üldiselt on ettevõtjatele transpordikulude seisukohalt soodsamad 
tiheda tootmisasustusega piirkonnad, kuivõrd transporditöö vajadus seal väheneb. 

3 Reijo Oksanen, „Kuljetustuotanto ja -talous”.
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Põhju seks on väiksemad vahekaugused koostööpartnerite vahel ja kauba saatmisel paremad 
võimalused saadetiste konsolideerimiseks. Seos tootmispiirkonna tiheduse ja transpordivaja-
duse vahel on esitatud joonisel . .

Nõudlus 
transporditeenustele

Tootmispaikade tihedus tk/ pindala

Joonis 1.3. Veovajaduse seos tootmisregiooni tihedusega

Transporditeenust osutava ettevõtte jaoks on turunõudlus ja konkurents kaks otsustavat 
tegurit, mille alusel planeeritakse kogu majandustegevus. Turunõudluse analüüsi alusel määra-
takse oma roll ja tegevusnišš sellel turul.

Millised on need kriteeriumid, mille alusel kohandatakse ennast turuga? Need on eeskätt 
turu ootused, mis sõltuvad kaubavoogudest. Millised on materiaalse voo parameetrid ja kuidas 
on ootused veoprotsessi ajale? Kas on tegemist suurte toormekogustega või konsolideerita-
vate kaubapartiidega (pakisaadetiste, väikesaadetiste või osakoormatega)? Teisalt on olulised 
transpordiprotsessile esitatavad ajalised piirangud. Sellist seost võib kirjeldada materiaalse voo 
mahu/massi ja aja funktsioonina: Ф = f (q, t). Sellise funktsiooni piirangud on tehnilised 
võimalused ja kulud. Nii määravad veovahendid ajalised võimalused ja kulude otstarbekus 
veovahendi valiku. Näiteks ei ole otstarbekas odava toorme transportimine lennukitega jne. 
Võimalused on näitlikustatud joonisel . .

Q – kaubakogus

t – transpordiaeg

Turunõudluse ootused 
kaubakoguse ja 
transpordiaja seose kohta

Joonis 1.4. Turu ootused seoses mass/maht ja aeg
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Muidugi on selline seos tinglik, kuivõrd aeg protsessile on otseselt seotud veokaugusega. Veo-
kauguse mõiste on tihedalt seotud sellise mõistega nagu transporditeenuste regioon või kui 
kasutada militaarset sõnapruuki, siis transpordipolügoon. See mõiste ei ole samane turure-
giooniga, kuivõrd transpordipolügoon näitab regiooni, kus protsess toimub, mitte seda, kus 
teenust turustatakse.

C1
I (C1–C5)*q

C5

A(q,t0) C4
Ci

Cn

C3 B(q, T1)

C2 C6

Joonis 1.5. Transporditeenuste regioon – transpordipolügoon

Transpordipolügoon moodustub regioonist lähte- ja sihtpunkti vahel. Mida suurem on vahe-
maa, seda rohkem on alternatiive transpordiprotsessile. Joonisel .  on näide transpordipolü-
goonist, mis on kujunenud lähtepunkti A ja sihtpunkti B vahel. Lühim tee AB läbib punktid C  
ja Cn, mis aga konkreetsete aja- ja massi-/mahukriteeriumite puhul saab olla optimaalseim, 
näitab funktsiooni:

optSSfS
m

j
teenusedj

n

i
veondusitransport  
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lahend. See lahend summeerib veo ja veo käigus nõutavate lisateenuste kulud. Seega 
ei pruugi lühim tee olla lõpplahendina majanduslikus mõttes kõige soodsam. Teisalt on määrav 
ka ajafaktor. Turuanalüüs nõuab seetõttu ka teiste alternatiivide arvestamist ja läbitöötamist.
Konkreetsete massi-/mahu- ja ajakriteeriumite korral võib oma turunišši vaadelda kui tükki 
kolmemõõtmelisest ruumist, mille mõõtmed oleksid marsruudialternatiivid, teenuste maht ja 
veoviisid/-vahendid. Selline lähenemine on näitlikustatud joonisel . .

Kui suure tüki turust ettevõtja endale võtab, sõltub konkurentsist, investeerimisvõimalustest, 
oskusteabe olemasolust ja paljudest muudest mõjuritest. Tähtis selle valiku tegemisel on selge 
ülevaate ja analüüsi olemasolu kõigist olulistest mõjuritest:
• materiaalse voo parameetrid ja nende muutumine ajas;
• ajanõuded transpordiprotsessile;
• transpordipolügooni olemus, alternatiivid ja nende kasutamise võimalused;
• teenuste vajadus ja eripärad transpordipolügoonil;
• olemasolevate ja vajaminevate veovahendite erinevus;
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• konkurentsitingimused transporditurul;
• investeeringute vajadus;
• transpordipolügooni riskid.

Turu selline analüüs annab võimaluse leida täiendavaid turunišše, kus nõudlus ei ole piisavalt 
rahuldatud ja võimaldab leida kasutust ebaefektiivselt kasutatud ressurssidele.

Veovahendite ja veoviiside alternatiivid

Minimaalne vajalik teenuste tase

Teenuste maht

by

ci

?
aj Marsruudialternatiivid

Joonis 1.6. Transpordituru nišš

1.3. Konkurentsivõime

Konkurentsivõime on otseselt sõltuv sellest, kui põhjalikult on tundma õpitud transporditurgu 
ja kui oskuslikult on valitud tegutsemiseks turunišš. Lisaks peab selgitama:
• kui suured on ettevõtte turunišis vajatavad teenused (kaubakogused ja -tüübid; millised on 

kliendid, kliendirühmad jne);
• klientide ja kliendirühmade ootused (ajanõuded, veovahendite vajadus ja omadused, tarne-

sagedused jne);
• turupotentsiaal ja selle välised piirangud (maksud, normatiivid, seadusandlus, teeload, 

liiklus piirangud jne).

Konkurentsivõime tagamiseks on olulised kvaliteedinõuded, mida võib väljendada järgmiste 
tunnussõnadega.
• Usaldatavuse kriteerium ehk ettevõtte riskitaluvus. Usaldusväärsus on võime täita 

tegija ja vastuvõtja ehk vedaja ja tellija ootusi ning vajadusi õigeaegselt ja loodetud ula tuses. 
Seega saab usaldusväärsust väljendada protsessi teostamisel saadud näitude suhtarvudega 
planeeritusse. Näiteks tegelik kohaletoimetamise aeg suhtena planeeritusse, saadetud 
kauba kogus ja kvaliteet kättesaadusse jne. Transpordiprotsessis aset leidvad kaod ja kvali-
teedi halvenemine on kahjuriskide avaldumine ning on käsitletav ahela usaldusväärsuse 
mõiste all.

• Ettevõtte reageerimiskiirus turul toimuvasse. Väga oluline on reageerida turult tulevatele 
indikatsioonidele kohe. Sellist omadust võiks iseloomustada ettevõtte paindlikkusena.
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• Juhitavus tähendab ettevõtte võimet järjestada oma keskkonnas muutusi protsessides 
juhtimisotsuste toimel. Juhitavus on kõigi protsesside juhtimise eelduseks. Juhitavust võib 
määratleda kui võimet sooritada soovitud määral transpordilogistilisi operatsioone (trans-
port, ladustamine jne) soovitud ajaga.

• Tootlikkuse tagamiseks kulutuste alanemise ja teeninduse paranemise kriteeriumid. 
Kulutuste alanemist võib mõõta mitmeti, esiteks (logistiliste) kulutuste osa müügikäibes, 
kulutuste osa saadetise kohta, ajastatud saadetise kulud, ladustamiskulude osatähtsus 
müügikäibes jne. See tähendab seda, kas transpordiettevõte suudab oma tegevusega anda 
kliendi tootmis-/müügiprotsessile lisaväärtuse.

Konkurents sõltub eelkõige aga samal turul ja turunišis tegutsevatest teistest ettevõtetest. Selle 
mõju hindamist saab teostada järgmiste mõjurite väljaselgitamise kaudu:
• konkurentide turuosa ja seal toimuvad muutused;
• konkurentide tugevad ja nõrgad küljed;
• oluliste konkurentide tegevuse analüüs;
• avaliku sektori mõju konkurentsile;
• valdkonna ümberkorralduste, omandisuhete ja ressursside muutuste mõju konkurentsile.

Kirjeldatu kujutab endast turuanalüüsi, mille tulemusena saab endale esitada järgmised küsi-
mused.
• „Miks kliendile peaks sobima transporditeenuste ostmine just meilt, aga mitte konkurentidelt?”
• „Mis on meil sellist, mis konkurentidel puudub, mille poolest oleme paremad?”

Klientide ootused transporditeenustele on erinevad ja seetõttu tuleb klientidele (või klientide 
gruppidele) läheneda erinevalt. Üldistatult võib konkurentsi mõjurid jagada viide gruppi.

.  Veondusprotsessiga seonduvad mõjurid:
• veovahendid ja nende sobivus;
• veovõimalused (kapatsiteet) ja nende kasutamise tase;
• veokiirus (ajagraafi kud ja marsruudid);
• veoprotsessi usaldusväärsus;
• liikluse seadusandlik tagatus (load, litsentsid jne);
• teenuste tase ja selle arendamine.

.  Transpordiprotsessi muud mõjurid:
• ladude ja seal seotud kapitali mõju;
• peale- ja mahalaadimise korraldus;
• kliendi ostu- ja müügilepingute tarnetingimused;
• sisetranspordi mõju.

. Veotasudest tulenevad konkurentsimõjurid:
• hinnatase ja lepingutingimused (hinnasoodustused, maksetingimused);
• hinnamehhanism ja kulude muutumise mõju (kulude ja transpordiprotsessi vastavus);
• hindade korrigeerimise tihedus ja korrigeerimise lihtsus;
• tariifi poliitika ülesehitus ja tarbijasõbralikkus;
• lisateenuste hinnakirjad (eraldi esitatud ja põhjendatavad);
• arveldamise läbipaistvus.
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. Välised konkurentsimõjurid:
• kliendi oma transpordiorganisatsiooni vajadus (või tarbetus);
• koopereerumine teiste klientide ja transpordiorganisatsioonidega (mineku-/tagasi-

koormamine, kombineeritud veod, konsolideerimine jne);
• veondusega liituvad muud teenused (ladustamine, ekspedeerimine, müügiteenused jne);
• vastutus kahjude eest veoprotsessis;
• kliendi soovide arvestamine veovahendite valikul.

. Teenuste turustamisest tulenevad mõjurid:
• turustamise kanalid;
• turustamise strateegia (agressiivsus);
• reklaam;
• ettevõtte maine;
• toote turustamise võime (esitlemise ja tagamise võime).

Viie mõjurigrupi koosmõju iseloomustab joonis . .

Veotasude 
mõjud

Materiaalse voo 
käitamise mõjurid

Veondusprotsessi 
mõjurid

Välised 
mõjud

Turustamise 
mõjud

KONKURENTSIVÕIME

Joonis 1.7. Konkurentsivõime mõjurid

1.4. Ressursid

Transporditeenuse tootmiseks on oluline, et ettevõtte käsutuses olevad ressursid vastaksid 
tema turupositsioonile ja arengukavadele. Ressursid jagatakse materiaalseteks, immate-
riaalseteks ja inimressurssideks.
Immateriaalsed ressursid on:
• teadmised, oskused, kogemused;
• load, litsentsid, patendid jne;
• arvutiprogrammid;
• projektid jne.

Tööjõud on väga oluline ressurss, kuivõrd ta on teadmiste ja oskuste ning kogemuste kandja ja 
tema kasutamine moodustab olulise osa ettevõtte kulubaasist. Ettevõtte kvalitatiivsete näitajate 
kandjana on tööjõud kõige olulisem konkurentsivõime tagaja. Tööjõu kohta on veondusette-
võtetele riik autoveoseadusega kehtestanud miinimumnõuded.
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Materiaalsed ressursid jaotatakse pikaajalise mõjuga ressurssideks ja lühiajalise 
mõjuga ressurssideks. Pikaajalise mõjuga ressursid on:
• veovahendid, nagu treilerid, konteinerid, vagunid jne;
• transpordivahendid, nagu autod, vedurid, laevad, praamid, lennukid jne;
• kinnisvara, nagu maavaldused, hooned, remondi- ja teenindustöökojad, laod jne;
• remondi- ja teenindamise seadmed, infotöötlusvahendid.

Raamatupidamislikult käsitletakse neid põhivaradena ja nad arvestatakse toodangusse amorti-
satsioonina (kulumina).

Lühiajalise mõjuga materiaalsed ressursid kulutatakse jooksva tegevuse käigus ja 
need on:
• kütus ja määrdeained;
• tagavaraosad;
• rehvid;
• hooldematerjalid;
• kontoritarbed jne.

Raamatupidamislikult kirjeldatakse neid kui käibevarasid.
Transpordiprotsessi juhtimisel ja teostamisel tehtud inimtöö (autojuhid, remonditööli-

sed jne) loetakse ressursi lühiajaliseks rakendamiseks. Siin avaldub tööjõu kui ressursi kahene 
iseloom, ühelt poolt arvestatakse teda kuludesse kui lühiajalist ressurssi, teisalt omab ta 
potentsiaalse ressursi tähendust tulevikus teostamisele tuleva tootmise jaoks.

Materiaalsed ressursid kokku moodustavad seotud kapitali ja nende katteallikateks võivad 
olla ettevõtte omakapital, laenukapital ja lühiaegsed kohustused (viimased tulenevad põhiliselt 
lepingulistest suhetest koostööpartneritega).

Oluliseks transpordiettevõttele, nagu kõigile äriettevõtetelegi, on materiaalsete ressursside 
tootlus ja ringlus. Transpordivahendite suhteliselt kõrge hind ei võimalda saavutada väga kiiret 
kapitaliringlust.

Ressursside koosmõju käsitletakse ettevõtte potentsiaalina ja see mõiste on tulevikku 
suunatud ning näitab ettevõtte võimet tegutseda tulevikus. Potentsiaali kujundamisel ei saa 
mööda vaadata ressursist, mida nimetatakse ettevõtte maineks. Potentsiaali kujunemist ise-
loomustab joonis . .

Materiaalsed ressursid:
• põhivarad
• käibevarad

Inimressursid:
• töölised
• spetsialistid
• juhid

Immateriaalsed ressursid:
• tehnoloogiad
• litsensid, load
• programmid

Maine:
• usaldusväärsus
• kvaliteet
• kindlus jne.

Joonis 1.8. Ettevõtte potentsiaali kujunemine



15

2. Ettevõtte asutamine ja ettevõtlusvormid
Mari Suurväli

2.1. Mis on ettevõte ja kes on ettevõtja?

Ettevõtja on isik, kes riski eeldades asutab ettevõtte ja organiseerib selle tegevust eesmärgiga 
saada kasu. Eristatakse kolme liiki ettevõtjaid:
• füüsilised isikud – üksikettevõtjad;
• partnerlused – täis- ja usaldusühingud;
• korporatsioonid – osaühingud ja aktsiaseltsid.

Ettevõte on üksus, mis kasutab tööjõudu, töövahendeid ja materjale mingite hüviste tootmi-
seks või teenuste osutamiseks.

Ettevõtlus – tulu saamisele suunatud iseseisev majandustegevus, mis on kooskõlas sea-
duse ja moraalinormidega.

Oluline on seejuures teada, et peale ettevõtjate võivad tulu saada ja ettevõtlusega tegeleda 
ka muud subjektid, nagu MTÜd, SAd, avaliku sektori asutused.

Väike- ja suurettevõtlus
Ettevõtteid jaotatakse töötajate arvu järgi:
• alla  töötaja – mikroettevõtted;
• –  töötajat – väikeettevõtted;
• –  töötajat – keskmise suurusega ettevõtted;
• üle  töötaja – suurettevõtted.

Kogu ettevõtlus saab alguse ideest, oletusest või arvamusest, et üks kindel toode/teenus omab 
selliseid omadusi, et talle leidub turg – ostja. Ettevõtte eesmärk, äriidee ja strateegia täpsus-
tatakse äriplaanis.

Vastavalt eesmärgile on eelnevalt vajalik otsustada, milline ettevõtlusvorm sobib teile idee 
elluviimiseks.

2.2. Millele mõelda ettevõtlusvormi valimisel?

Järgmised küsimused ja vastused annavad mõned juhtnöörid valikute tegemiseks.
• Kaalu esmalt, kas eesmärk on luua ettevõte, mis tagab töö ainult teie perele või annab tööd 

ka teistele. Kui on ette näha, et palgatakse töötajaid, siis pigem ei sobi ettevõtlusvormiks 
täisvastutusega vormid, nagu FIE, täisühing ja usaldusühing.

• Teiseks tasub mõelda äririskile – väikese riskiga tegevuse puhul (nt kodumajutus, 
rehvi vahetus) võib kasutada täisvastutusega ettevõtlusvorme, samal ajal kui suurte inves-
teeringute, võõrkapitali kasutamise jm puhul on arukam kasutada piiratud vastutusega 
ettevõtlusvorme, nagu osaühing ja aktsiaselts.

• Kolmandaks tasub silmas pidada tegevuse intensiivsust – kui tegemist on teie jaoks 
kõrvaltegevusega, võib mõelda sellele, et alustada äriühinguga, mille asutamise kulud on 
madalad – FIE, täisühing.
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Suurema tegevusmahu korral oleks vaja otsustada vastuvõetav osakapitali vajadus – osa ühingul 
on see minimaalselt  eurot ja aktsiaseltsil   eurot.

Aktsiaseltsi valimist tasub kaaluda, kui investeeringud on suured ja on ette näha, et oma-
nikering võib kiirelt laieneda.

Üldjuhul on alustavale ettevõtjale osaühing sobivam variant, kuna selle juhtimisstruktuur 
on lihtsam ja nõutav algkapital väiksem.

Rajamise kergus ja kiirus. Lihtsam on tegevust alustada füüsilisest isikust ettevõtjana. 
Pikema perspektiiviga ettevõtte rajamisel ei tohiks rajamise kergus siiski olla kaalukeeleks.

Lõpetamise, ärist lahkumise kergus. Lihtsaim jällegi füüsilisest isikust ettevõtjal. 
Täisühingu korral on äriseadustikus ettekirjutised, millal võib ühingust lahkuda ja kui ruttu 
teised osanikud peavad ühingust lahkuja osa välja maksma. Osaühingu ja aktsiaseltsi korral 
sellised kohustused puuduvad. Kui tahad oma osaluse aktsiaseltsis rahaks teha, ei pruugi see 
alati teostatav olla.

Litsentside vajadus. Mõnel tegevusalal on ettevõtlus Eestis lubatud vaid riikliku tegevus-
litsentsi olemasolu korral. Kui kavandatav tegevusala on litsentsitav, tuleks kontrollida, kas 
konkreetse litsentsi väljaandmisel on ettevõtlusvormide lõikes piiranguid.

Kasumijaotus. Siinkohal on eelkõige küsimus selles, et kui laiendad omanike ringi, pead 
nendega ka kasumit jagama. Ainuomanik olles lõikad kõik oma äriideest tulenevad viljad ise. 
Kui sul jääb puudu mingitest oskustest, võid ju kasutada palgalist lisatööjõudu. Samas võib 
omanike ringi laiendamine olla vajalik lisakapitali hankimiseks ja kaasomanikud võivad ette-
võtte hea käekäigu nimel palgatöötajatest enam pingutada.

Ettevõtte asutamisel on vaja enne ettevõtlusvormi valiku tegemist hoolega järele mõelda. 
Ettevõtlusvormi saab tulevikus küll muuta, aga arvestada tuleb siis täiendavate kulutustega.

2.3. Ettevõtlusvormide võrdlev koondtabel

Näitaja FIE OÜ AS TÜ UÜ Tulundus-

ühistu

Osanike

vastutus

Isikliku
varaga

Firmasse
paigutatud
varaga

Firmasse
paigutatud
varaga

Isikliku
varaga

Täisosanik
isikliku varaga,
usaldusosanik
fi rmasse
paigutatud
varaga

Firmasse
paigutatud
varaga

Ühingu

esindusõigus

Oma-
nikul

Juhatuse
liikmetel

Juhatuse
liikmetel

Osanikel Täisosanikel Juhatuse
liikmetel

Juhtimis-

tasandid

Ettevõtja
ise

1. Osanikud
2. Juhatus/
juhataja
3. Tegevjuht

1. Aktsio-
närid
2. Nõukogu
3. Juhatus
4. Tegevjuht

Ametlikud
juhtimis-
organid
puuduvad

Ametlikud
juhtimis -
organid
puuduvad

1. Osanikud
2. Juhatus/
juhataja
3. Tegevjuht

Minimaalne

omakapital

(EUR)

0 2500 25 000 0
(määrab 
ühingu-
leping)

0
(määrab 
ühingu leping)

2500
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Näitaja FIE OÜ AS TÜ UÜ Tulundus-

ühistu

Elektroonse

kiir-

menetluse

võimalus

Olemas Olemas Ainult
muutmis-
kannetele

Olemas Olemas Ainult
muutmis-
kannetele

Asutamis-

kulud

Madalad Keskmised Kõrged Madalad Madalad Keskmised

2.4. Ettevõtte asutamise etapid

ETTEVÕTTE  ASUTAMISE  ETAPID

ÄRIIDEE

EESMÄRKIDE  SEADMINE

ÄRINIME  VALIK  JA  KONTROLL
ariregister.rik.ee/nimeparing

ETTEVÕTTE  VORMI  VALIK

FIE        OSAÜHING      USALDUSÜHING      TÄISÜHING     TULUNDUSÜHISTU   AS

ETTEVÕTTE  REGISTREERIMINE  ÄRIREGISTRIS

TEGEVUSLOA / -LITSENTSI  SAAMINE

TÖÖTAJATE  ARVELEVÕTMINE (Haigekassa, Tööinspektsioon)

RERISTREERING  MAJANDUSTEGEVUSE  REGISTRIS

FINANTSEERIMISVÕIMALUSTE  LEIDMINE

EASi toetusvõimaluste andmebaas: http://easbaas.5dvision.ee

Ettevõtte registreerimine on võimalik mitmel viisil.
I  Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem. Selleks vajate ID-kaarti 
või mobiili IDd ning digitaalse allkirjastamise tarkvara.
Ettevõtte saate registreerida elektroonselt ettevõtteportaalis üksnes siis, kui:
• osakapitali sissemakse on rahaline ja tasute nii osakapitali kui ka riigilõivu elektroonselt 

ettevõtjaportaali kaudu;
• kõik asutamisega seotud isikud saavad asutamisdokumente digitaalselt allkirjastada.

Ettevõtlusportaalis on võimalik registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut ning alustada FIEna.
NB! Tulundusühistut ja aktsiaseltsi elektroonselt asutada ei ole võimalik.
Ettevõtjaportaal asub aadressil: www.riik.ee/et/ettevõtjaportaal.



18

II Ettevõtte registreerimine notari abil.
Kindlasti tuleb ettevõte asutada notari abil, kui:
• äriühingu sissemakse pole rahaline, vaid rahaliselt hinnatav ja OÜ-le üleantav asi või vara-

line õigus (nt tarkvara);
• äriühingu asutajad ei saa digitaalselt allkirjastada asutamisdokumente.
Ettevõtte asutamine notari juures on tasuline ja võtab aega –  päeva.

III Valmis fi rma ostmine.

2.4.1. Milline tegevusala valida?

Ettevõtte tegevusala valikul tuleb lähtuda soovitud idee elluviimiseks Eesti majanduse tegevus-
alade klassifi kaatoris (EMTAK) esitatud tegevusaladest ja valida oma ettevõtte põhitegevus-
alaks üks klassifi kaatoris olevaist.

Lisaks tuleb selgusele jõuda, kas teil on vaja litsentsi või tegevusluba. Eesti majanduse 
tegevus alade klassifi kaator: www.eesti.ee/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html.

2.4.2. Mis on äriplaan?

Hästi läbimõeldud ja äriplaanina kirjutatud äriidee aitab edu saavutada ning on oluline fi nant-
seerijatele ja teistele äripartneritele. See on kirjeldus ettevõttest, selle juhtkonnast, äriideest, 
tegevusest, majanduslikust olukorrast, tulevikuplaanidest ja vajadustest. Kokkuvõtlikult 
 kirjeldus sellest, mis on olemas, mis plaanis ja mida plaani elluviimiseks tehakse.

Enne tegevuse idee realiseerimist tuleks määratleda tegevuse üldine eesmärk ja sõnastada: 
„Mil viisil on see ettevõte kasulik ostjale – turule, ja kuidas saaks ettevõte teenida  rahuldaval 
hulgal raha?” Tavaliselt on eesmärgid majanduslikud: võimalikult kõrge kasum, madalad 
 hinnad, kvaliteetne toodang/teenus, kindel osa turu mahust, suur aastakäive.

Ettevõtte kogu hilisem tegevus lähtub eesmärkidest. Töid ettevõttes organiseerides tuleb 
pidevalt silmas pidada seatud eesmärke.

Enne turuleminekut tuleks kindlasti viia läbi turuuurimus.
Kõik abinõud, mida kasutusele võetakse, peavad sisaldama vastust järgmisele küsimusele: 
„Kuidas aitavad abinõud jõuda püstitatud sihile?” Tuleb hinnata, mis ohustab, mis võimaldab 
ettevõttele edu.

2.5. Äriplaani miinimumnõuded

Kokkuvõte: idee esitaja(d), äriidee lühikirjeldus, missioon ja visioon, eesmärgid, toetusvajadused.

Ettevõtja: asutaja(d); nende pädevused (tugevused-nõrkused ja meetmed nõrkuste ületa-
miseks); plaanitav õigusvorm, ärinimi; põhieesmärgid lähiaastateks. Organisatsiooni üles-
ehitus, võtmeisikud, nende osalused ja rollid.

Tooted/teenused: loetelu ja kirjeldus (sh müügiks valmisoleku aste), eelised (sh uuendus-
likkus), potentsiaalsed tarbijad, hinnapoliitika.

Turg ja konkurents: turu kirjeldus (üldiselt ja segmenteeritult, sh geograafi liselt, demo-
graafi liselt ja psühhograafi liselt); sihtturud, sihtrühmad ja potentsiaalsed müügimahud. Pea-
mised konkurendid, nende turuosad ja positsioonid turul.
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Turundusstrateegia: põhiprintsiibid, positsioneerimine, lisateenused ja garantiid; hinna-
kujundus (hinna määramise põhimõtted ja eelkalkulatsioonid); tasumistingimused (makse-
vahendid ja -tähtajad, soodustused); jaotuskanalid; turundustoetus, sh reklaam (põhimõtted, 
kanalid, viisid, kulutused) jm turundusega seonduv.

Tootmine/teenuste osutamine ja muud olulised tegevused: tehnoloogia,  seadmed 
(võima likud alternatiivid, hankimise võimalused); tegevuskoht; tooraine ja materjalid 
(hankimis võimalused); suhe looduskeskkonda; tööjõud, partnerid ja alltöövõtjad.

Riskid: võimalikud riskifaktorid ja võimalused riskide maandamiseks.

Finantseerimine: vajalikud investeeringud ja prognoositavad kulud (sh muutuv- ja püsi-
kulud) ning nende katteallikad (omakapital, pika- ja/või lühiajalised laenud, liisingud, tugi-
meetmed jm).

Ettevõtte käivitamine: alustamiseks tarvilikud eeldused, protsessi (projekti) kirjeldus, ajakava.

Äriplaani koostamiseks kasulikud lingid: www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-
lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/taotluse-esitamine-ja-juhendid ja www.tootu-
kassa.ee/index.php?id= .

2.6. Ettevõtluskeskkond

Ettevõtete tegevust mõjutab teda ümbritsev keskkond. Ettevõtluskeskkond (samuti turundus) 
hõlmab kõiki tegureid, mis avaldavad kas otsest või kaudset mõju ettevõtete tegevusele. Ette-
võtluskeskkonna analüüsita on võimatu püstitada eesmärke ettevõtte tegevuseks. Samas on 
keeruline vastu võtta muid turunduslikke ettevõtluseks vajalikke otsuseid. Äriplaanis antakse 
lühiülevaade konkreetsest keskkonnast, milles tegutsetakse.

Keskkonnad jagunevad:
• mikrokeskkond (lähikeskkond);
• makrokeskkond (kaugkeskkond);
• globaalne ehk megakeskkond.

Mikrokeskkond on jõud, mis otseselt mõjutab fi rma edukust. Analüüsides keskkonda, saame 
ülevaate mikrokeskkonna komponentidest: tarbijad, konkurendid, hankijad, vahendajad, 
hulgi müüjad, jaemüüjad ja riik.

Oluline on mõista erinevaid aspekte, mis võivad mõjutada ettevõtte edukust.

Tarbijad – ostavad ettevõtte toodangut. Seega on oluline arvestada nende huvidega. Enam 
tähelepanu pööratakse hinnale, kvaliteedile, teenindusele ja usaldusväärsusele.

Konkurendid – müüvad samasugust toodangut ja on huvitatud ausast konkurentsist ning 
koostööst.

Hankijad – müüvad toodangut ettevõtetele. Nende huvi on stabiilsus tellimustele, soodsad 
hinnad, soodsad maksetingimused ja maksevõime.

Riik – huvitatud sellest, et ettevõtetelt laekuksid maksutulud; ettevõtlusega oleks tagatud töö-
hõive inimestele ja ettevõtted tegutseksid keskkonda säästvalt.
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Makrokeskkond koosneb põhijõududest, mis mõjutavad organisatsiooni mikrokeskkonda ja 
kujutavad ettevõtetele võimalusi ning ohte. Makrokeskkonna faktoreid ei saa fi rma kontrollida 
ega muuta, seda enam peab aga neid teadma ja tundma, et nendega arvestada ja võimalusel 
oma huvides ära kasutada. Makrokeskkonna juures on oluline:
• sotsiaalne keskkond – demograafi line seisund, religioossed iseärasused, eetilised tõeks-

pidamised, survegruppide tegevus, olukord tööjõuturul jne;
• kultuuriline keskkond – institutsioonid, inimeste väärtushinnangud ja käitumis-

normid, ühiskonna suhtumine, elulaad jne;
• poliitiline keskkond – muutused seadustes, maksumäärades, valitsuse suhtumises 

monopolidesse, eksporti, importi, keskkonnakaitsesse jne, aga ka rahvusvahelised suhted, 
korruptsioon jms;

• teaduslik-tehnoloogiline keskkond – teaduse ja tehnika arengutendentsid, mis toovad 
endaga kaasa muutused toodetes/tunnustes, jaotusskeemides, müügiviisides ning kogu äri-
tegevuse ülesehituses. Tehnoloogilises keskkonnas on soovitatav tähelepanu pöörata tehni-
lise arengu kiirenemisele, toodete elutsükli lühenemisele, tehnoloogia kõrgele osakaalule 
kuludes ning uurimis- ja arenduskulude kasvule;

• ökoloogiline keskkond – muutused looduskeskkonnas, aga ka muutused keskkonna-
kaitset puudutavates seadustes ja suhtumises keskkonnakaitsesse. Samuti loodusressursid, 
mis on logistika sisendiks või mida logistiline tegevus mõjutab;

• majanduslik keskkond – tarbijate ostujõud, reaaltulude suurust ja kulutuste suurust 
mõjutavad tegurid, olulised sündmused hindade ja vahendite kokkuhoiu vallas, krediidi saa-
mise võimalikkus ja lihtsus, elanikkonnale jääv vaba raha hulk, infl atsioon, rahvuslik kogu-
toodang elaniku kohta ja selle kasv; sissetulekute erinevus kõrg-, kesk- ja alamklassi vahel jt.

Globaalses ehk megakeskkonnas tuleb arvestada rahvusvaheliste suhete ja poliitikaga, 
maailmamajanduse arengu tsüklitega ning rahvusvahelistel turgudel kujunenud hindadega.

2.6.1. Ettevõtet ümbritsev keskkond

GLOBAALNE EHK MEGAKESKKOND

MAKROKESKKOND
Majanduslik olukord                                                    Demograafi line olukord

MIKROKESKKOND
Konkurendid

Tarbijad           Ettevõtte sisekeskkond          Tarnijad

Huvigrupid                                  Asendustooted

Sotsiaalne olukord              Poliitiline olukord          Tehnoloogiline olukord

Rahvusvaheliste organisatsioonide mõju



21

2.6.2. Ettevõtja ja ettevõtluskeskkonna vastastikused mõjud

ETTEVÕTJA POSITSIOON ÜHISKONNAS 
 JA

ÜHISKONNA MÕJUD ETTEVÕTJALE

KASUM ETTEVÕTJA
töö INIMENE,

ÜHISKOND

ELUKESKKOND
RIIK, LINN, VALD: 

Haridus
Tervishoid
Sotsiaalabi
Pensionid

Kultuur, sport
Teed, tänavad

Politsei, kaitsevägi

ERAETTEVÕTE – ÜHISKONNA ALUS

Euroopa Liit
WTO

Maailmapank
jm

RIIK
Poliitika

Seadused
Määrused

LINN VALD
Arengukava

Üldplaneering
Määrused

E T T E V Õ T L U S K E S K K O N D

palk

maksud

Iga riik saab eksisteerida ainult majandustegevuses tekkiva lisandväärtuse 
ümberjaotamise kaudu, mida teostatakse maksusüsteemi abil.

2.7. Turundus. Reklaam ja avalikud suhted

Turundus on kui küsimus – kuidas luua, võita ja valitseda turgusid?

Turunduse mõiste on aastate jooksul muutunud ja arenenud. Lihtsustatult võib öelda, et 
turundus on ettevõtte üks olulistest funktsioonidest, olles nn sillaks turu ja ettevõtte vahel. 
Turundus tegevuste kaudu leiab ettevõte endale tarbijad, kuid turundustegevused ei ole kitsalt 
ainult reklaamikampaaniate ettevalmistamine ja läbiviimine, müügijuhtimine vms.
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Turundustegevused saavad alguse ettevõtte üldisest strateegiast ja eesmärkidest. Turunduse 
eesmärgiks on juhtida turul olevad potentsiaalsed tarbijad võimalikult kasumlikult ettevõtte 
toodete/teenuste juurde. Tänapäeval on lisandunud veel üks oluline aspekt – nimelt hoida 
võimalikult paljud tarbijad oma toodetele/teenustele lojaalsetena. Edukas turundusstrateegia 
on ettevõtte jaoks elulise tähtsusega küsimus.

Turundus on ettevõtte üks olulistest strateegilistest juhtimisfunktsioonidest.

Turunduse juhtimine ettevõttes on alati olnud eelkõige juhtimisfunktsioon ja tegelikult üks 
 raskemaid tegevusi, sest turunduse eest vastutava inimesena tuleb tihti juhtida nn mitte-
formaalset meeskonda (meeskonda, kes otseselt ja ettevõtte juhtimisstruktuuri kohaselt ei 
pruugi alluda nimetatud juhtfi guurile, kuid keda tuleb osata juhtida oskusliku motiveerimise 
kaudu, saavutamaks ettevõttele esitatud eesmärke) ja ka pidevalt tõestada oma seisukohtade 
paikapidavust ettevõtte teistele juhtidele ja omanikele.

2.7.1. Ettevõtte üldistest eesmärkidest lähtuvad ka turunduseesmärgid

Turundusprojektid on osa kogu ettevõtte pikaajalistest turunduseesmärkidest, see tähendab, 
et viies edukalt ja korrapäraselt läbi turundusprojekte, saavutame ka ettevõttele seatud suured 
eesmärgid, sest elu koosneb ju pisiasjadest ja õnnestumiste taga on reeglina väikeste õnnestu-
miste kogum, mitte taevane õnnistus. Alustame sellest, et ettevõtted on turul erinevatel posit-
sioonidel ning kuidas suudame turgu analüüsida, sellest sõltub ettevõtte edu. Analüüs annab 
vastused järgmistele küsimustele.
• Kui suur on meie ettevõtte turupotentsiaal?
• Kuidas käituvad meie olemasolevad ja potentsiaalsed tarbijad? Millised on prioriteetsed 

tarbijasegmendid?
• Millised on üldised makromajanduslikud muutused turul?
• Milliseid tarbijate uusi vajadusi turul näeme? Kuidas meie olemasolev toote-/teenuste-

portfell tarbijate muutuvatele vajadustele vastab?
• Milline on meie ettevõtte positsioneering turul? Mis on meis ainulaadset ja unikaalset, 

 millega konkurentidest eristuda?

Eesmärkide püstitamisel on oluline, et need oleksid:
• konkreetsed, mõõdetavad, kokkulepitud, reaalsed ja ajastatud;
• kelle ootusi nad peavad rahuldama;
• on nad püstitatud võimeid/võimalusi üle- või alahinnates;
• missugusele võtmevaldkonnale nad on suunatud;
• kuidas need kokkuvõttes töötavad kogu ettevõtte eesmärkide ahelas;
• kuidas neid selgelt ja täpselt edastada, et kõik nendest üheselt aru saaksid.

Eesmärgid on vajalikud ainuüksi seepärast, et kõik peavad teadma, milleks midagi tehakse ja 
on märgiks tulemuseni jõudmisest.

Olulisim on aga saavutada kõigiga kokkulepe eesmärkide täitmiseks, sest kui kokkulepet 
ei saavutata, muutuvad eesmärgid lihtsalt loosungiks. Turundusplaan tuleb koostada põhjalik, 
see peaks sisaldama kokkuvõtteid tarbijatest, turust, toote/teenuse arendusest. Tuleb eristada 
strateegilist ja operatiivset turundusplaani.

Strateegiline turundusplaan käsitleb pikemaajalisi visioone ja arenguid ning põhja-
likku analüüsi lähiaastate turutrendide võimalike arengute kohta.
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Operatiivne turundusplaan keskendub tavaliselt aastasele perioodile ja sisaldab konk-
reetset turundusaktsioonide plaani (milliseid kampaaniaid, üritusi vm tegevusi planeeritakse).

Turundusplaanis on kesksel kohal tarbija – klient.
Mida tarbijatelt tahetakse teada saada?

• Miks nad just teie tooteid eelistavad?
• Kuidas nad suhtuvad teie konkurentide pakutavasse?
• Kui tihti nad teie tooteid tarbivad?
• Kas nad tulevikus planeerivad tarbida neid rohkem või vähem?
• Millised oleksid nende ettepanekud tootearendusse? Milliseid uusi tooteid nad ootavad?
• Millistest meediakanalitest nad teie toodete reklaame või muud teie ettevõtet puudutavat 

infot on näinud?
• Milliseid meediakanaleid nad muidu tarbivad?
• Mida harrastavad, kuidas veedavad oma vaba aega (milline on nende elustiil)?
• Kuidas ja kas on nende ostuharjumused muutunud?
• Kas nad on rahul teie toodete kättesaadavuse ja teenindusega?

Uuringud aitavad tarbijaid paremini tundma õppida ja kontakte säilitada.
Ettevõtete tegevuse aluseks on tarbijate soovid ja vajadused ning nende võimalikud soovid 

tulevikus. Igal ettevõttel on lojaalsed, võimalikud, neutraalsed ja eitavad tarbijad.

Lojaalsed on need, kes on ettevõtte tooteid tarbinud pikka aega ja kes alati eelistavad teie 
ettevõtte tooteid konkurendi omadele.

Võimalikud on need, kes aeg-ajalt tarbivad nii teie ettevõtte kui ka konkurentide toodangut.

Neutraalsed need, kes teie ettevõtte toodetest midagi ei tea või hetkel neid ei vaja.

Eitavad need, kes teie tooteid kunagi vajama ei hakka.

Kui teame nende segmentide käitumist, saamegi püstitada konkreetseid eesmärke, milleks 
 võivad näiteks olla eesmärk suurendada lojaalsete tarbijate arvu või saada juurde uusi tarbi-
jaid võimalike hulgast. Eriti oluline on selgeks teha eitavate tarbijate segment, sest nendele pole 
mõtet kavandada ühtegi turunduslikku aktsiooni.

Turundusplaan teostub tegevuste aktsioonide kaudu. Siin on oluline, mida soovime kam-
paaniaga saavutada, milliseid kampaaniavõtteid arvame heaks olevat kasutada, kuidas lahen-
dame müügitoetuskampaania.

Müügimees peab olema kursis ja tundma kampaaniat. Tänapäeval on enamik kampaaniaid 
kaupmehega juba aastaks ette kokku lepitud, seega on müügimeeste roll kampaania õnnestu-
mises ikkagi väga suur.

Jälle ei tohi eesmärki silmist kaotada. Tähtis on võimalikult optimaalsete vahenditega 
saavu tada parim tulemus.

Turunduses on meeskonnatöö vaja muuta efektiivseks, selgitada täpselt kõigile nende roll 
ja ootused. Motiveerimisel ja heal liidril on suur roll ning kaal tulemuste saavutamisel. Ei tohi 
unustada ühtki meeskonnaliiget, tunnustada kui vähegi võimalik. Seisukohad on vaja läbi 
mõelda ja kuulata teisi. Hoida positiivset meeleolu, seda ka rasketes situatsioonides.
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2.7.2. Reklaam

Enne reklaami tegemist on vaja sõnastada eesmärgid ja leida vastused järgmistele küsimustele.
• Millised on reklaami eesmärgid?
• Millise tegevuse peaks reklaam esile kutsuma?
• Mida tahetakse öelda?
• Mida peaks reklaamisõnumis rõhutama?
• Milliseid omadusi soovitakse esile tõsta?
• Milline funktsioon peaks reklaamisõnumil olema?
• Millised on reklaami taotlused?
• Kas suund on esmasele või valivale nõudlusele, otsesele või kaudsele tegevusele, tootele 

või tootjale, informeerimisele, veenmisele või meeldetuletamisele, üksikreklaamile või 
reklaami kampaaniale?

• Kellele reklaam on suunatud? Kes on sihtgrupp?
• Kes töötab välja täpsema reklaamikontseptsiooni? Kas fi rma oma reklaamitöötaja või 

reklaami agentuur?
• Millise reklaamiagentuuriga tehakse koostööd? Millistel tingimustel ta valitakse?
• Kes töötab välja meediakontseptsiooni?
• Kas ja millise meediaagentuuriga tehakse koostööd? Milles koostöö seisneb?
• Millise reklaamikanali kaudu sõnum edastatakse? Kõigepealt tuleks paika panna reklaami-

kanali liigid ja seejärel ka täpsemad kanalid.
• Reklaami ajastus?
• Kas ühekordne või pidev reklaam?
• Kas, kuidas ja kes teeb reklaamile eel- ja järelteste?
• Reklaami eelarve.

Samuti võiks kirja panna selle, kas, kes ja kuidas analüüsib reklaami efektiivsust. Milliseid 
järeldusi oleks vaja teha ja kellele neid andmeid edastada?

Tihtipeale koostatakse lisaks turundusplaanile veel ka eraldi reklaamiplaan, mis lisatakse 
turundusplaani juurde.

Turunduse eelarves peaksid olema arvestatud kõik turundusega seotud otsesed ja kaudsed 
kulud. Välja tuleks tuua:
• kulutused turundusorganisatsioonile;
• kontorikulud;
• kulutused turunduskomponentidele;
• toode, tootearendus, toote parendamine jmt;
• võimalikud allahindlused, hinnakirjad, komisjonitasud jmt;
• turustuse transpordikulud, ladustamine, pakendamine, tellimuskulud, võimalikud soodus-

tused erinevatele turustuskanalitele jmt;
• turunduse kommunikatsioonreklaamikulud, (müügitoetus, müügiorganisatsioon, avalikud 

suhted jmt).

Turunduse eelarve juures tuleks arvesse võtta järgmist.
• Millal kulutada? Ajaline jaotus.
• Millele kulutada?
• Kui palju kulutada?
• Reservfond eriolukordadeks?



25

• Väga hea oleks mainida ka seda, kust üldse tulevad turunduse fi nantsvahendid? Kui suured 
nad on? Kas ja millest on nad sõltuvuses?

Kindlalt paika pidavaid eelarveid on pikaks ajaks suhteliselt raske koostada, kuid hea oleks 
välja tuua võimalikud lahendused. Eeskujuks võiks võtta möödunud perioodide protsentuaal-
sed näitajad ja püüda nende alusel ennustada. Samas ei tohi aga ära unustada seda, et kõik-
sugused turunduskulutused peaksid kindlasti olema seotud toote iseloomu ja vastava elutsükli 
faasiga.

2.7.3. Avalikud suhted

Avalikud suhted (public relations) – s.o personali omavaheline suhtlemine, suhtlemine 
 klientide ja avalikkusega. Avalikke suhteid ei kujundata mitte ainult sihtturuga, vaid nad 
luuakse kogu ühiskonnaga, kõigiga, keda mõjutab või seob ettevõtte tegevus.

Avalike suhete kujundamise juures tuleks paika panna, millised on eesmärgid. Mida soovi-
takse muuta? Millist muljet ettevõttest või tootest/teenusest jätta? Samuti on alati oluline, 
kellele konkreetselt on tegevus suunatud. Avaliku arvamuse kujundamisel on vaja ettevõttes 
määrata, kes koordineerib avalike suhete organiseerimist, kas ettevõtte oma töötaja või tehakse 
koostööd avalikke suhteid korraldavate ettevõtetega. Milles seisneb koostöö ja kuidas saab 
suhte korraldaja informatsiooni? Eelnevalt koostatud ettevõtte strateegilisele plaanile valitakse 
vahendite (fotod, intervjuud, tuntud inimesed jmt), kanalite ja meetmete kasutus (eriüritused, 
lobitöö, väljaanded, ajaleheartiklid, pressikonverentsid jmt).

Selleks, et tihedates konkurentsitingimustes edukalt hakkama saada, on avalikkust vaja 
pidevalt tehtust ja teoksil olevast informeerida.

2.8. Ettevõtlusega kaasnevad riskid, nende maandamine

Ettevõtluses vaadeldakse riski kui ebasoovitava sündmuse esinemise tõenäosust. Riski puhul 
on meil tavaliselt teada võimalikud oodatavad tulemused ja tulemuste esinemise tõenäosus. 
Risk on seega juhitav ja välditav. Ettevõtjaid huvitab riski määratlemine.

Risk on rahalise kaotuse määr, mis leitakse võimaliku sündmuse tõenäosuse ja sellega kaas-
neva kulu korrutisena.

Risk = sündmuse tõenäosus × sündmuse kulu.

Vaatleme ettevõtlusega kaasnevaid riske ja teid, millest soovitatakse riskide hindamisel juhin-
duda.

Valdkonnad, kus ohustavaid riske esineb, on järgmised.
. Tegevusrisk – füüsiliste katastroofi de, inimlikest vigadest tulenev kadude risk ette-

võttele – juhtimisrisk.
. Tururisk – fi nantsseisundit ohustavate tegurite ilmnemine turul, mis võivad kaasa tuua 

toodangu hindade ja vara väärtuse muutumise.
. Äririsk – äriplaani ohustavate parameetrite muutustest tulenevad riskid.
. Krediidirisk – oma ja partnerite lepinguliste kohustuste täitmist ohustavad muutused. 

Krediidi- ja fi nantsriski puhul ei saada hakkama laenude ja laenuintresside tagasimaks-
misega. Teiselt poolt tekib oht, et fi rma kliendid ei tasu krediiti juba saadud kaupade ja 
teenuste eest. Infl atsiooni mõju on siin suur.
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. Kinnisvararisk – hoonete ja seadmete vananemine, amortiseerumine, väärtuse lange-
mine ebasoodsa asukoha pärast, rendilepingute tähtaegade lõppemine ja sellest tulenev 
ebakindlus.

. Personalirisk – suur sõltuvus üksikutest persoonidest, vajalike oskustega töötajate 
puudu mine, töösuhetes esinevad konfl iktid.

. Kuritegevus – ebaausad töötajad, vargused, sulidest lepingupartnerid, väljapressimised.
. Tööõnnetused.
. Poliitiline risk – sagedased võimalikud muutused seadusandluses, maksunduses, üldine 

ebastabiilsus riigis, valitsuste vahetused ja sellest tulenevad muutused majanduspoliiti-
kas. Väliskaubanduses on oluline vaadelda majanduslepinguid ja poliitilist olukorda riikide 
vahel.

. Erakordsed sündmused – loodusõnnetused, tulekahjud, hoonete ja transpordivahen-
dite kannatadasaamine vandalismi tagajärjel.

Tuleb jälgida, et ettevõte oma tegevusega ei seaks ohtu keskkonda ja üksikisikuid.
Riskide arvessevõtmiseks on võimalik rakendada erinevaid võimalusi:

• vaadata läbi eespool esitatud nimekiri ja hinnata erinevatest vaatenurkadest;
• hinnata riskide esinemise tõenäosust ettevõttes, arvestades varem toimunut ja ärahoitud 

ohusündmusi.

2.8.1. Rikete laadi, tagajärgede-ohtlikkuse analüüs

Selle metoodika puhul pööratakse tähelepanu rikete kirjeldamisel igale eri laadi sündmusele, 
selle suhtelist tõsidust iseloomustab numbriline mõõdik. Siin vaadatakse üle kõik süsteemi 
osad, mis toimimist mõjutavad. Analüüsi tegemisel tuginetakse ekspertide arvamustele kui 
eelnevale kogemusele ja teabele.

Rikete suhtelist tõsidust arvestava numbrilise mõõdiku väljatoomisel tuleb arvestada järg-
misi aspekte:
• rikke esinemise tõenäosus;
• halvima võimaluse mõju kogu süsteemi ohutusele ja tegevusele;
• tõenäosus, et kontrollsüsteem avastab ja/või kõrvaldab rikke.

Selle metoodika kohaselt nimetatud aspektide järgi hinnatud rikke tõsiduse ja tõenäosuse mää-
rad korrutatakse omavahel ja saame rikke laadi üldise riskiteguri koondhinde.

2.8.1.1. Riskide juhtimine

Ettevõtjaid huvitab, kuidas riske vähendada, ära hoida. Siin on vaja pöörata tähelepanu sellele, 
et kulud riskide maandamiseks ei ületaks võimaliku riski sündmuse toimumisel saadavat kahju.

Riske saab juhtida:
• kasutades olemasolevat vara, parandades süsteeme ja nende kasutamise protseduuristikku 

üle vaadates;
• koostada tegevuskavad maandamata riskisündmuste toimumise juhuks, et mõjud oleksid 

võimalikult väikesed;
• investeerides uutesse vahenditesse, lisades süsteemidele täiendavaid riske vähendavaid 

omadusi.
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Tuleb arvestada riskianalüüsi, milliste ohusündmuste tõenäosuste vähendamiseks on mõttekas 
lisaressursside juurdetoomine.

Riskide maandamisel püütakse esmalt vähendada kõrgema riskiastmega sündmustega 
kaasnevaid kulukamaid riske. Riskianalüüse on mõttekas läbi viia regulaarselt, aeg-ajalt üle 
vaadata ja ajakohastada.

Oluline on kulude efektiivne jaotamine. Riskide jaotamisel ettevõttes on otstarbekas koon-
dada kõik oodatavate kaotustega seotud riskiarvutused tabelisse, kus loendatud sündmuste 
jaoks kasutatakse tulude-kulude analüüsi.

Tavaliselt vaadeldakse ühe sündmusega seotud kaotust (Single Occurrence Loss – SOL).

SOL = kaotusvõimalus × ohutusaste ( %– %).

Oodatav aastakaotus (Annualised Loss Expectancy – ALE). Siin arvestatakse aastast ohutus-
määra ehk võimalikke riskisündmuste esinemiskordade arvu aastas.

ALE = SOL × aastane ohutusmäär.

Riskide juhtimisel kasutame meetmeid, et vähendada ohusündmuste sagedust, ettevõtte varade 
kahjustusmäärasid. Selleks tehakse ettevõttes tavaliselt kindlustuslepinguid, valvesüsteemide 
paigaldusi ja riskianalüüse.

Allikad ja viited

. Lukjanov, A. Oma äri alustamine. Tallinn, .

. Kullerkupp, A. Äriplaneerimine. Kuidas jõuda õigete otsusteni. Äripäeva Kirjastus, .

. Suppi, K. Ettevõtlus. Õpik-käsiraamat. AS Atlex, .

. Sutton, G. Eduka äriplaani koostamine. Sinisukk, .

. Osterwalder, A. Ärimudeli generatsioon. Tallinn, .

. www.rik.ee (kontrolli enne äriregistrist nimi järele, kas juba pole kasutuses).
. www.aktiva.ee (ettevõtlusvorm, milline valida? Kuidas edasi?).
. https://ettevõtjaportaal.rik.ee (kui on vaja oma ettevõttele vormistada asutamisleping, 

põhikiri lähtuvalt ettevõtte vormist).
. https://www.riigiteataja.ee/ert/act/.jsp?id=  (juhtorganid, keda valida? Milline 

vastutus? Protokollida?).
. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jasp?id=  (kui on vaja jaotatud ametikohtadele 

ametijuhendeid ja lepinguid vormistada).
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3. Teenuste turundamise põhimõtted
Ülle Aasjõe

Kõikide ettevõtete tegevus on edukas vaid siis, kui tema pakutav toode või teenus rahuldab 
mingite tarbijagruppide vajadusi ja on abiks nende probleemide lahendamisel.

Teenuse ja tegeliku toote võrdlemisel (tabel ) torkavad silma teenuse järgmised omadused.
. Teenus on mittemateriaalne, sisaldades peale käegakatsutava ja konkreetse ka midagi 

muud, mida on raske defi neerida. Oluline on ära tunda, millised tegurid on teenuse puhul 
kliendi seisukohalt kõige olulisemad.

. Teenus on oma olemuselt protsess, mis kujuneb suhtlemissituatsioonis. Kusjuures 
teenindus ettevõtte tegevuse lõpptulemuseks on mingi sündmus, vastupidiselt tootmis-
ettevõttele, kus lõpptulemuseks on konkreetne toode. Kõikides protsessi etappides on 
klient aktiivne teenuse kaaslooja.

. Teenust toodetakse osaliselt samal ajal, kui seda tarbitakse, ta on ainukordne ning teda ei 
saa lattu toota ega täpselt samal kujul korrata.

Tabel 1

Toote ja teenuse võrdlus

Üldjuhul toode Üldjuhul teenus

• On esemeline.
• On ladustatav.
• Läheb pärast ostu-müügi-tehingut üle müüja 

omandusest ostja omandusse.
• On enne müüki demonstreeritav.
• Valmistatakse ja seejärel turustatakse.
• Valmistatakse kliendi kohaloluta.
• Ilmnenud vead on tekkinud tootmisprotsessis.
• Säilitab oma vormi pärast tootmisprotsessi.

• On immateriaalne.
• Ei ole ladustatav.
• Ei saa minna üle kliendi omandusse.
• On raskesti demonstreeritav.
• Osutatakse ja turustatakse üheaegselt.
• Pole osutatav kliendi ja teenindaja kontaktita.
• Kui ta osutub vääraks, on see tingitud eelkõige 

teenindaja või ka kliendi hoiakutest ja käitumisest.
• Formuleerub alles teenindusprotsessis ega pruugi 

oma vormi säilitada.

3.1. Kaheksa komponenti, mida tuleb jälgida teenuste 

turundamisel

Tootmisettevõttes on turundus enamasti sillaks ettevõtte ja tarbija vahel. Toodete turundamisel 
lähtutakse traditsioonilisest turundusmeetmestikust, mida nimetatakse ka P-ks, kus pea mised 
komponendid on toode, hind, koht ja edustus. Teenindusettevõttes võib eristada kahesugust 
klientidele suunatud turundustegevust – traditsioonilist ja otsest. Otsese turundustegevuse all 
mõeldakse kogu teenindaja ja kliendi vahelist tegevust, mis kõige sagedamini toimub samaaegselt 
teenuse tootmisega. Teenuste turundamisel on otsene turundamine sageli otsustava tähtsusega. 
Kliendi ja teenindaja vahelisel suhtlemisel luuakse teenuse kvaliteet ja otsustatakse, kas ette-
võtte turundustegevus õnnestus. Teenuste turunduse eesmärgiks on panna kliendid kõigepealt 
ettevõtte ja tema teenuste vastu huvi tundma ja seejärel antakse kliendile lubadusi. Klient ostab 
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teenuse, et seda proovida, mingil muul moel pole tal võimalik teenuse kvaliteedis veenduda. See 
esimene proov on väga kriitiline etapp kliendi suhtumises ettevõttesse ja tema teenustesse.

Teenuste turundamisel kasutatakse integreeritud turundusmeetmestikku P. Teenuste 
integreeritud turundus kujutab endast koordineeritud planeerimist ja teostust, teostamise ope-
ratsioone ning personalitegevust, mis on olulised teenindusettevõtte eduks.

P-turundusmeetmestik koosneb järgmistest komponentidest.
• Teenuses sisalduvad toote komponendid (product elements). Need on kõik komponendid 

teenuse pakkumiseks, mis loovad kliendile väärtust.
• Koht, inforuum ja aeg (place, cyberspace, time). Sõltuvalt teenuse iseloomust on oluline 

valida kliendile kõige sobivam koht ja aeg teenuse osutamiseks, valides selleks kas füüsilised 
või elektroonilised infokanalid. Kliendi ootused teenuse kiirusele ja mugavusele on otsus-
tavad tegurid teenuse kvaliteedi hindamisel.

• Edustus ja koolitus (promotion and education). Teenuse turunduse peamine komponent on 
teenindaja ja kliendi vaheline suhtlus selleks, et anda kliendile vajalikku teavet ja nõu, veen-
maks kliente teenust proovima. Suur osa suhtlemisest on koolitusliku iseloomuga, eriti on 
seda tunda uute klientidega suhtlemisel. Vajalikuks võib osutuda klientide koolitus  teenuste 
kasutamiseks.

• Hind ja kliendi muud kulud (price and other outlays). Teenuste hinnakujundusel peab 
 teenindaja lähtuma eelkõige kliendi vajadustest ja nägema ette, milliseid kulusid saab klient 
teenust tarbides kokku hoida.

• Teenuse protsess (process). Teenuse osutamise protsessi läbimõeldus ja sujuvus mõju tavad 
otseselt teenuse osutamist tervikuna. Halvasti sujuv protsess mõjutab otseselt kliendi-
teenindajaid nende töö kvaliteedis.

• Tootlikkus ja kvaliteet (productivity and quality). Need on ühe mündi kaks külge. Ühelt 
poolt suurendades tootlikkust, soovib ettevõte kulud kontrolli alla hoida, kuid teiselt poolt 
ei tohi sellega kärpida teenuse kvaliteedi taset. Teenuse kvaliteet on teenuste turundamisel 
üks peamisi kliendilojaalsuse loomise komponente.

• Inimesed (people). Teenuste kvaliteet sõltub paljuski teenindajate ja klientide vahelisest 
suhtlusest. Teenuse osutaja käitumine ja suhtumine mõjutab suures osas kliendi hinnan-
gut teenuse kvaliteedile. Edukad ettevõtted teevad suuri jõupingutusi oma töötajate värba-
miseks, koolitamiseks ja motiveerimiseks.

• Füüsilised elemendid (physical evidence). Ettevõtte visuaalne identiteet: hoonete välimus, 
haljastus, sisustus, seadmed, personal, trükised jm nähtavad füüsilised elemendid annavad 
kliendile käegakatsutava tõendi teenuse stiili ja oletatava kvaliteedi kohta.

3.2. Hinna määramise eripärad teenindusettevõttes

Hinna normimine. Erinevalt toodete turundusest on hind mõningates teenindusettevõtetes 
normitud, mis kehtivad teenindaja ja kliendi vaheliste kõigi teenindussuhete korral (nt sõidu-
piletid, teatripiletid).

Hinnaläbirääkimised. Peale fi kseeritud hindade kasutatakse teenuste turustamisel ka täiesti 
vastupidist varianti. Väga spetsialiseeritud ja individualiseeritud teenuste korral määratakse 
hind kindlaks teenindaja ja kliendi vaheliste läbirääkimiste käigus.
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Teenuste kombineerimine. Teenuste kombineerimine lisateenustega, eri moodulid, teist-
sugune ajakulu teenuse osutamiseks jms on kõik niisugused toimingud või elemendid, mille 
abil on võimalik teha hind kliendile sobilikuks.

Teenuste jaotamine. Teenuste kombineerimisega on tihedalt seotud teenuste jaotamine, 
kus teenindusettevõte esitab kogu oma teenustepaketi jaotatuna nii, et kõik kompleksi osised 
on üksikuna turustatavad.

Tulemustest sõltuv hind. Teenuste puhul, millele saab rakendada kontrolli kvantitatiivsete 
(numbriliste) näitajate põhjal, saab rakendada tulemustest sõltuvat hinda. Näiteks võib turva-
fi rma teenuste hind olla seatud sõltuvusse varguste vähenemise hulgast poes.

3.3. Teenindusettevõtte erijooned

• Teenindusettevõttel ei ole kunagi võimalik tundmatuks jääda. Kaupu tootval ettevõttel 
õnnestub see näiteks tooteartiklite või turustuskanalite varjus.

• Ettevõtte kuvand on kliendi meelest üks osa teenuse kvaliteedist. Klient võtab hoiaku ette-
võtte teenuste suhtes juba selle järgi, milline ettekujutus on tal ettevõttest endast.

• Ettevõtte positiivne kuvand loob tausta ettevõtte reklaamsõnumitele. Kui ettevõtte kuvand 
on negatiivne, ei võta klient vastu või ei usu ettevõtte reklaamiga edasiantavaid sõnumeid.

• Ettevõtte kuvand avaldab mõju sellele, millised isikud pürgivad ettevõttesse tööle. Teenuste 
hea kvaliteedi poolest tuntud ettevõttesse pürgivad tööle inimesed, kes ka ise kvaliteeti 
kõrgelt hindavad ja usuvad, et ettevõte vastab nende ootustele.

• Ettevõtte kuvand avaldab mõju ka kogu personali töömotivatsioonile ja oma töö väärtusta-
misele.

• Ettevõtte kuvand mõjutab ka seda, milline on tööleasujate meelest ettevõtte oletatav tegutse-
misviis. Ebasõbralikuks arvatud ettevõttes kaldub uustulnuk käituma ebasõbralikult nii 
töökaaslaste kui ka klientidega. Uuendusmeelseks peetud ettevõttes võib personal ise püüda 
asju aktiivselt arendada.

Soovitatavad kirjanduslikud ja muud abimaterjalid

. Perens, A. Teenuste marketing. Tallinn. Külim. .

. Joutsenkunnas, T.; Heikurainen, P. Juhi töö teenindusettevõttes. Tallinn. Aspectum. .

. Lovelock, C. H; Vandermerwe, S.; Lewis, B.; Fernie, S. Services Marketing. Edinburgh Busi-
ness School. .

. Lovelock, C. H.; Wright, L. Principles of service marketing and management. Upper Saddle 
River, N. J.: Prentice Hall. .
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4. Veokulude planeerimine ja hinnakujundus
Tõnis Hintsov

4.1. Sissejuhatus

Käsitleme transporditeenuste hinnastamise printsiipe ja efektiivsuse tõstmise võimalusi. Kuigi 
peamiselt vaadeldakse transporditeenuseid kaubaveo valdkonnas, on enamik printsiipe raken-
datavad ka reisijateveol.

4.2. Teenused ja hinna kujunemine

Veoteenuste turg on konkurentsitihe ning tavapäraselt kujunevad tariifi d pakkumise ja nõud-
mise tulemusena. See tähendab, et transporditeenuse pakkuja peab tavaolukorras arvestama 
turul pakutavate hindadega ja tema mõjuringis on keskendumine oma kuludele, tootmismu-
delile ning omahinna langetamisvõimaluste leidmine.

Konkurents on veidi vähem tihe konkreetsetes spetsialiseeritud nišiteenustes või konkreetsetel 
marsruutidel, mis võimaldab võrreldes tavateenusega küsida ka kõrgemaid hindu. Täiendavat tulu 
on võimalik teenida lisateenuseid välja arendades ja/või keskendudes konkreetsele tegevusnišile.

Võimalikud lisateenused autotranspordis on järgmised:
• laadimisteenuse osutamine;
• sisejaotus;
• kauba paigutamine müügisaali;
• lahtipakkimine;
• pakendi äravedu;
• vana toote äravedu;
• seadmete installeerimine;
• saadetise jälgimine (track & trace);
• dokumentatsiooni täitmine;
• ....;
• ....

Küsimus. Millised võiksid olla teie ettevõtte pakutavad lisateenused?
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Teenuse hinda ei saa vaadata eraldiseisvana teenuse kirjeldustest ja vastutustest. Leppides 
kokku veorahas, tuleb kindlasti kokku leppida osutatavas teenuses.

Näiteks tariifi d samale kaubakogusele samal marsruudil võivad erineda, alates paari-
kümnest protsendist, kuni mitu korda, sõltuvalt sellest, kas pakume garanteeritud veoteenuseid 
või madalat nn SPOT-hinda tagasiveol tootmiskulude vähendamiseks.

4.2.1. Veoste liigitus teenindustaseme järgi

Ajalubaduseta veosed

Ajalubaduseta veoseks nimetatakse saadetist, mida veetakse kas sõiduplaanijärgselt või mõist-
liku veoaja jooksul punktist A punkti B või lepitakse kokku orienteeruv saabumisaeg, aga 
 hilinemise korral vedaja vastu nõudeid ei esitata.

Ajalubadusega veosed

Kokkulepe, kus vedaja lubab veose kohale toimetada kokkulepitud tähtajaks. Vedaja küsib aja-
lubadusega veo eest kõrgemat veoraha ja veoaja ületamisel rakenduvad vedaja suhtes sankt-
sioonid ning kauba saatja saab nõuda leppetrahvi. Rahvusvaheliselt on autokaubavedudel tavali-
selt selleks leppetrahviks veoraha, mis tähendab, et saatja saab veotähtaja ületamisel tasuta veo.

Tavapäraselt eeldavad osapooled veolepingut sõlmides, et juhul, kui kauba erisustes või 
eritingimustes pole kokku lepitud, on tegemist tavateenuse ja tavapärase kaubaga.

4.2.2. Veoste liigitus veo teostamise järgi

Tavaveosed

• Tavaline veovahend.
Tavalise veovahendina mõeldakse antud marsruudil või veotehnoloogias kasutatavaid veo-
vahendeid, millele ei ole esitatud eritingimusi. Näiteks kui veoprotsessis on väljakujunenud 
tavaks kasutada lastiruumina tendiga kaetud eurotreilereid, siis kapptreileri nõudmine veose 
tellija poolt on eritingimus, milles tuleb veolepingu sõlmimisel eraldi kokku leppida.

• Tavasõiduplaan.
Sõiduplaani all mõeldakse enamasti väljakujunenud kaubaveograafi kut. Juhul, kui veo tellija 
soovib väljakujunenud veograafi kutest erinevat vedu, on tegemist erikokkuleppega.

• Tavariskid.
Vedaja vastutab tavalise väljakujunenud vedaja vastutuse piirmäärade ulatuses ja kauba näol 
ei ole tegemist kõrgendatud riskiga. Näiteks loetakse kõrgendatud riskiga kaupadeks tubaka-
tooted, mida osad veofi rmad keelduvad vedamast, viidates kõrgendatud riskile.

• Tavalised laadimisseadmed ja tingimused.
Kauba pakend võimaldab kauba laadimiseks ja kinnitamiseks kasutada levinumaid laadimis-
seadmeid ning kinnitusvahendeid. Näiteks eeldatakse, et ümberlaadimistega veetavad kau-
bad on üldjuhul komplekteeritud kaubaalustele, mida saab käidelda veoprotsessis mehhani-
seeritult. Lahtise kauba veoks üleandmine on sel juhul eritingimus.

Sõltuvalt kokkuleppest võib olla näiteks tagaluuktõstuki kasutamine tavalepingu osa või 
eritingimus ja eraldi tasustatav või mitte.
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Erivedudeks loetakse näiteks:
• ohtlike ainete veod;
• termoveod;
• ripptransport;
• paakveod;
• kolimis-, näituse- ja kunstiveod;
• ülemõõdulised ja -kaalulised veod;
• postiveod;
• kiirveod;
• loomade veod;
• surnute veod;
• sõjalised veod.

Keskendumine erivedudele või spetsialiseeritud kaubagruppide vedamisele võib vedaja jaoks 
olla võimalus eristuda nn keskmisest teenusest.

4.3.2. Konkurents

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas konkureerivad omavahel tarneahelad ja ka transpordi-
koridorid. Seega ei saa me konkurentsi vaadata üksnes ettevõtete vahelisena, vaid konkurents on:
• fi rmade;
• teenuste;
• veoviiside;
• jaotuskanalite;
• transpordikoridoride;
• omatootmise ja sisseostetud teenuse;
• riikide ja regioonide;
• ..... vaheline.

Enamik kaubaomanikke (transporditeenuste ostjaid) lähtub kogukulude kontseptsioonist, mis 
tähendab, et teenuse odavaim hind ei pruugi olla kõige määravam otsustamiskriteerium.

Kogukulude kontseptsioon tähendab, et ei võeta arvesse üksnes toote või teenuse 
soetus maksumust, vaid ka järelkulusid kogu ekspluatatsiooniperioodi või kasutusaja vältel. 
Odavaim teenus ei pruugi olla sugugi parim või kokkuvõttes kogukulude kontseptsioonist 
 lähtuvalt odavaim.

Näide

Võime ehitada maantee, kasutades odavamaid või kvaliteetsemaid materjale. Lisaks ehitus-
maksumusele peaksime arvesse võtma ka hooldus- ja remondikulud järgmise ca  aasta jooksul.

Transporditeenuste ostjad lähtuvad oma otsustes logistilistest kogukuludest ja logistilisest 
teenusest.

Logistilised kulud moodustavad:
• transpordikulu,
• ladustamiskulu,
• kapitalikulu,
• pakendamiskulu,
• halduskulu
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ning
• varjatud logistilised kulud, milleks on:

– tagastuste ja reklamatsioonide kulu;
– kaubaväärtuse vähenemine ja müümata kauba kulu jne.

Näiteks tuleb kauba omanikul otsustada, kas transportida täiskoormaid, osakoormaid või 
 hoopis pisipakke. Transpordikulu kaubaühiku kohta on selgelt kõige odavam täiskoormate 
veol, samas toob see kaasa täiendavad kulud näiteks ladustamise või kapitalikulu näol.

Transporditeenuste kliendi eesmärk on logistiliste kulude optimeerimine, st sobiva 
transporditeenuse ja optimaalse veetava kaubakoguse leidmine.

Lähtuvalt klientide ootustest tuleb teenusepakkujatel ka oma teenused ja veograafi kud turu 
nõudmistega vastavusse viia.

4.3. Kulud ja hinnastamine

Kaubaveoturul on välja kujunenud teatav tööjaotus. Traditsiooniline ekspedeerimisettevõte 
keskendub ekspedeerimisteenuste pakkumisele, millest vaid üks osa on kaubavedude korralda-
mine. Vedaja jaoks on kauba vedu põhitegevus ja ka vedajate investeeringud on suunatud pea-
miselt veovahenditesse, ekspedeerijatel pigem agendivõrgustiku arendamisse, IT-süsteemi-
desse ning personali koolitamisse spetsiifi listes valdkondades.

Veoteenuseid pakutakse turul tavapäraselt otse kaubaomanikele või allhankena ekspe-
deerijatele. Lähtuvalt töö iseloomust tuleks selgelt defi neerida, millises rollis soovitakse trans-
porditeenuste turul olla. Selge on see, et omamata terminali- või agendivõrgustikku on keeru-
line pakkuda paki- ja grupikauba veoteenuseid, küll saab edukalt tegutseda täiskoormate veol 
ning ka osakoormate veol.

Allhankena teenuse pakkumisel on nii eeliseid kui ka puuduseid, kuid tavapäraselt sellise 
teenuse riskid ja ka kulud on oluliselt väiksemad avatud turul tegutsemisega võrreldes.

Veovahendi esmane „toodang” on kilomeetrid või tunnid ja need kulud on sisendiks 
 kõikidele transpordivahendiga osutatavatele teenustele. Konkurentsis püsimiseks peaks 
veondus ettevõte otsima pidevalt võimalusi kilomeetri või tunni omahinna vähendamiseks. 
Veovahendi omamise ja kasutamisega seotud kulud jaotatakse muutuv- ja püsikuludeks.

4.3.1. Püsikulud

Püsikulud ei sõltu otseselt toodetud ja müüdud toodangu mahust, samas on neid vaja teatud 
summas, olenemata sellest, kas ettevõte üldse teenust osutab või mitte. Veonduses tähendab see, 
et püsikulud ei sõltu sellest, kui palju näiteks auto vahetuses läbi sõidab. Püsikulud on samuti 
kulud, mis tekivad ettevõtte käivitamisel. Need on kulud, mida ettevõte peab tegema teenuse 
pakkumise alustamiseks ja mahu kasvamisel või kahanemisel ei tarvitse püsikulud muutuda. Küll 
tuleb neid kanda ka siis, kui ettevõte teenust ei osuta ja ka müük on vaadeldaval perioodil null.

4.3.2. Muutuvkulud

Muutuvkulud muutuvad proportsionaalselt tegevuse (teenuse) mahuga. Kuna tootmis- ja 
müügimahu olulisel muutumisel muutuvad ka püsikulud, nimetatakse neid ka tinglik-püsi-
kuludeks.
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Sama kulu liik – näiteks töötasu – võib olla ettevõttes nii muutuv- kui ka püsikulu.
Tükitöö eest makstav töötasu on muutuvkulu – see on teenuse mahust otseselt sõltuv. 

 Raamatupidajale aga makstakse kindlat kuupalka ja tema töötasu on otseses sõltuvuses teenu-
sest ning seega on raamatupidaja palk püsikulu.

4.3.3. Veoauto kulude ja omahinna arvutamine

Veoettevõtte eesmärk on teenida kasumit. Selleks peab klientidelt veoteenuste sooritamise eest 
võetav veoraha katma kõik autoga seotud kulud. Omahinna arvestamise eesmärgiks on leida 
kõigile fi rma osutatud teenustele tegelik omahind, mis katab kõiki teenuse osutamiseks tehtud 
kulutusi.

Järgnevalt käsitleme autofi rma omahinna arvutamise aluseid.
Veokulud sõltuvad väga paljudest teguritest, nagu veoki tüüp, töö iseloom, veokaugus, töö-

tatud tundide määr jne. Esmalt tuleb määratleda kulude arvestamise põhimõtted.

Auto hankimise ja ülalpidamisega seotud kulud:
• veovahend ja selle ostuhind;
• tasuvusaeg;
• auto kasutamise planeeritav periood, sisuliselt amortisatsiooniperiood;
• kütusekulu;
• rehvide kasutusiga;
• auto kasutamise iseloom.

Valime auto, millele teeme kalkulatsiooni. Auto ostuhinnale lisatakse lisaseadmed ja varustus. 
Näiteks jaotusautode puhul on hädavajalik lisaseade käsikahveltõstuk.

Aastane läbisõit – arvesse võetakse keskmine kuuläbisõit ja auto tööpäevade keskmine arv 
aastas. Keskmiselt võiks arvestada  tööpäevaga aastas, kuid see sõltub väga palju töö ise-
loomust, samuti sellest, millised on keskmised veokaugused jne.

Ekspluatatsiooniaeg (ajaline ja läbisõit)

Ekspluatatsiooniaeg sõltub veoki tüübist, aastasest läbisõidust, töö spetsiifi kast, tööpiirkonnast. 
Ekspluatatsiooniaja määramisel lähtutakse tavaliselt nii kuluarvestusest kui ka kogemustest.

Rehvide ekspluatatsiooniiga, km

Rehvide tööiga määratakse tavaliselt arvestustes kogemuste järgi. Järgnev tabel on abiks reh-
vide tööaja määramisel.

Sõiduki klass Töö iseloom Rehvi tööiga, km

Pakiautod Linnasõit  –  

Kerged veoautod Linnasõit  –  

Keskrasked veoautod Linnasõit  –  

Rasked veoautod Linnasõit  –  

Keskrasked ja rasked veoautod Maanteesõit  –  

Autorongid Maanteesõit  –  
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Palgakulud

Palgakulude all mõeldakse autojuhtide palgakulusid koos kõikide maksudega, st bruto-
palk + , % (koos sotsiaal-, haigekassa- ja töötuskindlustuse maksuga). Autojuhtide töö-
tundide arv on tavaliselt ca – % suurem auto kasutamise tundide arvust, väljaspool veotöö 
tegemist. See aeg kulub veoks ettevalmistamisele jne. Eraldi tuleb arvet pidada lähetustasude üle.

Autojuhtidele makstakse tavaliselt kuupalka, tunnipalka või on kasutusel ka kombineeritud 
variandid (nt põhipalk ja lisatasu läbisõidu või töötundide eest).

Seega jagunevad autojuhtide palgakulud:
• põhipalk (kuupalk);
• lisatasud;
• lähetuskulud (päevarahad) ja autojuhtide majutuskulud.

Jagame veovahendi kulud muutuv- ja püsikuludeks.

Tööjõukulud jaotatakse sõltuvalt töö tasustamise põhimõtetest muutuv- või püsikuludeks. 
Näiteks põhipalk, mida makstakse autojuhile sõltumata sellest, kas auto sõidab või on remon-
dis või kui palju ta tööd teeb, on igal juhul püsikulu. Samas lisatasu, mis on seotud otseselt 
tehtud tööga, st reisi tundidega või läbisõidetud kilomeetritega, on muutuvkulu.

Püsikulud on kulud, mis ei sõltu auto läbisõidust ja on igal juhul olemas.

Veoauto püsikulud on:
• kapitalikulud (amortisatsioon, intressikulu – raha hind);
• kindlustusmaksud;
• veolubade maksud;
• garažeerimiskulud;
• halduskulud;
• tasuta läbisõidu kulu.

Kapitalikulu all mõistame amortisatsiooni, intressikulu all raha hinda. Siia kuuluvad ka 
liisingu kulud. Amortisatsiooni tulebki vaadelda kui arvestuslikku raha, mis pannakse kõrvale 
uue auto soetamiseks peale amortisatsiooniperioodi lõppu.

Amortisatsiooniperioodi valikul peaks olema võimalikult realistlik – tähendab ju amorti-
sat  siooniperiood aega, mille jooksul kogume igakuiselt arvestuslikku raha uue samaväärse veo-
vahendi asendamiseks peale amortisatsiooniperioodi lõppu.

Omahinna arvutamisel tuleks võtta amortisatsiooniperiood võrdseks veovahendi 
reaalse ekspluatatsiooniperioodiga. Küllalt levinud on viga, kus omahinna amortisatsiooni 
arvutamisel lähtutakse ettevõtte üldisest amortisatsiooninormist, mis võib oluliselt erineda 
tegelikust ekspluatatsiooniperioodist.

Kindlustusmaksud – auto kaskokindlustus, vedaja vastutuse kindlustus, kohustuslik 
liikluskindlustus.

Veolubade maksud – autode aastamaksud, veolubade maksud.
Garažeerimiskulud – parkimisega seotud kulud, garaaži amortisatsioon, küte, halda-

mine, valvega seotud kulud või tasulise parkla kulud, territooriumi koristamise ja lumekoristus-
kulud, ka auto pesemise kulud võiksid siia kuuluda.

Administreerimis- ehk halduskulud – dispetšerteenistuse kulud, ettevõtte juhtimis-
kulud, raamatupidamine, side (v.a autojuhtide telefonikulud), muud fi rma üldkulud.
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Üldkulude jagamisel autodele võiks kasutada tegevuspõhise kuluarvestuse meetodit, 
kus leitakse ressursside ja tegevuste vahel põhjuslik seos.

Tasuta läbisõidu kulu – veoauto läbisõit, mille eest kliendid veoraha ei maksa. Läbi-
sõidud remonti, ülevaatusele, pesulasse, garažeerimiskohta, kui veomarsruut algab kusagilt 
mujalt vms. See võib olla suurusjärgus –  km veovahendi ekspluatatsiooniperioodi 
kohta. Kindlasti sõltub tasuta läbisõidu kulu veoki tööpiirkonnast, millised on vahemaad, kas 
remonti teostatakse garažeerimiskohas või sellest eemal jne.

Veoauto muutuvkulud:
• kütusekulu;
• määrdeainete kulu;
• hooldus- ja remondikulud;
• rehvide kulu;
• palgakulude muutuv osa.
Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud veotööga, st koormaga läbitud kilomeetritega.

Kütusekulu

Veoauto/autorongi kütusekulu sõltub vedude struktuurist/konjunktuurist, veovahendi täis-
massist, töö iseloomust, ilmastikuoludest, rehvirõhust, mootori korrasolekust, sõidustiilist, 
veomarsruudist jne.

Auto klass Kütusekulu, liitrit/  km

Kerged pakiautod –

Rasked pakiautod –

Kerged veoautod, -teljelised –

Keskrasked veoautod, -teljelised –

Rasked veoautod, -teljelised –

Kerged autorongid, -teljelised –

Keskrasked autorongid, – -teljelised –

Rasked autorongid, -teljelised –

AdBlue vedeliku kulu ca % kütusekulust

Määrdeainete kulu

Tihti kasutatakse kogemuslikku määrangut sõltuvalt auto klassist – – % kütusekulust.

Rehvide kulu

Lähtuvalt rehvide arvust, hinnast ja rehvi planeeritavast läbisõidust leitakse rehvide kulu ühe 
kilomeetri kohta.

Rehvikulude arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit.

Rehvikulu (kr/km) = rehvi hind (kr) × rehvide arv sõidukil (tk) / 
planeeritud kestvus (km)
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Hooldus- ja remondikulu

Hooldus- ja remondikulu hulka arvestatakse nii jooksvad korralised hooldused kui ka normaal-
sest kulumisest tekkinud remondivajadus. Kuluarvestuses esitatakse tavaliselt ühikus /km.

Arvestatakse, et remondi- ja hoolduskulud moodustavad kogu ekspluatatsiooniperioodil 
auto väärtusest:
• pakiautodel – – % ostuhinnast;
• keskmistel veoautodel – – % ostuhinnast;
• rasketel veoautodel ja autorongidel – – % ostuhinnast.
Tegemist on üldise statistikaga, mis sõltub auto läbisõidust, töö iseloomust ja sellest, mis tüüpi 
teedel auto sõidab.

Suhteliselt lihtne on uute autode puhul arvutada hoolduskulusid, sest tänapäeval antakse 
mitmeaastaseid garantiisid ja tehaselt on ka ette nähtud hoolduste mahud ning kulud. Õigem 
oleks arvutada remondi- ja hoolduskulusid sõltuvalt sõiduki vanusest ja läbisõidust. Kulusid 
kokku võttes saamegi välja tuua veoauto omahinna.

Kilomeetri omahind

Kilomeetri omahind /km = auto aastakulud kokku ( /veovahend) / 
tasu eest sõidetud km

Töötunni omahind

Töötunni omahind ( /h) = auto aastakulud kokku (kr) / 
töötunnid (auto töötunnid kokku)

Tavapäraselt taandatakse kulud sõltuvalt läbisõidust kilomeetrile või tunnile. Kõige täpsem 
oleks kasutada kombinatsiooni tund + km, kus püsikulud taandatakse kilomeetrile ja tunnile.

Kilomeetri omahinna vähendamisel on võtmetähtsusega transpordivahendi töörežiim 
ehk mida rohkem tasulisi kilomeetreid või töötunde õnnestub ööpäevas teha, seda odavamaks 
muutub km omahind.

Kilomeetri või tunnitariifi ga pakutakse teenust tavaliselt allhankel. Andes veovahendi all-
hanke korras ekspedeerija käsutusse, lasub auto efektiivse kasutamise vastutus ekspedeerijal 
ja tavapäraselt tasutakse sel juhul veovahendiga tehtud töö eest kas km- või tunnitariifi  alusel. 
Kaubaveoturul tegutsedes sellest ei piisa ja veoraha arvestatakse täiskoorma või kaubakoguse 
kohta ning seepärast on meil vaja esmalt leida kulud koormaga (makstud) kilomeetri kohta. 
Selle arvutamiseks võtame kasutusele mõiste „läbisõidu tegur” ehk „läbisõidu kasutamise 
koefi tsient”.

Läbisõidutegur ehk läbisõidu kasutamise koefi tsient (β)

β = l koormaga / L,
kus
l koormaga – L koormaga läbisõit kilomeetrites;
L – üldläbisõit (km).

Auto läbisõidu kasutamise koefi tsienti tuuakse välja nii reisi kui ka tööpäeva kohta.
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Läbisõit
L – läbisõit päevas või vahetuses (km);
l – veootsa pikkus (km);
l koormaga – koormaga läbisõit;
l tühi – tühisõit;
l  – nullsõit (km) – auto tühisõit garažeerimiskohast kliendi marsruudi algusesse.

Seega moodustub auto läbisõit päevas või vahetuses:

L = l  + l koormaga + l tühi.

Koormata läbisõit jaguneb omakorda:
• nullsõit – läbisõit garažeerimiskohast/parkimiskohast esimesse laadimispunkti;
• marsruudi lõpppunktist garažeerimiskohta.

Nullsõidu vähendamiseks oleks ideaalne, kui esimene laadimiskoht asuks auto garažeerimis-
koha läheduses. Nullsõidu osatähtsus muutub seda olulisemaks, mida väiksem on auto päevane 
läbisõit. Püsitöö puhul rakendatakse tihti võimalust parkida auto kliendi juures. Autofi rmade 
suured kliendid hulgi- ja logistikafi rmad lubavad tavaliselt parkida oma lepinguliste vedajate 
(allhankijate) autosid oma territooriumil.

Millest oleneb läbisõidu kasutamise koefi tsient?
• Veoprotsessi efektiivsus ja planeeritus.
• Parkimiskoha (garažeerimiskoha) lähedus veomarsruudile.
• Veobilanss – autode koormamise võimalus nii sinna- kui ka tagasisuunal.

Veobilanssi mõjutavad näiteks rahvusvahelistel vedudel Eesti välismajanduse impordi- ekspordi 
bilansi olukord nii kaubaartiklite kui ka riikide lõikes.

Alati ei ole võimalik tagasikoormat leida. Alljärgnevalt veod, mille puhul tavaliselt ei õnnestu 
tagasikoormat leida või on tegemist erilise veotehnikaga, mida ei saa muuks otstarbeks kasutada.
• Ehitusmaterjalide vedu ehitusplatsile.
• Metsa väljavedu, ümarpalgi vedu.
• Kallurveod.
• Veod tsisternautodega.

Kokkuvõttes mängib läbisõidu kasutamise koefi tsient suurt rolli auto koormaga kilo-
meetri omahinna kujunemisel, seepärast on oluline viia koormata sõidu osatähtsus nii väi-
keseks kui võimalik.

Läbisõidu kasutamise koefi tsienti kasutades on väga lihtne arvutada kulusid 
või hinnastada täiskoormate vedusid.

Oluline on esitada kulud veetava kaubaühiku kohta ja selleks väljendatakse tariife konkreet-
sel marsruudil kas täiskoorma, laadimismeetri, kuupmeetri või brutokilo kohta. Kokkuvõttes 
võiks kasutada ka arvestusliku kaalu mõistet.

Arvestuslik kaal on veoraha aluseks olev kaal, mil lastiruumi mahutavus kuupmeetrites 
või laadimismeetrites on teisendatud arvestuslikeks kilodeks.
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Kaubaveo omahind ( /kg*)

Kaubaveo omahind = auto veokulud kokku ( /auto) / veetud arvestuslikud kg

*kg – kasutame arvestusliku kilogrammi mõistet.

Osakoormate veol peame arvesse võtma veel ka täiteastme mõistet, mis näitab lastiruumi 
kasutamist ja kulude arvestamisel või tariifi de kalkuleerimisel saame siiski lähtuda reaalselt 
kasutatavast koormaruumist.

Täiteaste

γ arvestuslik = Q arvestuslik / q arvestuslik,

kus:
Q arvestuslik – koorma arvestuslik kaal (kg);
q arvestuslik – veoki arvestuslik kandevõime (kg).

Lihtsustatult saame leida ka täiteaste näiteks laadimismeetrite põhjal, st leiame täiteastme, 
jagades reaalselt koormatud laadimismeetrid kaubaruumi laadimismeetritega.

Ettevõtte üldkulude jagamiseks veovahenditele või teenustele peaksime sisse tooma ka 
tegevuspõhise kuluarvestuse mõiste. Tegevuspõhise kuluarvestuse printsiipe saab lisaks 
üldkulude jagamisele kasutada omatootmise kulude arvestamisel, näiteks võrreldes sisse-
ostetud teenusega. Veondusettevõtte seisukohalt võiksid nendeks teenusteks olla näiteks 
 raamatupidamisteenus, remonditeenus vms.

Kulud saame jaotada järgmiselt.
• Otsekuludeks:

– materjal,
– otsene tööjõukulu.

• Kaudseteks kuludeks:
– üldkulud.

Tootmis- ja teenindusprotsessid on muutunud viimase sajandiga sedavõrd keerukateks, et kui 
industriaalühiskonnas moodustasid otsesed kulud tootele ca – %, siis praeguseks moodus-
tavad otsekulud vaid – % ja ülejäänud kulude näol on tegemist kaudsete kuludega.

Tegevuspõhise kuluarvestuse kaudu otsitakse vastust peamistele küsimustele.
• Kas toode/teenus/klient on kasumlik?
• Milline on toote omahind?

Tegevuspõhise kuluarvestuse peamiseks erinevuseks traditsioonilisest kuluarvestusest on see, 
et kulude jagamise aluseks võetakse põhjuslik seos tegevuste ja tegevuste läbiviimiseks vajalike 
ressursside (inimesed, raha, tootmisvahendid, aeg) vahel.
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4.4. Kokkuvõtteks

Efektiivsuse parandamise ja konkurentsivõime tõstmise võimalused autokaubaveol on järg-
mised.

Omahinna vähendamine
Kilomeetri või tunni omahinna vähendamisele on auto töörežiim kõige suurema mõjuga. 
Suurendades näiteks auto keskmist päevast läbisõitu  km-lt -le, väheneb km omahind 
ca %. Kaaluda võiks ka tööd mitmes vahetuses ja mitme autojuhiga.

Koormaga tasulise läbisõidu suurendamine ehk läbisõidu kasutamise koefi tsiendi 
teadvustamine ja parandamine.

Marsruutide planeerimisel võiks läbisõidu kasutamise koefi tsienti ühe mõõdikuna jälgida 
ja registreerida ning arvestust pidada. Selle baasil saab lihtsalt koostada kulupõhiseid müügi-
tariife.

Erinevate veoteenuste olemasolu portfellis võimaldab ka müügitegevuses enam 
kombinatsioone, mis toetavad efektiivsuse parandamist veoprotsessis.

Lisateenuste väljaarendamine võimaldab saada täiendavat tulu ja tsementeerida ka 
koostöösuhet klientidega.

Kütuse hinnaga seotud riskide maandamiseks võiks soovitada kokkulepetes kasutada 
kütuse lisa, mille kohaselt veohinda tõstetakse või alandatakse vastavalt kütusehinna muu-
tumisele.

Lähtuvalt veorežiimist ja töö iseloomust sobiva veovahendi valik (nt soetada uus või kasu-
tatud veovahend).

Riiklikul tasemel tuleks väga tõsiselt kaaluda pikkade autorongide lubamist teedele. Täna-
päeval on pikad autorongid lubatud Põhjamaades ja isegi Eestis võimaldaks nende siseriik-
likult teedele lubamine kulusid veoühiku kohta vähendada, kuid loomulikult tuleks töötada 
selle  võimaluse laiendamise eest Euroopa suunal.
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5. Tööõigus
Priit Siitan

5.1. Sissejuhatus

Alates . .  kehtib töölepingulisele suhtele vaid töölepingu seadus (edaspidi nimetatud 
lühendatult TLS), mille võttis vastu Riigikogu . .  (jõustus . . ).

Uue töölepingu seaduse vastuvõtmisega kaotasid kehtivuse:
• töölepingu seadus;
• palgaseadus;
• töö- ja puhkeaja seadus;
• puhkuseseadus;
• töötajate distsiplinaarvastutuse seadus;
• ENSV töökoodeksi kehtinud osa.

5.2. Olulisemad töölepinguseaduse alusel väljatöötatud 

määrused

• Töötasu alammäära kehtestamine.
• Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord.
• Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord.
• Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, 

maksmise tingimused ja kord.
Kõik õigusaktid saadaval Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee (õigusaktid) ja 
www.riigi teataja.ee.

5.3. Tööraamat

Tööraamatu pidamist uus töölepingu seadus ette ei näe, tööandja käes olev tööraamat 
antakse töölepingu lõpetamisel töötaja kätte.

Tulenevalt töölepingu seaduse §-st  on alates . jaanuarist  võimalus 
anda tööraamatud hoiule Sotsiaalkindlustusametisse. Tööraamatu võib esitada 
Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele isik ise või tööandja. See on võima-
lus, mitte kohustus.

Alates . .  ei ole enam tööandjal tööraamatu pidamise kohustust. Ent tööraamatus 
sisalduvad andmed on vajalikud nii enne . a omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka 
erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu andmeid võib vaja 
minna veel paljude aastate pärast toimuvaks pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta töö-
raamatul kaduma minna või hävineda.

Tööandja käes olevat tööraamatut hoitakse seal seni, kuni kestab tööleping või teenistus-
suhe. Töö- või teenistussuhte lõppemisel antakse tööraamat töötajale või avalikule teenistujale 
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kätte. Kui töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppe-
misest seda välja võtnud, võib tööandja tööraamatu hoiule anda Sotsiaalkindlustusametile.

Sotsiaalkindlustusametile üleantavatele tööraamatutele lisab tööandja nimekirja,  milles 
märgib tööraamatute arvu ning isikute nimed ja isikukoodid, kelle tööraamatud hoiule 
antakse. Hoiule ei võeta tööraamatuid, mille alusel on vanaduspension juba määratud. 
Sotsiaalkindlustus ametil on õigus vajadusel nõuda lisateavet isiku tuvastamiseks ja tagastada 
tööraamatud, mis ei kuulu hoiustamisele.

Tööraamatu andmed, mis omavad õiguslikku tähendust pensionistaaži arvutamisel, kan-
takse riiklikku pensionikindlustuse registrisse vahetult enne pensioni määramist. Pärast 
 vanaduspensioni määramist tagastatakse tööraamat selle omanikule.

5.4. Pension

5.4.1. Vanaduspension

Vanaduspension on riikliku pensioni üks liikidest.
Vanaduspensioni saamise õigus on:

• Eesti alalisel elanikul;
• tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval välismaalasel.

Õigus vanaduspensionile on isikul, kes on saanud aastaseks ja kellel on vähemalt  aastat 
Eestis omandatud pensionistaaži. Meeste ja naiste vanaduspensioniea järkjärguline võrdsusta-
mine lõpeb aastal , mil nii naistel kui ka meestel tekib õigus vanaduspensionile aasta-
seks saamise järel.

. aprillil  võttis Riigikogu vastu riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sel-
lega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega sätestatakse vanaduspensioni üldi-
seks eaks  aastat. Alates . a sätestatakse üleminekuaeg .– . a sündinud isikutele, 
kelle pensioniiga kasvab astmeliselt kolm kuud iga järgmise sünniaasta kohta ja jõuab . aastani 
aastaks . (Poliitikud on avaldanud arvamust, et seoses tööealise elanikkonna vananemise 
ja keerulise demograafi lise olukorraga Eestis, peaks aastaks  vanadus pensioniiga olema 
Eestis . Selle üheks eesmärgiks oleks ka sotsiaalkindlustuse jätkusuut likkuse tagamine.)

5.4.2. Vanaduspensioni arvutamine

Vanaduspension koosneb kolmest osast.
• Baasosast.
• Staažiosast, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde korrutisega.
• Kindlustusosast, mille suurus võrdub pensionikindlustatu kindlustusosakute summa ja 

aastahinde korrutisega.

Pensioniõiguslikku staaži arvestatakse kuni . detsembrini . a. Pensionikindlustusstaaži 
ja kindlustusosa arvutatakse pensionikindlustatule, kes vastavalt sotsiaalmaksuseadusele on 
alates . jaanuarist . a maksnud või kelle eest tööandja on maksnud sotsiaalmaksu.

Baasosa suurus ,  eurot.

Aastahinde väärtus ,  eurot.
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PENSIONIVALEM:

B     =   P

B a.hinne x  p.õ.staaž  =  S   a.hinne x
kindlustus-

osakute 
summa

=   K                  P

Minimaalne pensioniõiguslik staaž:

144,2585 5,245 15 78,68 5,245 0,000 0,00 222,93

Staaž  ja kindlustusosakud keskmised:

144,2585 5,245 25 131,13 5,245 10,000 52,45 327,83

Keskmisest suurerem kindlustusosakute summa

144,2585 5,245 30 157,35 5,245 30,000 157,35 458,96

Märkus: Esimene näide on isiku kohta, kes 1999. - 2014. a ei töötanud, tema eest või tema poolt ei ole arvestatud ega makstud 
sotsiaalmaksu. Seetõttu puuduvad isikustatud sotsiaalmaks (ISM), kindlustusosakud ja kindlustusosa K.

     Baasosa                             Staažiosa                                            Kindlustusosa                                         Pensioni suurus
      144,2585€           aastahinne x pensioniõiguslik staaž       aastahinne x kindlustusosakute summa

+           S     +       K

PENSIONIARVUTUS   2015. aasta  aprillis

Näide
Pensionärile, kellel on  aastat Eestis omandatud pensioniõiguslikku staaži ja kelle pensioni-
kindlustuse kindlustusosakute summa on , , arvutatakse pension järgmiselt:
) baasosa ,  eurot;
) staažiosa  × ,  = ,  eurot;
) kindlustusosa ,  × ,  = ,  eurot.

Kokku ,  eurot.

5.4.3. Isikustatud sotsiaalmaksu osa

Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos 
 pensioni suurusega.
• Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu kindlustusosakute summast aastast .
• Pensioni kindlustusosa arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu kindlustusosakute 

summa aastahindega ( . .  – ,  eurot).
• Kindlustusosaku  saab . a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek 

. a oli keskmiselt ,  eurot kuus (kui ei olnud ühinenud pensioni II sambaga).
Oluline teada: näiteks . a miinimumpalka (  eurot) saanud inimene saab aastakoefi t-
siendiks , , mis lisab kindlustusosakuna aasta kohta summa ,  eurot.
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5.5. Töölepingu ja teiste võlaõiguslike lepingute erisus

Töölepingu tunnused on järgmised.
• Alluvussuhe, sõltumine tööd andvast isikust.
• Tööprotsessi olulisus: töö kui järjepidev protsess.
• Tasu eest töö tegemine, tasu maksmine vähemalt üks kord kuus kokkulepitud ajal.

Töövõtulepingut ja käsunduslepingut reguleerib võlaõigusseadus.
• Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavu-

tama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma 
selle eest tasu.

• Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele 
isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle 
eest tasu, kui selles on kokku lepitud.

Töövõtu- ja käsunduslepinguga töötava inimese jaoks ei kehti töölepinguseadus ega töötervis-
hoiu ja tööohutuse seadus. Samas teeb töövõtja tööd vabalt valitud ajal, kuid tähtajaks. Maksud 
kõigi kolme lepingu puhul on samad.

Tööinspektsiooni selgitustest „Töövõtu- ja käsunduslepingutest ühistrans-
pordis” (selgitused edastatud Maanteeameti selgitustaotlusele . . ).

Töölepingu eristamiseks teistest võlaõiguslikest teenuse osutamise lepingutest (käsundus- 
või töövõtuleping vms) tuleb hinnata konkreetse lepingu täitmisega seotud asjaolusid kogu-
mis. Töölepingut eristatakse teistest lepingutest juhtumipõhiselt konkreetse lepingu iseloomu 
väljaselgitamise ja seaduses nimetatud teenuse osutamise lepingute võrdlemisega. Töösuhte 
kindlakstegemisel on kõige olulisem hinnata töötaja alluvuse määra ehk seda, mil määral on 
töötaja seotud tööandja töö tegemise viisi, aja ja kohaga.

Töölepingulise suhte tuvastamiseks tuleb hinnata, kas konkreetne õigussuhe vastab TLSi 
§  lõigetes  ja  nimetatud põhikriteeriumidele.
• Õigussuhte raames toimub töö kui järjepideva protsessi tegemine.
• Tööd tegev isik allub tööd andva isiku juhtimisele ja kontrollile, st töötajal on kohustus 

järgida ülesannete täitmisel tööandjalt saadud korraldusi ja tööandjal on õigus kontrollida 
töötaja kohustuste täitmist (tööandja määrab töö tegemise koha, aja ja viisi).

• Tehtud töö eest makstakse perioodiliselt tasu.

Ning lisaks, kas:
• tööülesannete saaja täidab ülesandeid isiklikult;
• töö tegemiseks kasutab töötaja tööandjale kuuluvaid vahendeid, materjale ja seadmeid;
• töötaja osaleb tööandja ettevõtte tegevuses;
• tööandja tagab töötajale seadusega ette nähtud hüved (puhkus, puhkeaeg jne);
• lepingust tulenevad kohustused piiravad või kohustavad töötajat ka väljaspool töösuhet;
• töötaja on suurel määral sõltuv tööandjast, kelle makstav tasu moodustab suure osa tema 

sissetulekust.

Töö iseloomu arvestades on liinigraafi ku alusel busse juhtivad isikud töötamist võimaldanud 
isikuga sisuliselt alluvusvahekorras, alludes seejuures liinivedu korraldava ettevõtja korral-
dustele, sõites liini konkreetse sõiduplaani alusel ning saades ka töökorralduste muudatust 
puudutava info veokorraldajalt ehk antud juhul on kogu tööprotsessi korraldanud konkreetse 
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liiniveoga tegelev ettevõte. Ka töövahendi ehk bussi annab bussijuhi valdusesse ja kasutusse 
veo korralduse eest vastutav ettevõtja. Lisaks võib eeldada, et tasu maksmine tehtud töö eest 
toimub perioodiliselt ehk ilmselt igakuiselt. Seega võib järeldada, et bussijuhi ja veoettevõtja 
vahel tekib töösuhtele omaste tunnustega õigussuhe ning muude võlaõiguslike kokkulepete 
sõlmimine ei ole antud kontekstis asjakohane.

Tööinspektsioon oma selgituses märgib, et ühistranspordiseaduse §  lg  annab viite töö-
lepinguliste suhete eeldamisele ühistranspordivaldkonnas, andes politseiametnikule või muule 
kontrollimisõigusega ametiisikule õiguse nõuda ühissõidukijuhilt kontrollimiseks töölepingu 
või tööandja kinnitatud väljavõtte sellest isegi juhul, kui ühissõidukijuht ja vedaja on eri isikud. 
Seadus täpsustab, et töölepingu väljavõttesse märgitakse tööandja nimi, lepingu sõlmimise 
kuupäev ja lepingu kehtimise aeg.

Tööinspektsioon ja Maanteeamet on ühisel seisukohal, et ühistranspordivaldkonnas tuleks 
töö iseloomust johtuvalt bussijuhiga alati tööleping sõlmida. Tööinspektsioon ei saa oma päde-
vuse ulatuses ja kehtivast õigusest tulenevalt keelata töövõtu- või käsunduslepingute või muude 
teenuste osutamise lepingute sõlmimist.

Lepingute liigitamise juures ei ole võimalik üldistusi teha ning iga juhtumit ja lepingut 
tuleb käsitleda eraldi, nii nagu seda teeb töövaidlusorgan ehk töövaidluskomisjon või kohus. 
Töövaidluskomisjon on sõltumatu ja erapooletu organ, kes langetab otsuse tõendite kogumis-
hindamise tulemusel.

5.6. Töötamise register

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolli-
amet. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete 
tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) määramisel.

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd pakkuvatel füüsilistel ja juriidilistel isi-
kutel. Tööd pakkuv isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, 
Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust 
ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku  (töötaja) 
ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib 
maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Erandina 
tuleb töötamise registrisse kanda töö tegemine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures 
vabatahtlikkuse alusel tasu saamata.

Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööleasumise hetkeks. 
Töötamise peatamine ja lõpetamine tuleb registreerida kümne kalendripäeva jooksul alates 
töötamise peatumise või lõpetamise päevast.
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5.7. Töökorraldusreeglid

Töösisekorraeeskirjad

• Alates . .  ei ole töösisekorraeeskirjad kohustuslikud.
• Tööandja kehtestab töökorralduse reeglid ja teeb need töötajale teatavaks töölepingu kirja-

likus dokumendis.
• Tööinspektori kooskõlastust ei ole vaja.

Töökorraldusreeglid

Mida suurem on ettevõte, seda detailsemalt on reguleeritud töökorraldus.
Töökorraldusreeglites võiks sisalduda järgmine:

• töökohale sisenemise ja väljumise kord;
• töö alguse ja lõpu aeg;
• summeeritud tööajaarvestuse rakendamisel tööajakava teatavaks tegemise tingimused;
• tööpäevasisesed puhkepausid ja einetamiseks antavad vaheajad;
• puhkuse ajakava muutmise kord;
• töölähetuse vormistamise kord;
• tööandja korralduste andmise kord;
• loetelu rikkumistest, mis võivad kaasa tuua töölepingu erakorralise ülesütlemise;
• töötaja hoiatamise kord;
• tööaruande esitamise kord;
• tööandja ja töötajaga seotud olulise info edastamise kord;
• arvutivõrgu ja e-posti kasutamisega seotud piirangud;
• isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ja tähtajad;
• tuleohutuse ja töötervishoiu nõuded;
• kaitseriietuse ja -vahendite kasutamise kohustus;
• töökorralduse reeglite muutmise kord jm.

5.8. Töölepingu sõlmimine

TLSi §  reguleerib tööandja teavitamiskohustust andmetest, sh töötingimustest, millest tuleb 
töötajat enne tööle asumist teavitada. Töölepingu sõlmimiseks on vajalik kattuvate tahte-
avalduste olemasolu, millega soovitakse luua töösuhe. Tööleping on sõlmitud, kui pooled on 
saavutanud kokkuleppe kõigis neile olulistes tingimustes. Oluliste tingimuste loetelu määra-
vad töötaja ja tööandja vastastikusel kokkuleppel. Üldjuhul on olulisteks tingimusteks, 
mis tuleb töölepingus kokku leppida: töötasu, tööaeg, tehtavad tööülesanded, töö 
tegemise koht.

Andmed sisalduvad töölepingu kirjalikus dokumendis, mis sisaldab kokkulepitud töötingi-
musi ja andmeid, sh töötingimusi, milles pooled ei ole kokku leppinud.

TLSi järgi tuleb töötajat kirjalikult teavitada alljärgnevatest andmetest, sh töö-
tingimustest, milles on saavutatud kokkulepe.

. Töölepingu kirjalik dokument peab sisaldama kontaktandmeid mõlema lepingupoole 
kohta, sh poolte nimed, isiku- või registrikood, elu- või asukoht.
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. Tööandja peab teavitama töötajat töölepingu sõlmimise ja tööle asumise ajast. Teavitamis-
kohustus on vajalik, kuna töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg võivad erineda. Töö-
taja peab teadma, millal ta reaalselt tööülesandeid lepingu alusel täitma asub ehk millal 
algab faktiline töösuhe.

. Töötaja peab teadma ka oma tööülesandeid. Tööülesanded võivad näiteks olla kirjas töö-
lepingus või töölepingu juurde lisana kuuluvas ametijuhendis/töökirjelduses. Tööüles-
annete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav tagamaks, et töötaja tööle tulles 
teab, milliste ülesannete tegemist temalt oodatakse. Sõidukijuhiga on vaja kindlasti kokku 
leppida ka lisatööde tegemises, milleks võib olla näiteks kaupade peale- ja mahalaadimine, 
sõiduki tehniline hooldus ning vajadusel remontimine.

. Töötajale tuleb kirjalikult teatavaks teha tema ametinimetus juhul, kui sellega kaasneb 
õiguslik tagajärg. Eelkõige on nimetatud õiguslikuks tagajärjeks õigus soodustingi mustel 
vanaduspensionile ja väljateenitud aastate pensionile, mis tuleneb soodustingimustel 
vanadus pensionide seadusest ja väljateenitud aastate pensionide seadusest. Seega on 
ameti nimetuse fi kseerimine vajalik eelkõige juhul, kui töötaja töötab ametikohal, mis 
kuulub nimetatud seaduste alusel kehtestatud loetellu ja mis annab töötajale õiguse saada 
soodustingimustel vanaduspensioni või väljateenitud aastate pensioni.

Seetõttu on soodustingimustel vanaduspensioni või väljateenitud aastate pensioni 
 saamiseks õigustatud töötajal oluline säilitada dokument, mis tõendab töötamist ameti-
kohal, mis annab õiguse soodsamatel tingimustel pensioni saada. Uus töölepingu seadus 
tööraamatu pidamist ette ei näe ja seega on soodsamatel tingimustel pensioni saamist tõen-
davaks dokumendiks töölepingus tehtud sellekohane märge.

Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on linnasisestel regulaarliinidel töötavatel 
autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- ja trollijuhtidel rohkem kui   elanikuga linnades 
viis aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse sätestatud vanusesse jõudmist, kui 
nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt  aastat.

. Töötaja peab teadma töötasuna makstavat summat. Kirjalikus dokumendis peavad sisal-
duma kõik tasud, mida töötaja töö tegemise eest saab. Näiteks kui töötajale makstakse 
majandustulemustelt või tehingutelt tasu, peab see sisalduma kirjalikus dokumendis.

. Tööandja peab teavitama töötajat kõigist kokkulepitud hüvedest. Näiteks tuleb kirjalikult 
kajastada töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt on töötajal õigus kasutada tööandja 
omanduses olevat mobiiltelefoni, kinnisvara või ametiautot. Hüvena võib käsitleda ka töö-
andja kulul spordiklubide teenuste kasutamist.

. Töötaja peab teadma tööaega ehk aega, mil töötaja on kohustatud tööülesandeid täitma. 
Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida nii täistööajas kui ka osalises tööajas. Tööajakor-
ralduslikud küsimused, sh tööaja alguse ja lõpu määrab tööandja tavapäraselt töökorral-
duse reeglites.

. Tööandja kohustuseks on teavitada töötajat töö tegemise kohast. Töökoha määratlemisel 
peab lähtuma töötaja töö iseloomust ja tööülesannetest.

. Töö tegemise kohana peab olema fi kseeritud tegelik töötamise koht, mis ei ole liiga kitsalt 
ega liiga laialt määratletud. Töö tegemise koht on tööandja tegevuskoht, mis on töö suhtega 
kõige rohkem seotud. Töötajal ja tööandjal on tulenevalt töösuhte iseloomust võimalik 
kokku leppida ka töö tegemise muu koht, kusjuures seadus eeldab, et töö tegemise koht 
lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse ehk linna või valla täpsusega.

. Tööandja peab töötajat teavitama puhkuse kestusest. Tööandja peab töötajat teavitama 
põhipuhkusest ja seadusest soodsamatel tingimustel antavast puhkusest.
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. Tööandja peab teavitama töötajat töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest. 
TLS lubab etteteatamistähtaegade teavitamiseks viidata asjakohasele seaduse regulat-
sioonile. Seadusest tulenevad etteteatamise tähtajad on reguleeritud TLSi §-des  ja . 
Kui seadusest soodsamad etteteatamistähtajad on kokku lepitud töötajale kohaldatavas 
kollektiivlepingus, tuleb töötajat sellest teavitada.

. Tööandja kohustuseks on teavitada töötajat töökorralduse reeglitest.

. Juhul, kui tööandja juures on sõlmitud kollektiivleping, peab töötaja olema teadlik selle 
olemasolust ja tal peab olema võimalus lepingu sisuga tutvuda.

5.8.1. Katseaeg

Uus töölepinguseadus ei nõua enam eraldi kokku leppimist katseaja kohalda-
mises. Katseaega, kestusega neli kuud, eeldatakse. Ainult juhul, kui pooled otsus-
tasid, et katseaega ei kohaldata või kohaldatakse lühemat kui neli kuud, tuleb see 
näidata ära töölepingus.

Erinevalt tõlgendatakse katseaja kestust tähtajaliste töölepingute puhul. Kui leping on 
 sõlmitud lühemaks ajaks kui kaheksa kuud, ei või katseaeg ületada poolt lepingu kestusest 
(nt on lepingu kestus kuus kuud, katseaeg saab olla maksimaalselt kolm kuud).

Katseaja kohaldamise eesmärgiks oli ja on välja selgitada, kas töötaja tervis, teadmised, 
oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Siinkohal 
võib rõhutada, et isikuomadused on lisandunud loetellu uudse kriteeriumina ja mõeldakse 
selliseid isikuomadusi, mille olemasolu vastaval ametikohal töötamiseks on hädavajalik.

Katseaja tulemusi hindab tööandja, v.a tervise sobivust antud ametikohal töötamiseks. Töö-
taja tervislikule seisukorrale saab hinnangu anda vaid arst (töötervishoiuarst).

Muutunud on töölepingu ülesütlemise kord katseajal. Kui varem võis tööandja töölepingu 
katseajal lõpetada päeva pealt ja põhjusi selgitamata, siis nüüd peab tööandja esitama üles-
ütlemisavalduse -kalendripäevase etteteatamisega ning põhjendama teatises ülesütlemist. 
Sealjuures tuleb meeles pidada, et töölepingu ülesütlemise põhjuseks katseajal saab olla vaid 
katseaja eesmärgi mittetäitmine, st et töötaja tervis, teadmised, oskused ja isikuomadused ei 
vastanud nõutavale tasemele. Vaidluse korral peab tööandja mittevastavust tõendama.

Töötaja võib töölepingu katseajal samuti -kalendripäevase etteteatamisega üles öelda 
(varem oli kolm kalendripäeva) ega pea ülesütlemist põhjendama. Ülesütlemisavalduse võivad 
pooled esitada hiljemalt katseaja viimasel päeval ja tööleping lõpeb siis juba  päeva hiljem 
peale katseaja möödumist. Kui pool, kes töölepingu katseajal üles ütleb, ei järgi etteteatamis-
tähtaega, võib teine pool temalt nõuda hüvitust ette teatamata jäänud aja ulatuses. Selleks tuleb 
pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole.

5.8.2. Töö tegemise koht ja töölähetus

5.8.2.1. Töö tegemise koht

Töö tegemise kohas ehk töökohas hakatakse igapäevaselt oma tööülesandeid täitma. Töökoha 
kindlaksmääramine sõltub suuresti sellest, milline on töö iseloom ja ülesanded. Lepingueelsetel 
läbirääkimistel peab töö tegemise koha kokkulepe olema üheselt selge ja arusaadav. Sellest võib 
sõltuda, kas pakutav töö on vastuvõetav. Töötaja jaoks võib olla määrava tähtsusega, kas tööd 
tehakse ühes kindlas kohas või tööandja jaoks vajalikus piirkonnas. Kindlas kohas tööde tege-
mise kokkulepe omab tähtsust, kui ettevõte asub näiteks linna või maakonna piires erinevatel 
territooriumitel, aadressidel.
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Töö tegemise koha laiendatud määratlus on põhjendatud eelkõige liikuva iseloomuga töö 
korral (nt kaugsõiduautojuht, kuller), kus tööülesandeid täidetakse erinevates piirkondades. 
Kui autojuhi reaalseteks tööülesanneteks on sõitude tegemine Eestis, kuid aeg-ajalt tehakse ka 
üksikuid välissõite, on sellise autojuhi töötegemise piirkonnana käsitletav Eesti. Töölepingus 
on vajalik kokku leppida tööpiirkonnaks Eesti ja lisaks veel, et töö võib olla seotud ka välislä-
hetustega. Aeg-ajalt ette tulevad välissõidud töötegemise piirkonnast väljapoole on siis nõue-
tekohaselt vormistatud ja käsitletavad töölähetusena koos võimalusega maksta töölähetuses 
viibimise eest õigusaktides sätestatud määrades maksuvaba päevaraha.

5.8.2.2. Töölähetus

Töölähetusse võib üldjuhul saata iga töötajat tema nõusolekuta. Kui töölähetuse kestus on 
 päevast pikem, vajab see töötaja nõusolekut. Töölähetuses on tööülesannete ajutine täitmine 

väljaspool töölepinguga kokkulepitud töötamise kohta.
Alates . .  kehtib tulumaksuseaduse (TuMS) §  lg  punkt  muudatus, mille koha-

selt välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on  eurot välislähetuse esimese  päeva 
kohta, kuid kõige rohkem  päeva kohta kalendrikuus ja  eurot iga järgneva päeva kohta 
(kuni . a lõpuni oli välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär  eurot).

Seega seab TuMS maksuvaba päevaraha  euro maksmisele kaks tingimust:
) välislähetuse esimesed  päeva ja
) kuni  päeva kalendrikuus.

5.9. Töötasu ja tööjõumaksud

5.9.1. Töötasu

Töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud. TLS ei näe ette töötasu kohustus-
likke osasid ega määratle nende sisu. Töölepingulises suhtes on pooled vabad otsustamaks selle 
üle, millistest osadest töötasu koosneb ning kuidas ehk millise arvutusliku mehhanismi kaudu 
kujuneb töötasu ja selle võimalikud komponendid. TLSi tähenduses on oluline, et töötasu on 
tasu, mida makstakse töö tegemise eest ja makstav tasu ei tohi olla väiksem kui töötasu alam-
määr.

Töötasu kujunemise kindlaksmääramisel tuleb tööandjal arvestada miinimumnõuetega töö-
tasu maksmise erijuhtudel, st töötasu maksmine näiteks ületunnitöö, öötöö, riigipühal tööta-
mise ja hädavajaduse korral. Seadus eeldab, et pooled lepivad töötasus kokku. Töötasu võib 
koosneda eri osadest, mille suurused ja arvestamise viisid nähakse ette töölepingus. TLS lubab 
kokku leppida töötasu arvestamise viisis ajaühiku (tunnitöötasu, kuutöötasu) või töösoorituste 
hulga (tükitöö) eest.

Seadus eeldab, et töötasus lepitakse kokku brutosummas ning muudest seadustest tulene-
vate maksude ja maksete kinnipidamise kohustus on tööandja kanda. Viidatud maksud 
on eelkõige tulumaks ja sotsiaalmaks ning makseteks töötuskindlustusmakse ja 
kohustuslik kogumispensioni makse.
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5.9.2. Tööjõumaksud

. a muutuvad maksuvaba tulu ja pensionide korral täiendava maksuvaba tulu 
suurus ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.
• Tulumaksu kinnipidamise määr on %.
• Maksuvaba tulu on  eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
• Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on  eurot kuus (rakendavad ainult I ja 

II samba pensioni maksjad).
• Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on  eurot kuus 

(rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
• Sotsiaalmaksu määr on %. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 

on  eurot ( . a kehtinud  euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne  kohustus on 
,  eurot kuus. Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale , %, tööandjale , %. 

Töötaja töötuskindlustusmakse ( , %) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanadus-
pensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuu-
päeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas tööta-
jale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt 
töötuskindlus tusmakset tööandjale kehtestatud , %-lises määras.

5.9.3. Töötasu alammäärade kokkuleppe allkirjastamine 28. oktoobril 2015

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid . oktoobril  töö-
tasu alammäärade kokkuleppe aastateks  ja .

Kokkuleppega kehtestatakse järgmist.
Alates . jaanuarist . a tunnitasu alammääraks ,  eurot tunnis ja kuu-

tasu alammääraks täistööajaga töötamise korral  eurot.
Alates . jaanuarist  vastavalt ,  eurot tunnis ja  eurot kuus.
Kokkulepet laiendatakse kollektiivlepingu seaduse §  lg  tähenduses ning kehtestatakse 

kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele töölepingu 
 seaduse tähenduses.

5.9.4. Töötasu maksmise erisused transpordisektoris

Transpordisektoris töötavate bussi- ja autojuhtide töötasu on reguleeritud üldtöökokkuleppe 
ehk kollektiivlepinguga. Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti 
Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades 
endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokku leppimist 
kollektiiv lepingutes ettevõtte tasandil.

Üldtöökokkulepe reguleerib Autoettevõtete Liitu kuuluvate sõitjate bussiveoga ja riigi-
sisese veoseveoga tegelevate isikute (edaspidi tööandja) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate 
Ametiühingu liikmete (edaspidi töötaja) ühise nimetusega „pooled”, töö- ja kutsealaseid ning 
sotsiaal suhteid.

Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja ALi kodulehtedel.
Praegu kehtivad üldtöökokkuleppe tingimused on jõustunud . .  ja kehtivad kuni 
. . .
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5.9.4.1. Laiendamise kohaldamine reisijate- ja kaubaveol

Üldtöökokkuleppega sätestatud töö- ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise tingimused 
laienevad ja on kohustuslikud kõigile ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegele-
vatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud 
lepingu liigist.

Üldtöökokkuleppega sätestatud töö- ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise tingi-
mused laienevad ja on kohustuslikud riigisisese veoseveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu 
rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust töövõtjatele (sh FIEd), 
kellega sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust 
tulenevaks ülesandeks on veoste vedu. Eespool viidatud tingimused laienevad ja on kohustus-
likud ka veoseveoga tegelevate tööandjate palgatud või renditud veeremi remondiga  seotud 
oskustöölistele ning füüsilisest isikust töövõtjatele (sh FIEd), kellega veeremi remondiks 
 sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele.

Üldtöökokkuleppega sätestatud töö tasustamise tingimused ei laiene riigisisese ümarpuidu 
veoseveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele.

Palgalisas on kokku lepitud töötajate (bussijuhid, autojuhid) põhipalga alam-
määrad, mis kehtivad kõikidele selle valdkonna tööandjatele vastavalt laienda-
mise kohaldamisele, sõltumata sellest, kas nad on Autoettevõtete Liidu liikmed 
või ei, ja töötajatele, sõltumata sellest, kas nad on Eesti Transpordi- ja Tee-
töötajate Ametiühingu liikmed või ei.

5.9.4.2. Töötajate põhitöötasu alammäärad täistööajaga

Töötajate põhitöötasu alammäärad alates . .
. Autojuhtidel (trammi-, trolli- ja bussijuhid) ,  eurot.
. Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel töötavate bussi-, 

trolli- ja trammijuhtide brutopalk töötatud normtundide eest koos määratud lisatasudega 
(sh seadu sest, kollektiivlepingust ja töölepingust tulenevad tasud ja muud tasud) ei ole 
väiksem kui  eurot kuus.

Töötajate põhitöötasu alammäärad alates . .
Veoseveoga tegelevad töötajad, k.a füüsilisest isikust töövõtjad, kellega sõlmitud leping vastab 
tegelikult töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veoste 
vedu:
• kuutasu alammäär koos lisatasudega  eurot;
• tunnitasu alammäär (lisatasudeta) ,  eurot.

5.10. Töö- ja puhkeaeg

Sõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldust on käsitletud „Veokorraldusjuhi käsiraamat I” pea-
tükis  „Sõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldus”. Selles osas on käsitletud sõidukijuhtidele 
kehtestatud töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid, mis tulenevad Euroopa parlamendi ja nõukogu 
määrustest (ka direktiivist) ning EV liiklusseadusest.

Selles peatükis on käsitletud töö- ja puhkeaja sätteid, mis tulenevad töölepinguseadusest.
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5.10.1. Summeeritud tööaja arvestus

Tööandja võib tööaega summeerida, mis tähendab, et töötunnid võivad mingis ajaühikus ehk 
arvestusperioodis jaotuda erinevalt. Näiteks kuu jooksul võib töötaja ühel nädalal töötada kuus 
tundi päevas, kuid teisel nädalal  tundi päevas.

Summeerimise perioodiks võib tööandja kehtestada kuni neli kuud ja tööaega arvestatakse 
summeeritud tööaja puhul arvestusperioodi lõpus. Arvestusperioodi lõpus selguvad ka üle- ja 
alatunnid. Transpordisektoris on tavapäraseks summeeritud tööaja arvestuse perioodiks üks kuu.

Summeeritud tööaja arvestust kasutatakse eelkõige töötamisel tööajakava ehk graafi ku alu-
sel. Lähtudes ettevõtte vajadusest on tööandjal võimalus töötaja tööle planeerida vajadusel 
öösiti, laupäeviti, pühapäeviti või ka riiklikel pühadel.

Summeeritud tööaja rakendamise korral on vaja töölepingus kokku leppida:
• töötaja tööajale rakendatakse summeeritud tööaega;
• summeeritud tööaja arvestusperioodi pikkus;
• tööajakava teatavakstegemise tingimused. Näiteks peab töötaja teadma, millal ta järgmise 

kuu tööajakava teada saab.

Olukorras, kus tööandjal tekib vajadus muuta juba koostatud ja töötajale teatavaks tehtud töö-
ajakava, tuleb tehtavad muudatused töötajaga kokku leppida.

Summeeritud tööaja puhul võib esineda olukordi, kus sündmuse ettenägematuse tõttu 
(nt haigus või ootamatult võetav puhkus) töötaja ei tööta. Sellisel juhul tuleb arvestusperioodi 
tööaega vähendada nende päevade võrra, mil töötaja ei saanud tööd teha. Juba tööajakava 
koostamisel peab tööandja arvestama talle teadaolevaid töötamise takistusi ja neid eeloleva 
tööajakava koostamisel arvesse võtma. Vastasel juhul tekiks olukord, kus töötaja peab näi-
teks juhul, kui ta on arvestusperioodi alguses haigestunud, hiljem oma „tegemata tunnid” ära 
tegema arvestusperioodi lõpus.

5.10.2. Öötöö

Öötööks loetakse TLSi kohaselt töötamist ajavahemikus . – . . Tööandja peab tööta-
jale öisel ajal töötamise eest üldjuhul maksma , -kordset töötasu. Samas võimaldab seadus 
tööta jaga kokku leppida, et tema töölepingus näidatud töötasu sisaldab tasu ka ööajal tööta-
mise eest. Selliste kokkulepete sõlmimisel peab tööandja jälgima, et öisel ajal tööd tegev töötaja 
saaks ka tegelikult kõrgemat töötasu võrreldes ainult päeval töötava töötajaga.

5.10.3. Töötamine riigipühal

Riigipühadel on tavaliselt vaba päev ja tööd ei tehta, kuid siiski leidub valdkondi, kus töö 
 katkestamine ei ole võimalik ka riigipühadel. Sel juhul tuleb töötajale erandolukorras tööta-
misega kaasnev ebamugavus hüvitada. TLSi §  lg  kohaselt peab tööandja maksma töötajale 
riigipühal töötamise eest kahekordset töötasu. Samas võimaldab seadus pooltel kokku leppida 
riigipühal töötamise hüvitamise tasulise vaba ajaga, st töötajale makstakse riigipühal töötatud 
tundide eest ühekordset tasu ja seejärel võimaldatakse tavapärasest tööajast vaba aeg, kuid 
tasustatakse seegi.
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5.10.3.1. Tööpäeva lühendamine enne riigipühi

TLSi §  alusel peab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõulu-
laupäevale eelnevat tööpäeva lühendama kolme tunni võrra.

Loetletud riigipühade eelsetel päevadel tööpäeva lühendamine on kohustuslik nii tavapä-
rase kui ka summeeritud tööaja arvestuse korral.

Kui tööpäev algab nimetatud riigipüha eelsel päeval ja lõppeb riigipühal, peab tööandja 
lühendama eelnevat tööpäeva ehk töötaja tuleb kolm tundi hiljem tööle. Kui tööandja ei 
lühenda seaduses nimetatud riigipühade eel tööpäeva ja töötaja töötab tavapärase tööpäeva, 
siis on kolm tundi vaadeldavad ületunnitööna, mis tuleb TLSi ületunnitöö hüvitamise sätete 
kohaselt hüvitada tasulise vaba ajaga või rahas.

5.10.4. Tööpäevasisene puhkeaeg

TLSi alusel on tööandjal kohustus korraldada tööd selliselt, et töötajale oleks tagatud iga kuue 
tunni töötamise kohta vähemalt  minutit puhkamiseks ja einestamiseks ehk tööpäevasisene 
vaheaeg.

5.10.5. Igapäevane puhkeaeg

Töötaja peab puhkama vähemalt  tundi järjest -tunnise ajavahemiku jooksul. Töövahetuse 
pikkus kokku koos ületunnitööga ei tohi seega ületada  tundi.

5.10.6. Iganädalane puhkeaeg

TLS kehtestab nõude, mille kohaselt tuleb töötajale iga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 
tagada  tundi järjestikust puhkeaega. Summeeritud tööaja arvestuse korral võib seda aega 
lühendada  tunnile. Iga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul peab töötajal seega olema vähe-
malt üks puhkepäev.

5.10.7. Ületunnitöö

Ületunnitöö on töötamine üle kokkulepitud tööaja. Ületunnitöö on kokkulepitud tööaega ületav 
töö, olenemata sellest, kas töötaja töötab täistööajaga või osalise tööajaga. Näiteks kui töötaja 
ja tööandja on kokku leppinud osalises tööajas neli tundi päevas, siis on töötamine viiendal 
tunnil ületunnitöö ja tuleb vastavalt hüvitada. Summeeritud tööaja arvestuse korral selgub 
ületunnitöö arvestusperioodi lõpus.

Ületunnitöö tegemises peavad pooled kokku leppima. Kuna ületunnitöö ei saa olla ette pla-
neeritud, on tööandjal ja töötajal vaja ületunnitöö tegemises iga kord eraldi kokku leppida. 
Näiteks ei saa töötaja ja tööandja töölepingu sõlmimisel leppida kokku, et töötaja teeb üle-
tunnitööd vastavalt vajadusele, sest ületunnitöö puhul on alati tegemist eriolukorraga.

5.10.7.1. Ületunnitöö hüvitamine

TLSi alusel on ületunnitööd võimalik hüvitada kahel viisil:
• vaba ajaga või
• rahaga.
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Seadus eeldab, et ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga. Põhjus, miks ületunnitöö 
 hüvitamise esimene eeldus on vaba aeg, seisneb töötaja tervise ja ohutuse kaitses. Seetõttu 
tuleb vaba aeg anda ka võimalikult ruttu peale perioodi lõppu, millal ületunnid tekkisid. Sum-
meeritud tööaja arvestuse korral selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpul ja neid on võimalik 
vaba ajaga hüvitada järgmise perioodi jooksul.

Kui tööandja soovib ületunnitöö hüvitada rahas, tuleb tal see töötajaga kokku leppida. Üle-
tunnitöö hüvitamisel rahas tuleb tööandjal maksta töötajale , -kordset töötasu. 
Kui töötaja teeb ületunnitööd ööajal või riigipühal, tuleb töötajale tasuda nii ületunnitöö, öötöö 
kui ka riigipühal tehtud töö eest, kuid töölepingus kokkulepitud baastasu topelt arvestama ei pea.

5.10.7.2. Ületunnitöö piirnorm

Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt  tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni 
nelja kuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestus-
perioodi. TLS ei näe ette erinevaid arvestusperioode ületunnitöö arvestamiseks. Ületunde 
võib seega olla nädalas keskmiselt maksimaalselt kaheksa -kuulise arvestus-
perioodi  jooksul.

5.10.8. Tööaja arvestus

Töötaja töötatud aja kohta peab tööandja arvestust. See on vajalik eelkõige selleks, et arvestada 
töötasu ning järgida töö- ja puhkeaja piiranguid. Summeeritud tööaja arvestuse korral on olu-
line välja selgitada ka arvestusperioodi lõpuks tehtud töötundide arv. Sõidukijuhtide puhul on 
tööandjal kohustus säilitada viimase  kuu sõidumeerikute salvestised ettevõttesiseste kont-
rollimiste jaoks.

Seadus ei kehtesta tööajaarvestuse pidamise dokumendi vormi, kuid lähtudes tööajaarves-
tuse pidamise vajadusest, peab see sisaldama vähemalt:
• iga päev töötatud tunde;
• haiguspäevi;
• puhkusepäevi;
• muid puudutud päevi.
Sõidumeerikute salvestitelt kantakse tööajaarvestuse dokumenti tööaja hulka 
arvatavad sõiduaeg, muud töö- ja valveaegu ning tööaja hulka arvatavaid võima-
likke vaheaegu.

Tööajaarvestuse dokument võib sisaldada ka andmeid töölähetuses viibitud päevade kohta, 
ajutiselt äraoleva töötaja asendamise kohta jms. Tööajaarvestust peab tööandja. (Lisaks kohus-
tus säilitada viimase  kuu sõidumeerikute salvestised ettevõttesiseste kontrollimiste jaoks).

5.11. Puhkus

Töötajal on õigus saada igas kalendriaastas põhipuhkust vähemalt  kalendripäeva. Selle 
 kestus ei sõltu sellest, kas töötaja töötab täis- või osalise tööajaga.

Puhkus kavandatakse puhkuse ajakavaga, mis koostatakse ja tehakse töötajatele teatavaks 
hiljemalt märtsi lõpuks. Puhkuse aja määrab tööandja, võttes arvesse töötajate soove, mis on 
ühitatavad ettevõtte huvidega. Puhkuste ajakavas näidatakse põhipuhkuse ajaline kestus alguse 
ja lõpu kuupäevadega.
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Kui töötajal on eelmisest kalendriaastast jäänud puhkusepäevi kasutamata, näidatakse 
 puhkuste ajakavas ära needki. Kui tööandja puhkuste ajakava ei koosta, on töötajal õigus, vähe-
malt  kalendripäeva ette teatades, kasutada puhkust täies ulatuses talle sobival ajal. Teade 
peab olema tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Ajakavas olevat puhkust võib muuta üksnes poolte kokkuleppel. Puhkuse võib jagada osa-
deks arvestusega, et vähemalt  kalendripäeva puhkust peab töötaja kasutama järjest.

5.11.1. Varaline vastutus

Töötaja varaline vastutus on reguleeritud töölepingu seadusega. Töötaja varaline vastutus 
 jaguneb kaheks: lepinguline ehk varaline vastutus ja süüline vastutus. Juhul, kui töötaja ja 
tööandja pole sõlminud varalise vastutuse kokkulepet, saab rääkida ainult süülisest vastutusest.

5.11.2. Lepinguline vastutus

Lepingulise ehk varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja sõltumata süüst vastutuse 
temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest. Nimetatud kokkulepet saab sõlmida 
üksnes seaduses täpselt sätestatud tingimustel.
• Kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult.
• Vara peab olema ajaliselt, esemeliselt ja töötajale äratuntavalt piiritletud.
• Varale võib olla ligipääs ainult töötajal või kindlal isikute ringil (st töötaja ei saa vastutada 

sellise vara säilimise eest, millele juurdepääs on avalik).
• Kokku on lepitud vastutuse rahalises ülempiiris.
• Vara hoidmise eest tuleb töötajale maksta igakuist mõistlikku hüvitist.
Tööandja eesmärk on kokkuleppega tagada, et töötaja kätte tööülesannete täitmiseks usaldatud 
vara või fi nantsvahendid säiliksid samas mahus, milles need töötajale usaldati ja puudujäägi 
korral ei ole tööandjal vaja töötaja süüd tõendada. Sellise kokkuleppe saab sõlmida eelkõige 
kassa ja kaupade eest vastutavate töötajatega.

5.11.3. Süüline vastutus

Juhul, kui töötaja ja tööandja pole varalise vastutuse kokkulepet sõlminud, saab rääkida ainult 
süülisest vastutusest. TLS sätestab kahju hüvitamise erijuhtumid töötaja kahju tekitamisel. 
Vastavalt süü astmele (tahtlikult või hooletuse tõttu) tuleb töötajal töölepingu rikkumise taga-
järjel tekkinud kahju tööandjale hüvitada.

Töötaja vastutuse kindlakstegemisel peab lähtuma töösuhtele omasest hoolsuse määrast. 
Vajaliku hoolsuse määra kindlakstegemisel peab aga arvesse võtma tööandja tegevuse ja töötaja 
tööga seotud tavalisi riske, lisaks töötaja väljaõpet, ametialaseid teadmisi, võimeid ja oskusi. 
Sõidukijuhtide puhul peab vastutuse määramisel kindlasti arvestama nende tööga seotud riske, 
mis on tingitud keerulistest ilmastikutingimustest ja rasketest teeoludest, eriti talvisel ajal.

Kui on selge, millist hoolsust töötajalt tööl oodatakse, saab ka hinnata, kas töötaja on 
hoolsus kohustust rikkunud. Kui töötaja pole hoolsuskohustust täitnud, võib tegu olla süülise 
käitumisega ja tööandjal on õigus vastavalt süü astmele (tahtlikult või hooletuse tõttu) nõuda 
töötajalt tekkinud kahju hüvitamist.

Töökohustuste rikkumisel hooletusest ei saa eeldada, et töötajal on kohustus hüvitada 
tekkinud kahju täies ulatuses. Sellisel juhul peab tööandja kahjuhüvitise suuruse määramisel 
arvestama töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö ise-
loomust tulenevat riski jms.
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Veokorraldajad võivad anda autojuhtidele konkreetsed juhised, kuidas lähetuses viibides 
tagada tööandja vara (sõiduk) ja koorma säilimine. Juhistes võib olla ka nõue, et kõrvalisi isi-
kuid ei tohi sõidu ajal kabiini lubada.

Kui sõidukile on sõlmitud kaskokindlustus ja kindlustusselts nõuab tööandjalt oma-
vastutuse osa tasumist, saab tööandja selle omakorda sisse nõuda töötajalt juhul, kui tuvas-
tatakse, et töötaja oli süüdi liiklusõnnetuse põhjustamises.

Kui tööandja on töötajale esitanud nõude kahju hüvitada ja töötaja keeldub põhjusest olene-
mata kahju hüvitamisest, on tööandjal võimalik vastava nõudega pöörduda töövaidlusorgani 
(kohtu või töövaidluskomisjoni) poole.

Tööandja ei või omavoliliselt, töötaja vastavas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimal-
davas vormis (nt e-post) antud nõusolekuta, töötaja töötasust talle tekitatud kahju kinni pidada 
ehk seaduse mõistes tasaarvestada. Töötaja poolt enne tasaarvestuse õiguse tekkimist antud 
nõusolek (nt töölepingu sõlmimisel) kahju hüvitamiseks on tühine.

5.12. Töötajate hoiatamine

Töölepingu erakorralisele ülesütlemisele töötaja kohustuste rikkumise või tema töövõime 
vähene mise tõttu peab eelnema hoiatus (see ei ole karistus) – mõistlik tähtaeg rikkumise 
lõpeta miseks. Mõistlikuks ajaks on soovitatud näiteks perioodi neli kuud. Hoiatust vaidlustada 
ei saa, kuna otseselt ei tulene sellest töötajale mingeid tagajärgi. Hoiatuse tegemist TLS ei regu-
leeri. Kõikidel juhtudel, mil töötaja on rikkunud oma töökohustusi, võib tööandja teha töötajale 
hoiatuse. Hoiatuses informeeritakse töötajat asjaolust, et töötaja on rikkunud oma töökohus-
tust ja töötajat hoiatatakse, et kui töötaja rikub oma töökohustusi ka hoiatuses  märgitud tähtaja 
jooksul, võidakse temaga sõlmitud tööleping erakorraliselt üles öelda.

Hoiatusi võib teha kõigi rikkumiste eest, nt tööle hilinemine ja töölt varem lahkumine; 
ebaviisakas käitumine klientidega; tööandja mitteteavitamine probleemidest arvutiga, mis 
ei võimalda tööülesandeid täita; tööandja halvustamine vms. Kui pärast hoiatust tööleping 
lõpetatakse, saab töötaja vaidlustada töölepingu ülesütlemise ja vaidluse korral peab tööandja 
tõendama, et hoiatused olid põhjendatud (ehk töötaja on ka tegelikkuses oma töökohustusi 
rikkunud).

5.13. Töölepingu lõppemine

Tööleping võib lõppeda järgmistel alustel:
• poolte kokkuleppel;
• tähtaja möödumisel;
• töötaja surma tõttu;
• ülesütlemisel.

5.13.1. Töölepingu lõppemine poolte kokkuleppel

Poolte kokkuleppel lõpeb tööleping siis, kui üks pool teeb teisele ettepaneku töösuhe  lõpetada 
ja teine pool annab selleks nõusoleku. Ettepanek võib olla tehtud suuliselt, kuid hilisemate 
vaidluste vältimiseks on soovitatav teha seda siiski kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 
 võimaldavas vormis.
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5.13.2. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel

Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel. Kui töötaja jätkab töötamist pärast tähtaja 
möödumist, loetakse leping tähtajatuks. Tööandja võib pärast tähtaja möödumist siiski lugeda 
lepingu tähtaja möödumise tõttu lõppenuks, kui ta avaldab selleks soovi viie päeva jooksul, 
arvates päevast, kui sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töötamist.

5.13.3. Töölepingu ülesütlemine korraliselt

Tööleping lõpeb ülesütlemisega korraliselt või erakorraliselt. Korraliselt võib töölepingu üles 
öelda üksnes töötaja, teatades sellest ette vähemalt  kalendripäeva. Töötaja ei ole kohustatud 
korralist ülesütlemist põhjendama. Kui töötaja ei teata töölepingu ülesütlemisest ette seaduses 
sätestatud tähtajal, tekib tal kohustus hüvitada vähem ettenähtud aeg rahaliselt.

5.13.4. Töölepingu ülesütlemine erakorraliselt

Töölepingu (tähtajalise ja tähtajatu) võib erakorraliselt üles öelda nii töötaja kui ka tööandja. 
Töötajal on õigus tööleping üles öelda, kui tööandja rikub oluliselt oma kohustusi või on kohel-
nud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega. Samuti kui töötaja ei saa tööd jätkata isikust 
tuleneval põhjusel (nt haige perekonnaliikme hooldamine).

Tööandjal on õigus tööleping üles öelda, kui tegu on koondamise olukorraga või kui töötaja 
ei saa tööülesandeid täita halvenenud terviseseisundi või vähenenud töövõime tõttu või kui ta 
on pannud toime süülise teo.

Töötaja ütleb töölepingu üles mõistliku aja jooksul pärast seda, kui sai teada ülesütlemise 
põhjusest.

5.14. Töölepingu ülesütlemise etteteatamisajad

Tööandja teatab töölepingu ülesütlemisest ette mõistliku aja jooksul, kui selle põhjuseks on 
vähenenud töövõime.

Koondamise korral sõltub etteteatamise tähtaeg tööandja juures töötatud ajast.
• Alla ühe tööaasta – vähemalt  kalendripäeva.
• –  tööaastat – vähemalt  kalendripäeva.
• –  tööaastat – vähemalt  kalendripäeva.
• Üle  tööaasta – vähemalt  kalendripäeva.
Kui tööandja ei teata töölepingu ülesütlemisest ette seaduses sätestatud tähtajal, on tal kohus-
tus hüvitada vähem etteteatatud aeg rahaliselt.

Tööandja võib töölepingu ülesütlemisest jätta ette teatamata erandlikel juhtudel üksnes siis, 
kui mõlema poole huve arvestades ei ole töölepingu jätkamine etteteatamistähtaja lõppemiseni 
mõistlik.

5.15. Töötajale makstavad hüvitised

Tähtajatu lepingu korral peab tööandja töötaja koondamisel maksma talle hüvitist ühe kuu 
keskmise töötasu ulatuses.

Tähtajalise lepingu korral peab tööandja töötaja ennetähtaegsel koondamisel maksma talle 
hüvitisena töötasu lepingu tähtaja saabumiseni.
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Peale tööandja makstava koondamishüvitise on töötajal õigus saada kindlustushüvitist 
koondamise korral töölepingu seadusest tulenevalt. Kindlustushüvitise maksmist töötajale 
taotleb tööandja, kes esitab töötukassale vormikohase avalduse viie päeva jooksul, alates töö-
lepingu lõppemisest.

Eesti Töötukassa maksab hüvitist töötajale, kelle töösuhe oma tööandjaga on kestnud:
• –  aastat – ühe kuu keskmise töötasu ulatuses;
• enam kui  aastat – kahe kuu keskmise töötasu ulatuses.

5.16. Lõpparve

Töölepingu lõppemisel maksab tööandja töötajale väljateenitud töötasu ja seaduses ettenähtud 
hüvitised, sh summa kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse eest. Töötaja tagastab töö-
andjale talle makstud ettemaksed ja tema kasutusse antud töövahendid.

5.17. Töövaidluste lahendamine

Tööinspektsiooni juures tegutsevates töövaidluskomisjonides lahendatakse töötaja ja tööandja 
vaheline töövaidlus kiiremini ja lihtsamalt kui kohtus. Vaidluste lahendamine on tasuta ning 
komisjon teeb tavaliselt otsuse  päeva jooksul.

Töövaidluskomisjoni istungil osalevad riigi esindajana töövaidluskomisjoni juhataja, samuti 
töötajate ja tööandjate esindaja. Kolmeliikmeline komisjon kuulab istungil ära mõlemad pooled 
ja langetab otsuse, mille täitmine on kohustuslik. Kui pooled ei ole töövaidluskomisjoni otsu-
sega nõus, saab selle vaidlustada kohtus.

Töövaidluskomisjonide istungid toimuvad maakonnakeskustes üle Eesti, vastavalt vajadusele.

5.17.1. Töövaidluskomisjonide statistika

Töövaidluskomisjonidele esitati . a kokku  töövaidlusavaldust ehk viiendiku võrra 
vähem kui aasta varem. . a lõpuks oli töövaidluskomisjonidel (koos varem esitatud aval-
dustega) menetluses kokku  avaldust ( . a lõpus ). Aasta jooksul jõudis lahen-
dini % kogu lahendamisel olnud avaldustest ( . a %).

5.17.2. Tööandjate esitatud avaldused töövaidluskomisjonidele

Tööandjad esitasid . a kokku  töövaidlusavaldust ehk % esitatud avalduste kogu-
arvust ( . a vastavalt  avaldust ehk % avaldustest). Võrreldes varasemate aastatega on 
tööandjate esitatud avalduste osakaal iga aastaga kasvanud, nt . a moodustasid tööandjate 
avaldused vaid % esitatud avaldustest. Tööandja nõuete arvu suurenemine on jätkuvalt sele-
tatav . a selgemaks muutunud õigusraamistiku ja tööandjate teadlikkuse tõusuga.

Tööandjad pöördusid töövaidluskomisjonide poole sagedamini järgmiste nõuetega:
• töölepingu ülesütlemise vaidlustamiseks –  korral (nõue sisaldus igas teises avalduses);
• töötaja tekitatud varalise kahju hüvitamiseks –  korral (igas neljandas avalduses);
• enne etteteatamistähtaja möödumist omavoliliselt töölt lahkumise hüvitise nõudega – 

 korral (samuti igas neljandas avalduses).
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5.18. Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontroll

Tööinspektsioon teostas sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolle . a üle Eesti  korral. 
Kokku kontrolliti  sõidukijuhi töö- ja puhkeaja nõuete täitmist   tööpäeva ulatuses 
( . a vastavalt  ja  ).

5.18.1. Tööinspektorite teostatud töö- ja puhkeaja kontroll

Kontrolli eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on ettevõtetes korraldatud sõidukijuhtide töö- 
ja puhkeaeg, kas peetakse kinni kehtestatud sõidu- ja puhkeaja normidest, tagamaks liiklus-
ohutus maanteedel. Ettevõtjate juures kontrolliti tööajakorraldust, juhtide ööpäevast sõidu- ja 
puhkeaega; vaheaegu ja iganädalasi töö-, sõidu- ja puhkeaegu; kahenädalase sõiduaja kohta 
kehtivaid piiranguid ning sõidumeerikutega salvestatud andmete vastavust nõuetele.

Tabel 1

Kontrollitud sõidukijuhte ja kontrollitud tööpäevi 2014. a

Veo tüüp Kontrollitud juhtide arv Kontrollitud tööpäevade arv

Reisijatevedu 89 2690

Kaubavedu 1450 64 566

Kokku 1539 67 256

Vastavalt Vabariigi Valitsuse . .  määrusele nr  „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja 
puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” §  lõigetele  ja  ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr / , mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate 
 sotsiaalõigusnormide ühtlustamist, edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium igal 
aastal Tööinspektsioonile oma ekspertide väljaarvutatud miinimummahud autojuhtide töö-, 
sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise osas ettevõtjate juures. Seega kontrollitavate tööpäevade 
arv on Tööinspektsioonile ette antud, kuid samas ei ole keelatud Tööinspektsioonil rohkemaid 
tööpäevi kontrollida.

Viimaste aastate tulemusi hinnates võib öelda, et kontrollitud sõidukijuhtide arv on suures 
osas jäänud samaks, kuid suurenenud on kontrollitud tööpäevade arv. Kontrollitud tööpäevade 
arvu tõusu on tinginud tööplaani tõus, kuna Eestis on määruse (EÜ) nr /  kohaldamis-
alasse kuuluvate sõidukite arv iga aastaga tõusnud, siis sellest tulenevalt peab ka Tööinspekt-
sioon kontrollima rohkemate juhtide tööpäevi.

Viimase paari aasta kontrollitud sõidukijuhtide arvu tõus on tulenenud pigem suuremate 
ettevõtete kontrollist, kus töötab rohkem juhte ja need on ka rikkumiste arvult silmatorka-
vamad – seda nii Politsei- ja Piirivalveameti kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teeriumi andmete kohaselt. Samas kontrollitakse jätkuvalt ka keskmise ja väikese suurusega 
ettevõtteid.

Tabelis  on esitatud kõik rikkumised viimase viie aasta lõikes. Avastatumateks rikkumis-
teks läbi aastate on olnud ööpäevase puhkeaja rikkumised veoseveol, kuid palju probleeme on 
esinenud ka vaheaegade puudumisega veoseveol. Suur muutus rikkumiste arvus sõitjateveo 
osas on tingitud andmesisestuse põhimõtete muutusest Tööinspektsioonis. Kuni aastani  
sisestati rikkumisena iga salvestuslehe kasutamise nõuete rikkumine, kuid viimastel aastatel 
loetakse see üheks rikkumiseks ettevõtte kohta.
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Tabel 2

Sõidukijuhtide rikkumised aastatel 2010–2014

Rikkumised 2010 2011 2012 2013 2014

Veosevedu

Määruse 561/2006 art 8 ööpäevase puhkeaja rikkumine 335 315 253 226 332

Määruse 561/2006 art 7 lühem vaheaeg 48 127 173 106 92

Määruse 561/2006 art 6 ööpäevase sõiduaja rikkumine 168 119 117 81 122

Määruse 561/2006 art 7 puudub vaheaeg 254 123 95 62 75

Määruse 561/2006 art 8 nädala puhkeaja rikkumine 96 102 77 78 229

Määruse 3821/85 art 15 lg 3 töö- ja puhkeaja 
registreerimise nõuete rikkumine

1 24 48 21 32

Määruse 561/2006 art 10 lg 5 andmete talletamise ja 
inspektorile ligipääsetavuse rikkumine

18 38 24 35 42

Määruse 561/2006 art 6 nädalase sõiduaja rikkumine 7 8 7 6 16

Määruse 561/2006 art 6 järjestikuse nädalate sõiduaja 
rikkumine

25 15 4 35 42

Sõitjatevedu

Määruse 561/2006 art 8 ööpäevase puhkeaja rikkumine 6 34 15 17 14

Määruse 561/2006 art 8 nädala puhkeaja rikkumine 2 2 14 6 12

Määruse 561/2006 art 7 lühem vaheaeg 0 1 8 17 0

Määruse 561/2006 art 7 puudub vaheaeg 11 92 6 7 6

Määruse 561/2006 art 6 ööpäevase sõiduaja rikkumine 2 25 4 0 0

Määruse 3821/85 art 15 lg 3 töö- ja puhkeaja 
registreerimise nõuete rikkumine

284 30 3 4 7

Määruse 561/2006 art 16 töögraafi ku nõuete eiramine 0 0 3 0 0

Määruse 561/2006 art 16 puudulikult koostatud töögraafi k 0 4 2 0 0

Määruse 561/2006 art 10 lg 5 andmete talletamise ja 
inspektorile ligipääsetavuse rikkumine

142 16 0 7 6

Määruse 561/2006 art 6 nädalase sõiduaja rikkumine 0 0 0 0 0

Määruse 561/2006 art 6 järjestikuste nädalate sõiduaja 
rikkumine

1 0 0 0 3

Veoliik ei ole eristatud

Määruse 3821/85 art 15 lg 2 salvestuslehe kasutamise 
nõuete rikkumine

147 37 15 2 7

Määruse 3821/85 art 15 lg 5 salvestuslehele andmete 
kandmise nõuete rikkumine

279 76 15 7 5

Määruse 3821/85 art 15 p 1 määrdunud või rikutud 
salvestuslehtede asendamine

17 3 0 0 1

Rikkumisi kokku 1843 1191 883 717 1028
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Sagenenud on ka olukorrad, kus tööinspektori külastusel ei esitata tööinspektorile andmeid 
töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta ja väidetakse, et andmed on hävinud või kadunud. Selline 
 käitumine toob aga kaasa väärteomenetluse alustamise juriidilise isiku suhtes või veo korraldaja 
olemasolul, füüsilise isiku suhtes. Lisaks jäävad sellised järelevalvemenetlust takistavad ette-
võtted Tööinspektsioonile lähiajal uuesti kontrollitavate ettevõtete nimekirja ja nende seaduse-
kuulekust kontrollitakse uue andmete kontrolliga.

5.18.2. Töö- ja puhkeaja ühiskontrollid

Lisaks Tööinspektsiooni kontrollidele viiakse koostöös Politsei- ja Piirivalveameti (PPA), 
Maksu- ja Tolliameti (EMTA) ja Maanteeametiga läbi ka ühiskontrolle. . a viidi üle Eesti 
läbi neli ühisoperatsiooni veoseveo ja sõitjateveoga tegelevates ettevõtetes. Selliseid ühis-
kontrolle plaanib neli ametkonda koostöös jätkata ka edaspidi.

Sõidukijuhtide ühis-sihtkontrollid PPA ja EMTAga
. a toimus neli ühiskülastust: kaks Harjumaal, üks Lõuna-Eestis ning üks Ida- ja Lääne-

Virumaal. Kokku kontrolliti  ettevõtet, millest kaks olid sõitjateveo ettevõtted ja kaheksa veo-
seveo ettevõtted. Kontrollitud ettevõtete põhilised rikkumised ja puudused olid seotud sõidu-, 
töö- ja puhkeaja andmete säilitamisega.

Tööinspektsioon alustas füüsilise isiku suhtes üheksat väärteomenetlust, millest kaheksa 
on jõustunud:
• kolmel korral määrati rahatrahvid füüsilisele isikule vahemikus summas –  eurot 

liiklusseaduse §  lg  alusel;
• ühel korral määrati rahatrahv füüsilisele isikule summas  eurot liiklusseaduse §  lg  

alusel;
• viiel korral määrati rahatrahvid füüsilisele isikule vahemikus summas –  eurot 

karistusseadustiku §  alusel.

Võrreldes . aastaga on reide tehtud rohkem tänu maakonna liinivõrgu ühiskontrollidele, 
kus tööinspektorid kogusid andmeid oma piirkonna bussiettevõtete kohta. . a ei täitnud 
eesmärki maakonnasiseste liinivedude kontroll, kuna . a ei jõustu liiklusseaduse muuda-
tus, mis kehtestaks alla  km liini teenindavatel bussidel sõidumeerikud. Järelevalve läbivii-
mist on raskendanud ka haldusmenetluse nõue, et andmeid võib esitada hiljem – mõistliku 
tähtaja piirides.

. a toimus koostöös PPA, EMTA ja Tööinspektsiooniga bussiettevõtete liinivõrkude 
kolm ühis-sihtkontrolli Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa ning Lõuna-Eesti maanteedel, 
mille käigus kontrolliti busside tehnilist olukorda ning juhtide sõidu-, töö- ja puhkeaegu.

Iga ettevõtte juures läbi viidud kontrolli tulemused ja tuvastatud rikkumised on alati alu-
seks edaspidiste kontrollide kavandamisel. Lisaks võtab Tööinspektsioon arvesse järelevalve 
kavandamisel ja ettevõtete valikul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepane-
kuid, Politsei- ja Piirivalveameti maanteekontrolli andmeid ning teiste riikide pädevatelt asu-
tustelt laekunud rikkumisi puudutavat teavet.
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5.18.3. Põhilisemad avastatud rikkumised transpordiettevõtetes

Tööinspektsiooni andmetel olid põhilisemad rikkumised transpordiettevõtetes 
. a järgmised.

• Töötajate rentimine.
• Ei ole arvestatud kollektiivlepingus kokkulepitud töötasu alammääraga.
• Puudulik tööleping: puudu on töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad, andmed töö-

andja makstavate ja kinnipeetavate maksude ja maksete kohta.
• Tööandja ei esitanud töögraafi kuid, mille alusel oleks olnud võimalik läbi viia bussijuhtide 

ööpäevase sõidu- ja puhkeaja kontrollimist.
• Sõidukijuhtidele ei ole tagatud seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähemalt  tundi 

 järjestikust puhkeaega.
•  sõidukijuhist olid töölepingud ainult -l.
• Ei peetud sõidukijuhtide tööaja arvestust. Võimatu oli kontrollida töö- ja puhkeaja nõuetest 

kinnipidamist.
• Tööandja ei ole sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja andmeid allalaadinud kindlate ajavahemike 

järel ega talletanud neid andmeid vähemalt  kuud. Kontrollimisel tuvastatud, et ette võttes 
töötab  sõidukijuhti ja ainult ühe sõidukijuhi töö- ja puhkeaja kohta esitati andmed.

• Sõidukijuhtidega on kokku lepitud tööaja summeerimises, kuid ühestki dokumendist ei 
selgunud töötajatele tööajakava teatavakstegemise tingimused.

• Bussijuhtide töötasu on väiksem kui üldtöökokkuleppes (kollektiivlepingus) kehtestatu, 
seega tööandja ei ole täitnud bussijuhtidele laienevaid üldtöökokkuleppe tingimusi töötasu 
osas.

• Kontrollimisel tuvastatud, et tööandja ei ole bussijuhte teavitanud kirjalikus töölepingus 
kohalduvast üldtöökokkuleppest.

• Töölepingutes tööülesannete kirjelduses viide ametijuhendile, mida tööandja kontrollimisel 
ei esitanud.

• Tasu töötamise eest öösel ei olnud töötajatele arvestatud ega ka välja makstud.
Enamikul juhtudest hoiatas Tööinspektsioon tööandjat sunnirahaga. Maksimaalne sunniraha 
oli . a  eurot.

5.19. Tööinspektsioon

Tööinspektsiooni peamised tegevusvaldkonnad on riiklik järelevalve, töövaidluste lahendamine 
töövaidluskomisjonis ja teavitamine. Tööinspektsioon on nõu ja jõuga abiks nii töötajale kui 
ka tööandjale.

Järelevalvet teevad tööinspektorid ja tööinspektorid-juristid, kes kontrollivad töötervis-
hoidu, tööohutust ning töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete täitmist töökeskkonnas.

Tööinspektsioon võib vajadusel kohaldada riikliku järelevalve erimeetmeid, milleks on õigus 
koostada ettekirjutusi, algatada väärteomenetlusi ja rakendada sunniraha.

Ettekirjutuse täitmatajätmise korral on asendustäitmise ja seaduses sätestatud korras 
rakendatava sunniraha ülemmäär  eurot.

Tööinspektoril on õigus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest, kui sellega kaas-
nes tööõnnetuse või tervisekahjustuse oht, karistada rahatrahviga kuni  trahviühikut.

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 
 eurot. 
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(Üks trahviühik on  eurot, kavandatakse suurendamine . a  euroni).
Juristi infotelefonilt   saab tasuta nõu küsida igal tööpäeval kell . – . . 

Infotelefonile vastavad Tööinspektsiooni juristid, kes nõustavad töölepingu, töö- ja puhke-
aja, puhkuse, töötasu jms teemadel. Juristile saab esitada küsimusi ka meili teel: jurist@ti.ee. 
Infotelefonile saab esitada ka tööohutuse ja töötervishoiu korraldamist puudutavaid küsimusi, 
vajadusel annab jurist Tööinspektsiooni vastava spetsialisti numbri, kust võib saada pädeva 
vastuse.

Abiks on tööelu portaal www.tööelu.ee. See on sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni, 
Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi ühine teemaportaal, mis koondab tööelu reguleeri-
vate asutuste teabe töösuhete, töökeskkonna, tööohutuse ja töötervishoiu ning nendega seo-
tud teemadel. Kuus korda aastas ilmub Tööinspektsiooni elektrooniline infokiri „Tööelu”, mis 
pakub teavet töökeskkonna ja töösuhete teemal. Tasuta infokirja lugejaks saab registreeruda 
Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee.
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6. Tööohutus ja töötervishoid
Priit Siitan

6.1. Sissejuhatus

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri andmetel loetakse ELis kaotusi tööõnne-
tuste ja tööst tingitud terviseprobleemide tõttu , – , % SKPst. Eestis jääksid sellest tingitud 
 kaotused vahemikku –  miljonit eurot.

Eestis on suureks probleemiks enneaegne pensionile jäämine, mille üheks põhjuseks on 
töötaja töövõime kaotus seoses halva töökeskkonna mõjudega. Eestis on . a seisuga ligi 

  töövõimetuspensionäri. Ühiskonna jaoks tähendab see produktiivse tööjõu kao-
tust, töötu abirahade suurenenud väljamakseid ja suurenenud ravikulusid. Selliste kaotuste 
vähenda miseks on ääretult oluline tööandjate ennetustegevus terviseriskide vältimiseks või 
vähendamiseks.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel maksab tööandja töötajale haigushüvitist 
haigestu mise või vigastuse neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva eest % TLSis sätestatud 
korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust. Maksu- ja Tolliameti andmetel maksid Eesti töö-
andjad . a töötajatele haigushüvitist kokku ,  miljonit eurot. Neid tööandja kulutusi 
saaks kindlasti vähendada, tagades töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

Haigekassa andmetel oli . a Eestis iga päev töövõimetuslehel (haiged)   töötajat. 
Töötajate töövõime säilitamine peaks olema väga oluline, sest see aitab vähendada kulutusi nii 
riigi kui ka ettevõtte tasandil.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) alusel tagab tööandja töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kui tööülesandeid täidetakse rendi-
tööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja 
juures.

Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja 
oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised. Tööandja ennetustegevus on meet-
mete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö 
kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks.

6.2. Tööandja põhikohustused terviseriskide vältimiseks 

või vähendamiseks

6.2.1. Sisekontroll

Tööandja on kohustatud viima läbi töökeskkonna süstemaatilist sisekontrolli, mille käigus ta 
kavandab, korraldab ning jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes. Sisekontroll 
tähendab kogu töökeskkonnaalast töökorraldust ettevõttes.
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6.2.2. Riskianalüüs

Tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse 
välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinna-
takse riske töötaja tervisele ja ohutusele, töötajatele ning töökohtade ja töövahendite 
kasutamise ja töökorraldusega seotud riske.

Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse  aastat.
Riskianalüüsi põhieesmärgid on järgmised.

• Töötajate tervisele ja nende töövõimele kahjulikult mõjuvate tegurite väljaselgitamine.
• Määratleda töötervishoiu ja tööohutusalased tegevused ettevõttes.
• Selgitada välja puudused töökorralduses ja teha ettepanekud olukorra parandamiseks.
• Töökeskkonna pidev arendamine ja tegevuse planeerimine.
• Töötajate väljaselgitamine, kelle tervis on ohustatud, et otsustada, keda suunata tervise-

kontrollile ja milliste isikukaitsevahenditega töötajaid varustada.

6.2.3. Tervisekontroll

Tööandja on kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprot-
sessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad ja kandma sellega seotud 
kulud. Töötajate tervisekontroll toimub vähemalt kolme aasta järel või lühema inter-
valliga, kui töötervishoiuarst on seda oma otsuses märkinud.

Esmane tervisekontroll – vahetult peale töötaja töölevõtmist ühe kuu jooksul (katse-
ajal hinnatakse ka töötaja tervislikku seisundit tööülesannete täitmiseks). Tervist hinnatakse 
sõltuvalt töötingimustest, töötaja terviseseisundist ja nende mõlema muutumisest. 
Perioodiline kontroll iga kolme aasta järel.

Töötervishoiuarsti roll tervisekontrollil
• Analüüsib töötajate tervise ja töökeskkonna jälgimise tulemusi.
• Hindab võimalikke seoseid töö ja tervisekahjustuse vahel.
• Teeb ettepanekuid töökeskkonna ja töötingimuste parandamiseks.
• Võib analüüsida ka ettevõtte üldhaigestumise taset, leidmaks võimalikke seoseid töötajate 

tervisehädade ja halva töökeskkonna vahel.
• Teeb koostööd nendega, kelle teha on otsused tootmises ja töökorralduses.
Sõidukijuhte võidakse saata tervisekontrollile seoses sundasenditega sõiduki juhtimisel. Samuti 
võib esineda sõidukijuhi töökohal müra või vibratsiooni. Müra ja vibratsiooni võimalik tase 
selgitatakse välja riskianalüüsi käigus.

6.2.4. Isikukaitsevahendite ja tööriietusega varustamine

Tööandja on kohustatud oma kulul andma töötajale isikukaitsevahendid, tööriietuse ning 
puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama töötajale isikukaitse-
vahendi kasutamise väljaõppe.

Isikukaitsevahendite väljastamine toimub allkirja vastu. Väljaõppe saamise isikukaitse-
vahendite kasutamise kohta võetakse allkiri juhendamiste, väljaõppe registreerimislehel.
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6.2.5. Töökeskkonna alane juhendamine ja väljaõpe

Tööandja on kohustatud tutvustama töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kont-
rollima nende täitmist. Samuti korraldama töötajale enne tööleasumist või töö vahetamist 
töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ning väljaõppe. 
Juhendamist või väljaõpet tuleb korrata, kui töövahendeid või tehnoloogiat vahetatakse või 
uuendatakse.

6.2.5.1. Töökeskkonnaalase juhendamise ja väljaõppe etapid

• Sissejuhatav juhendamine, tutvustatakse üldnõudeid, viib läbi töökeskkonnaspetsialist.
• Esmane juhendamine töökohal, tutvustatakse konkreetsel töökohal töökeskkonna ohutegu-

reid, ohutusnõudeid, ohutuid töövõtteid ja isikukaitsevahendite kasutamise nõudeid. Võib 
läbi viia struktuuriüksuse juht, töödejuhataja.

• Väljaõpe töökohal, korraldatakse ohutute töövõtete omandamiseks töötajale pärast esma-
juhendamist, vajadusel ka pärast täiendjuhendamist.

Töötajate juhendamine ei tohi olla formaalne: ei tohi kujuneda „allkirjade kogumiseks”. Juhen-
deid tuleb pidevalt täiendada, lähtudes sisekontrolli tulemustest, riskianalüüsist ning arves-
tades tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimiste lõppjäreldustest. Tööandja põhikohustuseks on 
jälgida, kuidas töötajad täidavad nendele teatavaks tehtud ohutusnõudeid: nõuded (reeglid) 
on kehtestatud täitmiseks!

6.2.5.2. Ohutusjuhendite koostamine

Tööandja on kohustatud koostama ja kinnitama ohutusjuhendid tehtava töö ja kasutatava 
töövahendi kohta ning andma töötajale juhised keskkonna saastamisest hoidumiseks.

Ettevõtetes võiks olla üks üldine ohutusjuhend, kus on kajastatud tööohutuse üldnõuded 
kõikidel seadmetel töötamisel ja töövahendite kasutamisel. Juhendite koostamiseks saadakse 
lähteandmed seadme, töövahendi käsiraamatust (manual) tööohutuse osast. Lisaks ka ette-
võtte praktikast ja kogemustest: juhtumid, tööõnnetused, ohuolukordadest, peaaegu tööõnne-
tustest.

Sõltuvalt sõidukijuhtidega kokkulepitud tööülesannetest, peaksid transpordiette võttes 
olema tööohutusjuhendid näiteks peale- ja mahalaadimistööde ning remondi- ja tehno-
hooldustööde ohutuks teostamiseks.

Ettevõtete kontrollimisel pöörab Tööinspektsioon tähelepanu just töötervishoiu ja tööohu-
tuse seaduse tööandja põhikohustuste täitmisele.

Peatükkide 5 ja 6 koostamisel kasutatud allikad

. Tööinspektsiooni veebilehel www.ti.ee avaldatud materjalid ja õigusaktid.

. Tööinspektsiooni ülevaade „Töökeskkond ”.

. „Töölepingu seadus”. Selgitused töölepingu seaduse juurde. Sotsiaalministeerium, .

. Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülg: www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

. Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (ETTA) kodulehekülg: www.etta.ee.

. Tööelu portaal www.tööelu.ee, kus on avaldatud tööõiguse ja tööohutuse ning töötervis-
hoiualased juhendmaterjalid.
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7. Tehnilised standardid ja tegutsemise 
tehnilised aspektid

Sven Andresen

7.1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse 

nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning 

nõuded varustusele” reguleerimisala, lühendid ja mõisted

7.1.1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi koos „sõiduk”), 
v.a traktor, liikurmasin ja nende haagised, tehnonõudeid ja nõudeid varustusele. Määruses esi-
tatud nõuded on aluseks sõiduki, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse 
ja toodangu järelevalve teostamisele ning sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele ja 
liiklusjärelevalve teostamisele.

Määrus kehtestab nõuded teeliikluses osaleva pukseeritava seadme haakeseadmele ning 
mõõtmetele ja massidele, eesmärgiga tagada liiklusele ohutute liiklusvahendite kasutamine.

Käesoleva määruse nõudeid ei rakendata Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva-
tele sõidukitele, v.a käesoleva määruse lisa  grupis nr  esitatud nõuded.

Selle määruse nõudeid ei rakendata võistlusautodele. Võistlusauto peab vastama liiklussea-
duse §  lõikes  esitatud nõuetele.

7.1.2. Lühendid ja mõisted

Käesolevas määruses on kasutatud järgmisi lühendeid ja mõisteid (§ ). Õppematerjalis on 
säilitatud (edaspidise otsingu lihtsustamise eesmärgil) määruses kasutatav numeratsioon, 
 sulgudes on näidatud terminite ingliskeelsed vasted. Loetelus on esitatud vaid olulised veo-
korralduslikud (autori valikul) ja tehnilisi aspekte puudutavad akronüümid ja terminid. Lisatud 
on liiklusseadusega (kehtiv alates . juuli ) kehtestatud veonduse valdkonda puudutavad 
mõisted. Mõisteid selgitatakse ja kommenteeritakse loengutel-seminaridel.
) ABS on piduriseade, mis pidurdamisel takistab rataste blokeerumist (Anti-lock braking 

system).
) AEBS.
) ADR on „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo . septembri . a Euroopa kokku-

lepe” (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road).

) Aeglusti on seade, mis võimaldab vähendada sõidupiduri koormust ja rattapiduri 
temperatuuri pikemaajalisel pidurdamisel, nt mootoripidur, hüdro- ja elektromagnet-
aeglustid jms (Retarder).
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) AETR on „Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane . juuli . a 
Euroopa kokkulepe” (The European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles 
engaged in International Road Transport).

) Alarmsõiduk on sõiduk, millega täidetakse kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid või 
ülesannet, mille kestel on vaja hoiatada teisi liiklejaid sellise sõiduki kohalolust.

) ALB on automaatne pidurdusjõu regulaator (Automatic load-sensitive device for correct-
ing braking force).

) ASE on auto ja haagise telje/telgede rataste täiendav juhtimise abiseade lisaks 
põhijuhtimis seadmele, kui põhijuhtimisseade ei ole ainult elektriline, vedelik- või õhk-
juhtimisseade, mis kindlustab põhijuhtimisseadmega rataste pööramise sõiduki liiku-
misega samas või vastassuunas (Auxiliary steering equipment).

………
) ASR on veojõu regulaator, mida võidakse kasutada koos ABS-süsteemiga (Anti Slide 

Regulator).
) ATP on „Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eri-

veokite alane kokkulepe” (Agreement on the International Carriage of Perishable Food-
stuff s and on the Special Equipment to be Used for such Carriage).

) Auto on sõitjate või veose veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks 
ettenähtud vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab  km 
 tunnis ning mis kuulub M- ja N-kategooriasse.

) Automaatpidur on seade haagise automaatseks pidurdamiseks haakeseadme katke-
misel haagise enda energiavarude arvel (Automatic braking).

) Autorong on ühest või enamast vedavast autost ja ühest või enamast haagisest koosnev 
sõidukite ühend.

) Avariipidurduse signaal on signaal, mis informeerib sõiduki taga olevaid teisi liikle-
jaid, et eesliikuv sõiduk aeglustab järsult liikumist olemasolevates teeoludes (Emergency 
stop signal).

) Buss on sõitjate vedamiseks ettenähtud mootorsõiduk, milles on lisaks juhikohale roh-
kem kui kaheksa istekohta ning mis kuulub M - ja M -kategooriasse. Mõiste hõlmab 
elektri kontaktliiniga ühendatud rööbasteta mootorsõidukit, näiteks trolli (Bus).

) Bussirong on bussist ja haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon (Passenger road 
train).

) CCD on automaatse reguleerimisega haakeseade. Seade, mis automaatselt reguleerib 
veduki ja selle haagise kerede vahet liikumisel kurvilisel teel, teekalletel või kerede erine-
vate kõrguste puhul (Close-coupling device).

) CEMT on Euroopa Transpordiministrite Konverents (European Conference of Ministers 
of Transport).

) Direktiiv ja määrus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu või Euroopa Nõukogu või 
Euroopa Komisjoni vastu võetud õigusakt.

) DOT on tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide Transpordiameti kehtestatud nõuete 
täitmist.

) EBS on elektrooniliselt juhitav pidurisüsteem (Electronically controlled braking system).
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) E-reegel on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni „Ratassõidukile ning sellel kasutatava 
ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning 
nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskiri 
(Regulation of the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescrip-
tions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on 
Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted 
on the Basis of these Prescriptions). E-reegli numbris järgneb murrujoonele selle reegli 
viimase paranduste seeria number, mida rakendatakse käesoleva eeskirja lisades esitatud 
nõuete kehtestamisel. Varasemates paranduste seeriates esitatud nõuded kehtivad vasta-
valt sõiduki valmistamise ja paranduste jõustumise ajale.

) E-sertifi kaat on direktiivi nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus.
) E-sertifi kaat on e-reegli nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus.
) Eelik on iseseisev ratastega seade, millel võib olla haakeseade poolhaagise haakimiseks 

(dolly axle).
………

) Elektrisõiduk on sõiduk, mille liikumapanev jõud kantakse üle elektrimootoriga/-
mooto ritega vähemalt ühele sõiduki veoteljele (Electric vehicle).

) Elektroonilise juhtimisega pidur on pidur, mille töö juhtimine toimub elektrijuht-
mete kaudu edastatava signaaliga (Brake by Wire).

) Esikaitsesüsteem on eraldiseisev konstruktsioon või konstruktsioonid, nagu „känguru-
rauad” või täiendav kaitseraud, mis on ette nähtud originaalvarustusse kuuluvast kaitse-
rauast üles- ja/või allapoole jääva sõiduki välispinna kaitseks kahjustuste eest mingi 
objektiga kokkupõrke korral.

) Esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes 
teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, lähtutakse tehni-
liste nõuete rakendamisel sõiduki kasutuselevõtu ajast.

) ETRTO on Euroopa Rehvide ja Velgede Tehniline Organisatsioon (European Tyre and 
Rim Technical Organisation).

) „EURO III ohutu veoauto ehk EURO III-auto” on veoauto, mis vastab müratase-
melt, kahjulike ainete sisalduselt heitmetes ja ohutuselt CEMT kehtestatud nõuetele ja 
omab vastavaid tunnistusi („EURO III safe” lorry).

) „EURO IV ohutu veoauto ehk EURO IV-auto” on veoauto, mis vastab müratasemelt, 
kahjulike ainete sisalduselt heitmetes ja ohutuselt CEMT kehtestatud nõuetele ja omab 
vastavaid tunnistusi („EURO IV safe” lorry).

) „EURO V ohutu veoauto ehk EURO V-auto” on veoauto, mis vastab müratasemelt, 
kahjulike ainete sisalduselt heitmetes ja ohutuselt CEMT kehtestatud nõuetele ja omab 
vastavaid tunnistusi („EURO V safe” lorry).

………
) Haagis on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud 

 sõiduk, mis kuulub O-kategooriasse (Towed vehicle).
) Heitgaasi suitsusus on heitgaasi läbipaistvuse erinevus puhta õhu läbipaistvusest. 

Suitsusust hinnatakse kiirguse neeldumisteguriga K, mille ühik on [m– ].
) Kahekorruseline buss on buss, kus vähemalt ühes kereosas on sõitjakohad kahel 

 korrusel.
) Kaksikautorong on autorong, mis on koostatud poolhaagisautorongist ja täis- või kesk-

telghaagisest (Double road train).
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) Kassettkere on kallurveduki veokasti tõmmatav kallurhaagise kere/veokast, mis kinni-
tatakse mootorsõiduki veokasti külge ja tühjendatakse seejärel mootorsõiduki veokasti/
kere kallutamisega.

) Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk on sõiduk, mida loetakse jäätmeseaduse mõistes jäät-
meteks muutunud mootorsõidukiks (romusõidukid).

) Kasutustõkis on seade, mis blokeerib vähemalt ühe sõiduki põhiagregaadi, vältimaks 
sõiduki kasutamist kõrvalise isiku poolt (Protective device).

) Katalüüsjärelpõleti on seade, mis vähendab sisepõlemismootori heitgaasis sisalduvaid 
kahjulikke saasteaineid neid täiendavalt põletades.

) Katsekoda on teiste riikide pädevate asutuste või Maanteeameti tunnustatud ja volitatud 
asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks.

) Kaugtulelatern on latern, mille tuli valgustab teed kaugele mootorsõiduki ees (Driving 
beam headlamp või Main-beam headlamp).

) Kere või raami number on tähtedest ja/või numbritest koosnev tähistus, mille valmis-
taja või Maanteeamet on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks.

………
) Kerghaagis on haagis, mille täismass ei ületa  kg ja mis kuulub O -kategooriasse.
) Kesktelghaagis on haagis, mille tiisel on jäigalt kinnitatud haagise külge, mille telg 

paikneb (teljed paiknevad) ühtlaselt koormatud haagise raskuskeskme lähedal nii, et 
vedukile kantakse üle ainult väike staatiline vertikaalkoormus, mis ei ületa % haagise 
täismassist või  kg (arvestada väiksema väärtusega).

) Kiiruskategooria on sümbol, mis sõiduauto, kolm- ja neliratta, mootorratta, mopeedi ja 
nende haagise rehvi puhul väljendab suurimat kiirust, millele rehv suudab vastu pidada. 
Veoauto, bussi ja nende haagise rehvi puhul väljendab kiirust, millel rehv on võimeline 
kandma koormusindeksile vastavat massi (Speed category).

) Kohanduvate esitulede süsteem (AFS) on valgustusseade, mis kindlustab lähitule 
erinevate omadustega valgusvihkude automaatse kohandumise sõltuvalt mootorsõiduki 
kasutustingimustest ja kui on seadistatud, siis ka kaugtule valgusvihkude automaatse 
kohandumise (Adaptive front lighting system).

………
) Koormusindeks on üks või kaks arvu, mis väljendavad suurimat massi, mida rehv on 

võimeline kandma üksikasetuses või üksik- ja topeltasetuses kiirusel, mis on võrdne rehvi 
kiiruskategooriale eeldusel, et rehvi kasutatakse tootja ettenähtud kasutustingimustel 
(Load-capacity index).

) Kurvivalgustus on kaugtule või lähitule funktsioon tee parandatud valgustamiseks 
kurvides (bend lighting).

) Käsipidur on mootorratta esiratta pidur.
) Küljeääretule latern on latern, mille tuli märgistab sõiduki asukohta küljelt (Side-

marker lamp).
) L-kategooria sõiduki haakes olev haagis on mopeedi, mootorratta ning kolm- või 

neliratta haakes liikumiseks valmistatud haagis, mis vastab kerghaagise tehnilistele nõue-
tele, v.a haakeseadmed ning mõõtmed ja massid.

) Liigõhutegur lambda (λ) on kütuse põletamiseks tegelikult kulutatava ja teoreetiliselt 
vajaliku õhukoguse suhe.

) Lähitulelatern on latern, mille tuli valgustab teed mootorsõiduki ees nii, et väldib 
vastu sõitva sõiduki juhi ja teiste liiklejate pimestamist ja muid sellega seotud ebamuga-
vusi (Passing beam headlamp või Dipped-beam headlamp).
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) Mehhaniseeritud teenindusuks on uks, mis avaneb ja sulgub energiaallika arvel, 
kuid juht või sõitjad võivad juhtida ukse avanemist või sulgumist nii seest kui ka bussi 
seismise ajal väljast (Power-operated service door).

………
) Ohtlike veoste veo sõiduk on mootorsõiduk ja selle haagis, mis on ette nähtud ADR-

kokkuleppes nimetatud veoste veoks (Vehicle used for the carriage of dangerous goods).
) Ohutuled on üheaegselt vilkuval režiimil töötavad kõik sõiduki suunatuled, mis tähen-

dab, et sõiduk on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele (Hazard warning signal).
) „Ohutu veoauto või EURO III-auto või EURO IV-auto või EURO V-auto haagis” 

on haagis, mis vastab ohutuselt CEMT kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi.
) Parda diagnostikaseade (OBD) on seade, mis registreerib mootoris põlemisprotsessi 

tööparameetreid, salvestab need ja kõrvalekaldumiste korral võtab vastu otsuseid, korri-
geerides võimalusel mootori tööd vajalikus suunas. Hoolduse või remondi ajal on eespool 
märgitud parameetreid võimalik seadme mälust skanneri abil kopeerida ja vajadusel välja 
trükkida, et nende abil hinnata mootori tehnoseisundit ja vajadusel välja selgitada rike.

) Piduriseade on sõiduki osade kogum, mille abil juht aeglustab sõiduki liikumise kiirust 
kuni seismajäämiseni ja kindlustab sõiduki paigalpüsimise (Braking device).

) Piduri juhtimisseade on seade, mille abil juht muudab pidurdusjõudu või peatab 
 sõiduki (Braking control).

) Piduritulelatern on latern, mille tuli hoiatab teisi liiklejaid, et eessõitva sõiduki juht on 
rakendanud sõidupidurit (Stop Lamp).

) Poolhaagis on haagis, mis on ette nähtud haakimiseks sadulveduki või eelikuga ja mis 
kannab sadulvedukile või eelikule üle olulist vertikaalkoormust.

) Poolhaagisautorong on sadulhaakeseadme abil sadulvedukist ja poolhaagisest koos-
tatud autorong (Articulated vehicle).

) Päevatulelatern on latern, mille tuli märgistab päeval liikuvat mootorsõidukit eest 
(Daytime running lamp).

) Pukseeritav seade on mootorsõiduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, 
konstruktsioon, ehitus või muu seade, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maa-
pinnale toetub.

) Pöördelatern on latern, mille tuld kasutatakse selle teeosa täiendavaks valgustamiseks, 
mis asub mootorsõiduki selle esinurga lähedal, kuhu poole sõiduk pöörab (Cornering lamp).

) Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel 
määra tud suurim mass, mis ei tohi ületada täismassi.

) Registriteljekoormus on registreerimisel määratud suurim teljekoormus, mis ei tohi 
ületada valmistaja lubatud suurimat teljekoormust (Authorized axle weight).

) Reguleeritav pidurdamine on piisava täpsusega pidurdusjõu muutmine, kusjuures 
pidurdusjõu muutus on juhtimisseadme liikumisega samasuunaline (Graduated braking).

) Rikkepidur on pidur, mis tagab sõidupiduri rikke korral sõiduki peatamise, kusjuures 
juht peab olema võimeline sõidukit peatama, kasutades selleks ainult üht kätt. Rikke-
piduriga pidurdamine peab olema reguleeritav (Secondary braking).

) Roolimehhanism on seadmed ja osad, millega juht muudab sõiduki juhtrataste suunda: 
rooliratas, -võll, -reduktor; löögienergiat kokkupõrkel vähendavad vahendid; rooliamorti-
saator, -võimendi, -võimendi energiaallikas jms (Steering mechanism).

) SAE on tähis, mis tähistab Ameerika Ühendriikide Autoinseneride Ühingu standardi 
nõuete täitmist.

………
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) Seisupidur on pidur, mis kindlustab sõiduki püsimise paigal ka teekaldel, kusjuures 
juhi kohalolek ei ole vajalik. Seisupidur peab toimima ratastele otseselt, mehhaaniliselt 
(Parking braking).

) Seisutulelatern on latern, mille tuli märgistab seisvat mootorsõidukit. Seisutulelaterna 
mõiste hõlmab ka ääretulelaternaid, kui need asendavad seisutulelaternaid (Parking lamp).

) Suunatulelatern on latern, mille tule süttimine informeerib teisi liiklejaid sõidukijuhi 
kavatsusest sooritada manöövrit (Direction-indicator lamp).

) Sõiduauto on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale kuni 
kaheksa istekohta ning mis kuulub M -kategooriasse.

) Sõidupidur on pidur, mis peab võimaldama juhil kontrollida sõiduki liikumist ja seda 
kindlalt ning kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse, teekalde puhul nii, et juht ei pea 
vabastama oma käsi rooliratta küljest, v.a käsijuhtimisega invasõidukid (Service braking).

) Taastatud rehv on rehv, mille taastamiseks on vahetatud selle protektor (turvis) või 
protektor koos külgkattega (Retreated Pneumatic Tyres).

….……
) TCS on veojõu reguleerimissüsteem, mis valib parima võimaliku ratta ja teekatte vahelise 

haardumise ning tagab sellega sõiduki parema juhitavuse ja kiirenduse (Traction Control 
System).

) Teenindusuks on uks sõitjate bussi sisenemiseks ja sealt väljumiseks (Service door).
) Tegelik mass on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.
) Teljekoormus on osa sõiduki massist, mis telje kaudu koormab teed (Axle weight).

………
) Troll on sõitjate vedamiseks ettenähtud elektrikontaktliiniga ühendatud buss (Trolleybus).
) Tuletatud mass on tühimass, millest on lahutatud juhi mass  kg ja millele on liidetud 

muutumatu mass  kg (Reference mass).
) Täishaagis on haagis, millel on vähemalt kaks telge, millest vähemalt üks telg on juhitav 

ning mille haakeseade saab haagise suhtes vertikaalsuunas liikuda ja mis vedukile kannab 
üle mitteolulist staatilist vertikaalkoormust (alla  kg). Poolhaagist haagituna eelikuga 
käsitletakse täishaagisena.

) Täis- või kesktelghaagisautorong on autost ja ühest või enamast täis- või kesk-
telghaagisest koostatud sõidukite kombinatsioon (Road train).

) Täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim 
mass (Technical maximum mass).

) Töökorras sõiduki mass (edaspidi tühimass) on koormata, kerega ja, muu kui sõidu-
auto korral, tootja paigaldatud haakeseadmega (veduki korral) sõiduki või kabiiniga runga 
(haakeseadmega või haakeseadmeta) mass, kui valmistaja ei ole seda lõpuni ehitanud ja 
mis sisaldab: juhi (  kg), kütuse ( % kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui 
see on paigaldatud) ning % õlide, jahutusvedeliku ja kõigi teiste süsteemide vedelike, 
v.a kasutatud vee massi. Bussidel sisaldab tühimass meeskonnaliikmete massi (  kg iga-
üks), kui neile on ette nähtud istekoht sõidukis. Mopeedil, mootorrattal ja kolm- või neli-
rattal ei sisalda tühimass juhi massi (  kg) (Mass of the vehicle in running order).

) Tüübitunnustamine on protseduur, millega otsustatakse esitatud dokumentide alusel, 
kas sõiduk, sõiduki osad või varustus vastavad Eestis kehtivatele nõuetele.

………
) Vahetuskered on konteiner või kere veose vedamiseks, mida on võimalik mootorsõidu-

kil vahetada selleks valmistatud seadme abil.
………
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) Valgusdiood (edaspidi LED) on valgusallikas, kus nähtava kiirguse elemendiks on üks 
või enam injektsioon-luminestsentsi/fl uorestsentsi tekitavat tahke aine siiret.

) Valgusreklaamseade on sõiduki kerele kohtkindlalt paigaldatud seestpoolt valgustatav 
seade, mida kasutatakse kaubandusliku või muu informatsiooni edastamiseks.

) Vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtu-
sega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on 
 möödunud vähemalt  aastat ja mis on vanasõidukiks tunnistatud.

) Varuaken on väljapääs, mis võimaldab sõitjatel ohu korral lahkuda bussist (Emergency 
window).

) Varutrepp on ülemiselt korruselt algav trepp, mis viib alumise korruse varuukse juurde 
(half-staircase).

) Varuuks on uks, mis peab vastama teenindusuksele esitatavatele nõuetele, kuid on mõel-
dud kasutamiseks erandolukordades (Emergency door).

………
) Veduk on mootorsõiduk haagiste veoks (Towing vehicle).
) Veoakud on elektrisõiduki veomootorit/-mootoreid toitvad ja selleks vajalikku energiat 

salvestavate akude kogum (patarei) (Traction battery).
) Veoauto on veose veoks ettenähtud auto, mis kuulub N-kategooriasse.
) Veosilla (veosildade) õhkvedrustus on vedrustussüsteem, mille puhul vähemalt % 

vedruefektist tekitatakse õhkvedrustusega (Air suspension).
) VIN-kood (ehk tehasetähis) on  tähest ja numbrist koosnev tähistus, mille valmistaja 

on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks (Vehicle identifi cation number). Tähista-
mise kord on määratud ISO - (E)-ga. VIN-kood koosneb kolmest osast: WMI, 
VDS ja VIS.

) VIS on sõiduki valmimisnumber. VIN-koodi konkreetse sõiduki valmistamise järjenumb-
rit tähistav osa on kaheksa viimast kohta (Vehicle indicator section).

) Väikesaare sõiduk on sõiduk, mis esitatakse püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja 
Naissaarel liiklusseaduse §  lõike  alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooni-
ministri määruses kehtestatud nõuete kohasele väikesaarte tehnonõuetele vastavuse 
kontrolli.

) Üksiksõiduki kinnitusega sõiduk on sõiduk, mis on registreeritud liiklusseaduse 
§  lõike  alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses kehtes-
tatud nõuete alusel.

………
) WMI on VIN-koodi kolme esimese kohaga määratud valmistaja rahvusvahelise valmista-

jate nimistu järgi. Tähistus määratakse ISO  kehtestatud korras ja registreeritakse 
Ameerika Autoinseneride Ühingus SAE.

Liiklusseadus kehtestab järgmised sõidukite tehnilise seisukorraga seotud mõisted ja nõu-
ded. Loetelus on esitatud vaid olulisi veokorralduslikke (autori valikul) ja tehnilisi aspekte 
puudu tavad terminid. Mõisteid selgitatakse ja kommenteeritakse loengutel-seminaridel.

) Juht on isik, kes juhib sõidukit või maastikusõidukit, juhib või ajab teel loomi. Õppesõidu 
või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhiõpetajat või -juhendajat, 
eksami sõidul loetakse juhiks eksamineeritav.

) Kiiruspiirik on mootorsõiduki kiirust piirav seade.
) Maastikusõiduk on mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis 

ei ole käesoleva seaduse tähenduses mootorsõiduk.
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) Masinrong on traktorist või liikurmasinast (veduk) ja haagisest või pukseeritavast sead-
mest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon.

) Mootorsõiduki juhtimine on isiku igasugune tegevus mootorsõiduki juhi kohal, kui 
mootorsõiduk liigub. Mootorsõiduki juhtimiseks loetakse ka isiku tegevust, kui ta ei viibi 
juhi kohal, kuid mõjutab juhtimisseadiste (juhtrauad, rooliratas vms) abil mootorsõiduki 
liikumissuunda või -kiirust.

) Raskeveos on veosega või veoseta sõiduk, autorong või masinrong, mille tegelik mass või 
mis tahes telje koormus ületab käesoleva seaduse §  alusel kehtestatud nõudeid.

) Suurveos on veosega või veoseta sõiduk, autorong või masinrong, mille kas või üks 
mõõde ületab käesoleva seaduse §  alusel kehtestatud nõudeid.

) Sõidukite kolonn on kaks või enam üksteise järel organiseeritult liikuvat sõidukit.
) Vastutav kasutaja on Eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või -õiguse saanud 

Eestis alalist elukohta omav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes 
kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning 
kes on kantud mootorsõiduki eest vastutava kasutajana liiklusregistrisse. Vastutavaks 
kasutajaks loetakse ka käesolevas punktis nimetatud tingimustele mittevastava sõiduki 
omaniku määratud esindaja.

 (RT I, . . ,  – jõust. . . ).
) Ühissõiduk on ühistranspordiseaduse kohaselt ühistransporditeenust osutav buss, troll, 

tramm või sõitjaid vedav ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud sõiduauto.
) Ühissõidukirada on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, 

samuti sõitjat vedavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõidu-
teeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega.

7.1.3. Sõidukite mõõtmed ja massid

Euroopa Liidus on kehtestatud üldised mõõtmete ja masside piirangud, liikmesriikidel on või-
malus kehtestada siseriiklikke normatiive (nt Skandinaavia).

Väljavõte EV liiklusseadusest

Sõiduki, autorongi ja masinrongi suurimad lubatud mõõtmed, massid ja teljekoormused 
(LS § ).
( )  Sõiduki tegelik mass ei tohi ületada registrimassi ja mis tahes telje koormus registritel-

jekoormust.
( )  Kui veosega või veoseta sõiduki mis tahes mõõde, mass või teljekoormus ületab kehtesta-

tud suuruse, võib sõidukit liikluses kasutada käesoleva seaduse §-s  kehtestatud korras.
[RT I, . . ,  – jõust. . . ]
( )  Sõiduki, autorongi ja masinrongi suurimad lubatud mõõtmed veosega ja veoseta, sõiduki, 

autorongi ja masinrongi suurimad lubatud massid ning teljekoormused kehtestab vald-
konna eest vastutav minister määrusega.

7.1.3.1. Sõidukite kategooriad

Arvestades sõidukite otstarvet ja ehitust, liigitatakse sõidukid tehnilistest tingimustest lähtuvalt 
järgmistesse kategooriatesse.
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M-kategooria ehk sõitjateveo sõidukid

M  Sõiduautod kuni üheksa istekohaga sõitjate veoks mõeldud sõidukid.
M  Autobussid enam kui üheksa istekohaga kuni viietonnise täismassiga sõitjate veoks mõel-

dud sõidukid.
M  Autobussid enam kui üheksa istekohaga üle viietonnise täismassiga sõitjate veoks mõeldud 

sõidukid.

N-kategooria ehk kaubaveo sõidukid
N  Kaubaveoautod (kaubikud) täismassiga kuni ,  t.
N  Kaubaveoautod täismassiga üle ,  t ja mille täismass on kuni  t.
N  Veoautod täismassiga üle  t.

O-kategooria ehk haagised
O  Kerghaagised täismassiga kuni ,  t.
O  Haagised täismassiga üle ,  t ja mille täismass on kuni ,  t.
O  Haagised täismassiga üle ,  t ja mille täismass on kuni  t.
O  Haagised täismassiga üle  t.

7.1.3.2. Sõidukite mõõtmed

Lubatud suurim laius (kood )
Sõiduki maksimaalne lubatud laius on ,  m.
M -kategooria sõiduki maksimaalne lubatud laius on ,  m.
Maksimaalne N- ja O-kategooria sõiduki laius on ,  m.
Jagamatu veose veoks või ühe kindla töö tegemiseks ettenähtud eriotstarbelise sõiduki maksi-
maalne laius on ,  m.

Lubatud suurim kõrgus (kood )
Sõiduki maksimaalne lubatud kõrgus on ,  m.

Lubatud suurim pikkus (kood )
Mootorsõiduk reeglina ,  m.
Täis- ja kesktelghaagis  m, poolhaagis (haagise veopolditeljest kuni selle tagaseinani)  m.
Kaheteljeline buss  m, kolme- või enamateljeline buss  m. Liigendbuss ,  m.
Veduk haakes poolhaagisega ,  m. Veduk täis- või kesktelg- ja tugihaagisega ning kaksikau-
torong (maksimaalne tiisli pikkus) ,  m.
Riigisiseselt võib kasutada kuni . detsembrini  kaheteljelist bussirongi pikkusega kuni  m.
Pukseeritav seade  m. Mootorsõiduk haakes pukseeritava seadmega ,  m.

Pöörderaadius
Kõik mootorsõidukid ja autorongid peavad suutma liikuda ringteel, mille välisraadius on 

,  m ja siseraadius ,  m.

7.1.3.3. Sõidukite teljekoormused ja massid

NB! Liikluses kasutatavatel sõidukitel ei tohi ükski näitaja ületada valmistaja kehtestatud piir-
väärtusi.
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Teljekoormused

 t Üldine teljekoormuse piirmäär, mida võib vähendada rehvide, vedrustuse ja sildade 
ehituse eripära.

,  t Auto vedava silla teljekoormus.

Maksimaalne auto kandevankri (teliku) koormus

-teljeline

 t Üldine telikukoormuse piirmäär, kui telgede vaheline kaugus on üle  mm.

 t Telikukoormus, kui vedaval sillal on õhk- või sellega samaväärne vedrustus.

-teljeline

 t Telgedevahelised kaugused vähemalt  mm.

Maksimaalne haagise kandevankri (teliku) koormus

Teliku tüüp Lubatud koormus Kui telgedevaheline kaugus on …

-teljeline  t , – ,  m

-teljeline  t suurem kui ,  m

-teljeline  t suurem kui ,  m

-teljeline  t suurem kui ,  m

Mootorsõiduki suurim lubatud registrimass

Sõiduk Registrimass Eritingimused

-teljeline veok  t

-teljeline veok  t

-teljeline veok  t Kui veoteljel on paarisrattad, kasutatakse õhk- või 
sellega samaväärset vedrustust või on paarisrattad 
mõlemal veoteljel.

-teljeline veok  t Millel on vähemalt kaks juhttelge.

-teljeline veok  t Millel on vähemalt kaks juhttelge ja veoteljel on 
paarisrattad, kasutatakse õhk- või sellega sama väärset 
vedrustust või on paarisrattad mõlemal veoteljel.

-teljeline 
liigendbuss

 t

Autorongi suurim lubatud tegelik mass

-teljeline auto + -teljeline haagis  t

Poolhaagis-autorong, mis koosneb -teljelisest vedukist ja -teljelisest haagisest, 
mille telgede vaheline kaugus on üle ,  m; autol on veoteljel paarisrattad ja 
kasutatakse õhk- või sellega samaväärset vedrustust.

 t

- või -teljeline autorong  t

Poolhaagis-autorong, mis koosneb -teljelisest vedukist ja - või -teljelisest 
poolhaagisest ja on kohaldatud -jalaste konteinerite veoks.

 t
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7.1.3.4. Naaberriikides kehtivad nõuded

Soomes on alates . juulist  suurendatud autorongidele lubatud tegelikku massi. Lubatud 
on kasutada vedukist ja poolhaagisest koosnevat kuni -tonnist autorongi, kesktelghaagisega 
autorongi lubatud täismass on kuni  t. Vedukautost ja täis- või moodulhaagise(-haagistega) 
autorongi tegelik mass võib ulatuda kuni  tonnini ( -teljeline autorong, mille haagise  massist 
vähemalt % langeb paarisratastele). Suurendatud on lubatud suurimat kõrgust ( ,  m). Lisa-
infot www.skal.fi .

Rootsis kehtivad enamasti Soomega analoogilised nõuded. Lisainfot www.vv.se.
Norras on samuti lubatud kasutada suurema tegeliku massiga sõidukeid kui enamikus 

 ELi-maades. Rangemad on nõuded rehvidele (talverehvid autobussidel ja veokitel), samuti pea-
vad sõidukid olema varustatud lumekettidega. Lisainfot www.vegvesen.no/vegliste.

Venemaal kehtivad enamasti ELi-maades üldkehtivad normid. Suurendatud tegeliku 
 massiga sõidukid lubatakse riiki pärast vastavaid formaalsusi (reeglina kehtestatakse alates 

 t täiendav ülekoormuse tasu).

7.2. Sõidukitega seotud registritoimingud

7.2.1. Sõiduki registreerimine

Eestisse toodud sõiduk tuleb registreerida Maanteeameti liiklusregistribüroos viie tööpäeva 
jooksul pärast sõiduki riiki toomist või tolli vormistamist. Sõiduk registreeritakse ühe isiku 
nimele. Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud 
ning vastutava kasutajana nende määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgi-
takse omanik, vastutav kasutaja ja märkuste lahtrisse tehakse märge „Kaasomand”.

Vastutav kasutaja kantakse registreerimistunnistusele sõiduki kasutuslepingu või omandi-
reservatsiooniga müügilepingu (liisingulepingu) alusel. Nõue kehtib nii füüsilistele kui ka 
juriidilistele isikutele ühesuguselt. Sõiduki vastutav kasutaja peab enda liiklusregistrisse 
kandmiseks andma nõusoleku. Krediidi- või fi nantseerimisasutuse puhul vastavat nõusolekut 
 eeldatakse.

Sõiduki registreerimisel tuleb esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:
• avaldus sõiduki registreerimiseks (täidetakse liiklusregistribüroos või e-keskkonnas);
• sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
• taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
• volikiri, kui sõiduki esitaja on omaniku esindaja;
• uue sõiduki korral valmistaja väljastatud tüübivastavuse tunnistus (EC-Certifi cate of Con-

formity ehk CoC);
• kasutatud sõiduki korral sõiduki registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimis-

tunnistuse korral selle mõlemad osad;
• sõiduki sisseveol väljastpoolt Euroopa Liitu tollivormistuse lõpetamist tõendavad doku-

mendid (täpsemalt Maanteeameti koduleheküljelt);
• ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
• vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel.

Eestis toodetud sõiduki registreerimiseks on vajalik ka tüübivastavuse tunnistus.
Üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki registreerimiseks on vajalikud järg-

mised dokumendid:
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• ekspertiisiakt, mis tõendab vastavust määrusele „Mootorsõiduki ja selle haagise tehno-
nõuded ning nõuded varustusele”;

• Maanteeameti tehnoosakonna otsus sõiduki registreerimiseks;
• dokumendid sõiduki põhiosade ja materjalide soetamise kohta;
• tüübivastavuse tunnistus.

Registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivumäärad ja info maksmise kohta leiate 
Maanteeameti koduleheküljelt (www.mnt.ee).

Maanteeamet registreerib sõiduki  päeva jooksul. Maanteeametil on õigus kontrollida 
esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, sh kontrollida andmeid välisriigi regist-
reerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

Juhul, kui sõidukile on eelnevalt väljastatud transiitnumbrimärgid, tuleb need sõiduki 
registreerimisel loovutada liiklusregistri büroole.

Maanteeamet keeldub registritoimingust, kui:
• pole esitatud registreerimiseks vajalikke dokumente või andmeid;
• mootorsõiduk või selle haagis ei vasta kehtivatele nõuetele (MKMi määrus nr );
• sõiduk on koostatud varuosadest;
• mootorsõiduk või selle haagis on hävimise tõttu või nõuetekohase lammutustõendi alusel 

registrist kustutatud.
Maanteeameti liiklusregistri büroo väljastab registreeritud sõiduki omanikule või tema esin-
dajale riiklikud numbrimärgid (või L- ja O-kategooria sõiduki korral numbrimärgi) ja regist-
reerimistunnistuse.

7.2.2. Tüübikinnitus

Tüübikinnitamisel eristatakse kolme tüüpi juhtumeid:
• sõiduki Euroopa Ühenduse (edaspidi EÜ) tüübikinnitus – sõiduki tüüp vastab direktiivi 

nõuetele;
• riiklik tüübikinnitus – sõiduki tüüp vastab siseriiklikele nõuetele;
• üksiksõiduki kinnitus – konkreetne sõiduk vastab siseriiklikele nõuetele.

EÜ tüübikinnitamine on menetlus, millega tüübikinnituse väljastanud liikmesriik tõendab 
 sõiduki tüübi vastamist kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ühtsetele tehnilistele nõuetele. 
See hõlbustab sõidukite registreerimist, müüki ja kasutuselevõtmist ühenduse piires. Nende 
nõuete täitmist tõendab tüübikinnitustunnistus, mis väljastatakse igale EÜ tüübikinnitust 
omavale sõidu kile tehases. EÜ tüübikinnitamise peamine eesmärk on tagada turule viidavate 
uute sõidukite kõrge liiklusohutus ja keskkonnakaitse tase. Sõidukite tüübikinnitussüsteem 
loob Euroopa Liidus siseturu ja reguleerib selle toimimist, mis omakorda võimaldab ühenduse 
tootjatel sellest kasu saada.

Sõiduki Eestis registreerimise aluseks on riikliku tüübikinnituse olemasolu. Millised sõidu-
kid ja mis ajast alates peavad omama riiklikku tüübikinnitust, on nimetatud Maanteeameti 
koduleheküljel (vt alammenüüd „Riiklik tüübikinnitus”). Kui sõidukile on omistatud EÜ tüübi-
kinnitus, võetakse riiklikul tüübikinnitusel aluseks selle andmed. Kui EÜ tüübikinnitust omis-
tatud ei ole, saab sõidukit registreerida üksiksõiduki kinnituse korras.

Riikliku tüübikinnitamise käigus koostatakse sõidukile tüübikood. Tüübikood on komp-
lekt sõiduki tehnilisi andmeid riiklikus andmebaasis, mida kasutatakse registreerimistunnis-
tusel. Registreerimistunnistus on kasutajale oluline teabeallikas kasutatava sõiduki tehniliste 
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 parameetrite kohta. Siinkohal võib näitena tuua kandevõime, lubatud haagiste massid, lubatud 
teljekoormused, sobivad rehvid jne. Sama andmebaasi kasutab politsei sõidukite kontrolliks 
teeliikluses ja tehnoülevaatuspunktid ülevaatuse teostamisel. Veel on selline andmebaas vajalik 
statistika tegemiseks ja ELi aruannete koostamiseks.

7.2.3. Riiklik tüübikinnitus

Riikliku tüübikinnitusega on tegemist juhul, kui soovitakse registreerida välismaalt ostetud 
 sõidukit. Toodud sõiduk näidatakse ette Maanteeameti liiklusregistri büroos, kus registreerimis-
eelse ülevaatuse käigus selgub, kas sobiv tüübikood on juba olemas või mitte. Riikliku tüübi-
kinnituse tulemusena tunnistab Maanteeamet, et sõiduki tüüp vastab siseriiklikele nõuetele.

Kui sõiduki tüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb sõiduki valmistajal, tema 
ametlikul esindajal või sissetoojal esitada Maanteeametile dokumendid, mille alusel Maantee-
amet kas omistab riikliku tüübikinnituse või suunab sõiduki kontrollimisele või tüübikatse-
tusele.

Tüübikoodiga seotud toimingute kestvus (kuni  päeva) sõltub tüübikoodi vajavate 
 sõidukite hulgast. See aeg võib pikeneda, kui sõiduki tehniliste andmete osas on küsitavusi. 
Tüübikinnitusele mittekuuluvate sõidukite juures kontrollitakse registreerimiseelsel kontrollil 
sõiduki komplektsust ja dokumentidele vastavust. Pärast kontrolli läbimist saab sõiduki regist-
reerida tüübikinnituse menetluseta.

Riiklik tüübikinnitus on nõutav:
• alates . jaanuarist . a esmaregistreeritud M- ja N-kategooria sõidukitel;
• alates . jaanuarist . a esmaregistreeritud O-kategooria sõidukitel (v.a need O-kate-

gooria sõidukid, mis vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist on kantud Euroopa Liidu 
liikmesriigi registrisse);

• alates . jaanuarist . a esmakordselt kasutusele võetud traktoritel;
• alates . jaanuarist . a esmaregistreeritud L-kategooria sõidukitel;
• kõigil Eestis valmistatud sõidukitel ja traktoritel.

Lisaks tuleb sõiduk ja traktorid esitada riiklikule tüübikinnitusele pärast nende komplektsuse 
astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste.

Tüübikinnituse kord, tingimused ja nõuded on kehtestatud sõidukitele ning traktoritele 
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustega.

Väljavõte EV liiklusseadusest
Kirjalik nõusolek mootorsõiduki ja selle haagise kasutamiseks (LS § )
( ) Mootorsõiduki ja selle haagise kasutamise kirjalikus nõusolekus peavad 
sisalduma järgmised andmed:

)  kirjaliku nõusoleku koostamise koht ja kuupäev;
)  mootorsõiduki või selle haagise omaniku nimi ja aadress;
)  mootorsõiduki või selle haagise mark ja mudel ning valmistajatehase tähis;
)  registreerimistunnistuse ja riikliku registreerimismärgi number;
)  sõiduki kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, juhiloa number, sünniaeg või 

isikukood;
)  kirjaliku nõusoleku kehtivuse aeg.

( ) Omaniku allkiri kirjalikul nõusolekul peab olema ametlikult või notariaalselt kinnitatud.
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7.2.4. Tehnoseisundi kontroll ja sõiduki tehnoülevaatus

Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehno-
seisundi tagamine, lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ja liik-
lusregistri andmete täpsustamine. Tehnoülevaatuspunktide tööd koordineerib Maanteeameti 
tehnoosakond.

Ülevaatusele esitamise tähtajad

Kategooria Pärast 
esmaregistreerimist

Kasutatud 
alla  a

Kasutatud 
üle  a

M *  kuu möödumisel 
järgneva  kuu jooksul

üks kord -kuulise 
perioodi jooksul

üks kord -kuulise 
perioodi jooksul

M  ja M  kuu möödumisel  kuu möödumisel 
viimasest ülevaatusest

 kuu möödumisel 
viimasest 
ülevaatusest

N *  kuu möödumisel 
järgneva  kuu jooksul

üks kord -kuulise perioodi jooksul

N  ja N *  kuu möödumisel  kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

O  kuu möödumisel  kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

O , O  ja O *  kuu möödumisel  kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

*Üksikkorras valmistatud sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama  kuu möödumisel esmaregistreerimisest 
ja edaspidi  kuu möödumisel eelmisest ülevaatusest.

M - ja N -kategooria sõiduki võib esitada korralisele ülevaatusele kolm kuud enne määratud 
ülevaatuse aega.

Erakorralisele ülevaatusele suunamine (nt liikluspolitsei tehnogrupi poolt) muudab kehte-
tuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbi-
mist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasu-
tuselevõttu. Kui M - või N -kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne 
eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, on korralise üle vaatuse aeg 
sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, 
jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

M - või N -kategooria sõiduki (v.a eriliigiline) järgmise korralise ülevaatuse kuu määra-
takse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt.
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Registreerimismärgi 
viimane number Ülevaatuse kuu

märts

aprill

mai

juuni

juuli

august

september

oktoober

november

detsember

Peale numbrimärgi vahetust jääb kehtima olemasolev ülevaatuse aeg. Numbrivahetus ei muuda 
ülevaatuse aega. Esimesel ülevaatusel pärast numbrivahetust tehakse järgmist ülevaatusaega 
määrates muudatus, mis arvestab sõiduki uuel numbrimärgil olevat viimast numbrit.

Täiendav informatsioon Maanteeameti koduleheküljel www.mnt.ee.

Käsiraamatu koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid

Liiklusseadus. Vastu võetud . .  RT I , , , jõustumine . . . 
 https://www.riigiteataja.ee/akt/ ?leiaKehtiv.

. MKM ministri määrus nr  „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded 
varustusele”. Vastu võetud . . , jõustumine . . .
Määruse lisad
Lisa .  Nõuded alates . jaanuarist . a liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidu-

kile, v.a enne . jaanuari . a valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud 
sõidukid ning -aastased ja vanemad sõidukid: https://www.riigiteataja.ee/akti-
lisa/ / / /MKM _lisa .pdf.

Lisa .  Nõuded enne . jaanuari . a liiklusregistrisse kantud ning enne . jaanuari 
. a valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud ning -aastasele ja vane-

male sõidukile.
Lisa .  Nõuded alates . juulist . a kuni . juulini . a liiklusregistrisse kantud 

mopeedidele.
Lisa .  Nõuded vanasõidukile.
Lisa .  Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse.
Lisa .  E-reeglite nimekiri.
Lisa .  Direktiivide ja määruste nimekiri.

. Maanteeameti kodulehekülg www.mnt.ee.

. Kuljetajan käsikirja Tavaraliikenne , SKAL Kustannus Oy, Helsinki .

. Tavaraliikenneyrittäjä, Julkaisija-Publisher, Jyväskylä .
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8. Auto valiku tehnilised aspektid
Aimar Lukk

Peatükk on koostatud eeldusel, et veok soetatakse kasumi teenimiseks. Kõigil veoautode 
 valmistajate müügimeestel on kasutada autode konfi guratsiooni eriprogramm, mis  võimaldab 
kokku sobitada just sellele kliendile vajaliku optimaalse tehnilise koosluse. Uskuge, see on 
keeru line, sest mugavusi või funktsioone lisades kaotame auto kasuliku koorma kaalus.

Veoki ekspluatatsiooni kõige suurem kuluallikas on kulu kütusele. Saame oma unelmate 
auto kokkuseadmisel teatud määral mõjutada auto ja autorongi tehnilist ülesehitust ja seega 
ka kütuse kulu. Kaks kõige suuremat kulufaktorit autode ja autorongide kütusekulu bilansis on 
kulu auto läbi õhu pressimiseks ning kulu veeremisele.

Esimene neist sõltub auto kiirusest ruutfunktsioonis, auto lauppinnast ja autorongi üles-
ehitusest. Tegurid, mida me kujundada saame, oleksid järgmised.
• Üleminek kabiinilt haagisele peab olema astmeta (kasutades näiteks spoilerit). Oluline on 

siin meeles pidada, et ka kõrgelt kabiinilt madalale haagisele üleminek on õhu voolamise 
seisukohalt kahjulik.

• Vahemaa kabiini ja haagise vahel peab olema minimaalselt võimalik.
• Auto ja haagis peavad külje tasapinnas olema võimalikult ühtlased. Sele  kirjeldab Mer-

cedese visiooni eeskujulikult kujundatud haagisest. Esile saab tuua külgmised allasõidutõk-
ked (kardinad, haagisealused panipaigad), mis vähendavad õhu keeriseid raami ja rataste 
piirkonnas. Tagaotsa ehitatud õhu voolamist mõjutavad elemendid on raskesti kasutatavad 
igapäevases elus. Silmas on peetud alumist põhja ja ukse koonusekujulisi ääri.

• Sele  MANi visioonist väärivad esiletõstmist kabiinilt haagisele üleminekuprofi ilid ja auto 
rataste vahelised paneelid. Need on juba tänapäeval pakutavad. Samas tuleb rõhutada, et 
vedades madal- või eritranspordihaagist, osutuvad sellised paneelid ja spoilerid mõttetuks, 
sest puuduvad ju lähestikku asuvad üleminekud.

Sele 1. Mercedese visioon heast aerodünaamikast Sele 2. MANi visioon heast auto esiotsa ja 

haagisele ülemineku aerodünaamikast

Juba varem mainiti, et kulu õhutakistuse ületamiseks sõltub kiiruse ruudust. Autotehased 
 seadistavad autode maksimaalsed kiirused täpselt lubatud  km/h alla. Samas tohib  paljudes 
Euroopa riikides üherealistel teedel veoauto või autorong sõita ainult  km/h. Samuti on 
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 üldteada fakt, et kiiruse tõstmisel  km/h kiiruseni  km/h tõuseb autorongi keskmine kütu-
sekulu kuni  l sajale kilomeetrile.

Teine neist, kulu veeremisele, sõltub kiirusest lineaarselt ja koosneb tervest loetelust teguritest.
• Rehvide veeretakistus:

– rehvi tüüp;
– rehvide kogus ehk kontaktpinna kogupindala;
– rehvi muster;
– rehvi rõhk.

• Autorongi sildade paralleelsus üksteise suhtes.
• Juhtsilla rataste seadenurgad (neid võib mitu olla).
• Sadula määritavus (sadul töötab liugelaagrina).
• Rattalaagrite seisukord.
• Pidurisüsteemi seisukord.
Kogu loetelu sõltub juba autoomaniku hoiakutest ja töökoja võimalustest.

Kolmanda faktorina peab välja tooma teguri nimega ühtlane sõit. Kõigile autodele saab tellida 
püsikiirusautomaadi. Lauskmaal sõites annab see märgatavat kokkuhoidu eeldusel, et teie ees 
ei sõida emotsionaalsed või ülbed juhid.

Neljandaks tooks välja kütuse kulu tühikäigule ja lisakulu külma mootori soojendamiseks 
parkimistemperatuurilt mootori töötemperatuurini. Autot „kokku pannes” on võimalik valida 
kolme lisasoojenduse tüübi vahel, millest kaks töötavad põhikütuse põletamisest saadavat 
 soojust kasutades ja kolmas elektrienergiat kasutades. Soovitus on kohe algselt autole mon-
teerida kaks kolmest, üks elektriline ja üks põhikütust põletav, kas nn kuiv või märg seisu-
küttesüsteem. Kulu jahutusvedeliku temperatuuri tõstmiseks mootori töötemperatuurini on 
suurim nn ühe vahetusega sõitvatele autodele külmades kliimatingimustes, sest mootori saab 
soojaks ainult sõites.

Selel  kujutatud veoauto  hj mootori pilt on sobilik üleminekuks mootori valiku 
teemasse. Siia juurde aga kuulub elektrikütte spiraal mootoriploki tagaseinas sinise raami 
kohal. Tehase inseneride seletus oli mõtlemapanev. Odavam on mootor elektriga üles kütta 
töötempera tuurini, võrreldes käivitusprobleemide ja kauaaegse ebaühtlase tööga sama ees-
märgi nimel. Sarnase mõttekillu edastas erivedusid tegeva ettevõtte insener, kirjeldades mooto-
rist kostvaid helisid, võttes külma mootoriga paigast  t kaaluva autorongi välistemperatuuril 
–  kraadi. Lisaväärtuseks mootori kulumisele ja kütusekulu vähenemisele aga on esiakent 
soojendav jahutusvedelik, seega paraneb sõiduohutus.
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Sele 3. Sportlik mootor veoautole

8.1. Mootori valik

Autole mootori valimine on keeruline ülesanne, eriti kui eesmärk on leida kütuse kulu  poolest 
optimaalseim lahendus. Meie klimaatilistes tingimustes on mõttekas põletada diislikütust 
autole liikumisenergia tootmiseks. Põletamine on juba oma olemuselt väikese kasuteguriga 
(kuni %), kuid ära tuleb märkida veel üks kasutegurit oluliselt vähendav tegur. Suurema 
osa oma elust töötab sisepõlemismootor osalise koormusega ehk seetõttu veel väiksema kasu-
teguriga. Lisatud graafi kul (sele ) on näidatud tüüpiline -liitrise (koodiga MX ) kaasaegse 
mootori maksimaalsete momentide jada, millele on juurde arvutatud -tonnise täis massiga 
autorongi momendi tarvidus (kollane) tasapinnalistes teeoludes sõites. Alternatiivina on 
samasse graafi kusse lisatud kaks -liitrise töömahuga (kood MX ) mootori kaks momenti 
graafi kut. Autorongi liigutamiseks ühtlasel kiirusel on meil tarvis „ainult” kuni kolmandik 
maksi maalsest võimalikust mootori toodetavast momendist.

Selgituseks. Esitatud momendikõverad kuuluvad DAF , -liitrisele MX -mootorile, mil-
lele tehas pakub kolme erinevat võimsuse paketti, helesinine  Nm (  hj), oranž  Nm 
(  hj) ja hall  Nm (  hj) ning , -liitrisele MX -mootori võimsuse paketid: tume-
sinine  Nm (  hj) ja  Nm (  hj). Väiksem, , -liitrine mootor on tehase tehni-
line lahendus Euro  heitgaasidega toimetulekuks, sest mootori kütusekulu on ca % väiksem, 
seega ka neutraliseerimist vajavate heitgaaside kogus on väiksem. Lisaks on väiksem mootor 
lausa  kg kergem. Veoautode mootorid töötavad efektiivselt kitsas pöörete vahemikus ehk 

–  p/min ulatuses, alates  p/min, kuni  p/min. Lisades tõsiasjad, et maksi-
maalne võimsus saavutatakse umbes  pöördel minutis ja mootori maksimaalne pöörete 
arv ei ületa  p/min, saab algandmed mootorile sobiliku käigukasti valimiseks.
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Sele 4. Vajalik moment versus mootori maksimaalne moment, Nm/p/min

8.2. Käigukasti valimine

Autole sobiliku käigukasti valimiseks tuleb selgeks mõelda auto kasutamise valdkond ja kasuta-
mise piirkond ning eeldused kütuse säästmiseks:
• auto või autorongi kasutamise eesmärk (pikamaasõit, karjäär, eriveod);
• sõit tasasel maastikul või mägedes, teedeta maastik;
• mootori säästliku töö eelduseks on võimalikult madal pöörlemise kiirus.

Ühtlaseks sõiduks tasasel maastikul ja ka karjääris võib ja saab piirduda vähemate käikude 
arvuga käigukastis. Reeglina valitakse - kuni -käigulised käigukastid. Suuremate käikude 
arvuga käigukastid (kuni ) valitakse autodele ja autorongidele, mis peavad ületama libedates 
teeoludes mägesid. Põhjuseks on võimalik vedavate rataste piisava sidestuse puudumine poolel 
tõusul, sest madalama käigu valik koos sidurdamisega tekitab vedavate rataste veomomendi 
hüppelise kasvu.

Sama paljud käikudega käigukastid jaotuvad oma ole muselt 
käsitsi valitavateks ja automaatselt juhitavateks. Nii suure 
 käikude arvu saavutamiseks lisatakse kolme- või neljakäigu-
lisele käigukastile kordisti ja poolitaja. Käsitsijuhitavate kas-
tide käikude valimiseks kasutatakse mehhaanilist juhtajamit 
nn käigukangiga ja monteeritud õhuajami lüliteid A (pooli-
taja) või B (kordisti) (sele ) asendite muutmiseks käigukas-
tis. Juhi ülesanne on teha suures valikus õige otsus, mis sobib 
olemasolevatele tee tingimustele ja autorongi koormatusele. 
Loomu likult saab käike vahele jätta ja paigalt ei pea võtma esi-
mese käiguga. Automaatselt juhitavate käigu kastide lülitamise 
loogika on sisestatud käigukasti juhtarvutisse ja iseõppivad 
juhtarvutid tuvastavad auto/autorongi koormuse. Selgituseks. 
Kui esimeseks kohaltvõtuks kasutatakse alati teist käiku, siis 
tühja autorongi teiseks paigaltvõtuks valib juhtarvuti juba 
viienda käigu.

Sele 5. Mehhaaniliselt 

lülitatava käigukasti 

juhthoob koos 

pneumolülititega



87

Selline valik põhjustab uue kohaltvõtu – oleks ainult vedavate rataste sidestus teekattega piisav!
Kordisti lüliti (B) asub käigukangil ees, pildil vasakul. Käigu poolitaja lüliti (A) aga jääb juhi 

pöidla alla ehk vasakule.
Automaatselt juhitavad käigukastid töötavad eeskujulikult tasasel maal ja kulutavad vähe 

sidurit (kui on). Lisaks aitavad vähekogenud juhil säästa kütust. Küll on vaja teada vanemate 
tehniliste lahenduste juures tõsiasja, et mägedes on automaatjuhtimiselt vaja üle minna käsi-
juhtimisele, sest käigukastil puudub võime tee tõusu ette hinnata ja seega ka võime õiget käiku 
ennetavalt sisse lülitada.

8.3. Raam

Raami ehituselt jaotatakse veo-
autod kahte kategooriasse. Lõvi-
osa moodustavad veo autodest 
nn traktorid ehk sadulveokid. 
Nimetus traktor on üle kantud 
põllu majandusest, kus ühele 
vedukile saab lihtsalt taha ühen-
dada laia valiku poolhaagiseid. 
Ühendusseadet kutsutakse kas 
sadulaks või viiendaks rattaks 
(the fi fth wheel). Sadula tüüpi-
dest veidi hiljem. Trakto reid 
 valmistatakse mitme ratta-
vormeli järgi. Rattavormelis on 
kirjeldatud auto kõik rattad ja 
 vedavad rattad. Näiteks kõige levinum  ×  kirjeldab veokit, kus kabiin on paigutatud esi- ehk 
juht sillale ning vedav sild koos sadulaga jääb poolhaagise alla.

Eestis -tonnise, Põhjamaades peamiselt -tonnise (katsetused kuni  t) täismassiga 
autorongide vedamiseks kasutatakse ka teisi rattavormeleid  × ,  × ,  ×  ja  × . Sele  
illustreerib üksikvalmistusena toodetud eriveokit Scania  × . Veokil on kaks vedavat silda  
ja  ning kolm juhtsilda ehk ,  ja .

Kui sadulveoki saab piltlikult tööle rakendada kohe konveierilt välja sõitnuna, siis palja 
runga ehk pealisehituseta raamauto peab kliendile sobilikuks ehitama eritöökoda. Selel  ja  
on näidatud mõned levinumad raamide versioonid. WB-mõõt ehk auto juhi ja vedava silla 
vaheline baasmõõt on valitav ja võib ulatuda  meetrini. Sellise auto täispikkus koos pealis-
ehitusega on kuni  m.

 ×  rattavormeliga auto abisild võib asuda nii vedava silla ees kui ka taga. Tellida saab 
neid nii juhitavatena kui ka ülestõstetavatena. Seda nii rehvi kui ka kütuse kulu vähendamise 
eesmärgil. Libedates teeoludes ja pika raami korral lisandub juhitavale abisillale veel üks posi-
tiivne omadus. Nimelt aitab ta autot keerata, eriti  ×  versiooni korral, kus autol on kaks 
vedavat silda ja mis on omavahel lukustatavad rataste läbilibisemise vältimiseks. Kõige tüüpi-
lisem  ×  pika raamiga veok on kallurauto täismassiga kuni  t. Neid kasutatakse karjäärides 
ja teedeehituses ja kõik sillad on vedrustatud lehtvedrudega. Täismassi saaks tõsta  tonnini, 
kuid siis peaks kasutama vedavate sildade vedrustamiseks õhkvedrustust, mis ei ole nii töö-
kindel ja robustne kui lehtvedrustus. Lisandub veel sissekaevamise tendents liivasel pinnasel 
vedrutava elemendi „elastsuse” pärast.

Sele 6. Volvo 6 × 2 traktor
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Sele 7. Eriveok rattavormeliga 10 × 4

Veel võib lisada, et  ×  kallurauto on oma ehituselt kõige keerulisema õhusüsteemiga  autosid. 
Õhuga juhitakse pidurisüsteemi, veokasti tõstmist ning langetamist, võimendatakse käigu-
vahetust ja lülitatakse sisse vedavate sildade peaülekande lukustusi ja sildadevahelist diferent-
siaali lukustust.

Peaülekande lukustus on möödapääsmatu kõigil libedates teeoludes sõitvatel veoautodel ja 
kaubikutel, sest koormamata veoki, eriti traktori tagasillale toetuv kaal on väiksem veoki esi-
sillale langevast kaalust. Tüüpilise traktori  ×  kaalust langeb esisillale  t ja tagasillale ,  t.

Sele 8. Koormakattega kallur
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Järgnevatelt tabelitelt saab ülevaate peamistest raamautode variantidest. Igal neist on oma 
plussid ja miinused. Näiteks abisilda enne vedavat silda on suhteliselt lihtne juhitavaks  ehitada, 
ühendades mehhaaniliselt kokku mõlema juhtsilla rooliajamid. Asetades ta aga vedava silla 
taha, eeldab juhitavaks ehitamine keerulist (tõlkida: kallist) elektrohüdraulilist süsteemi. 
 Mittejuhitav abisild aga takistab auto keeramist libedates teeoludes. DAFi pakutav -tolliste 
ratastega vedava silla esine abisild on üks lihtsaim ja vähe ruumi võttev lahendus autorongi 
täismassi tõstmiseks  tonnini. Kaotajaks on auto välimus ja lisatagavararatta vajadus pika-
maasõidus.

Nii traktoreid kui ka raamautosid valmistatakse kahes kõrguse variandis, nn normaal-
kõrgusega auto ja madala raamiga (low deck) versioon. Viimase tunneb ära madalapro fi ililiste 
rehvide, sadula kinnituse ja tagasilla raamikinnituse järgi. Low deck autosid kasu tatakse 
nn mahtkaupade või kõrgustundlike kaupade vedamiseks. Levinuim on kahekorruseline 
 sõiduautode veoks kohandatud autorong.

Sele 9. Loetelu DAFi kolmesillalisi versioone, kus steered axle tähendab juhtsilda, driven axle 
vedavat silda ja trailing axle abisilda. FTP-koodiga siluetil torkab silma 17-tollise rattaga abisild



90

Sele 10. Loetelu DAFi neljasillalisi versioone

8.4. Jõuülekanne ja PTO

Tulenevalt auto kasutusvaldkonnast on meil välja valitud mootor ja käigukasti versioon. Mõist-
lik on tehasest kohe tellida ka käigukastist energiat saav jõu väljavõtt ehk PTO (Power Take 
Off ). PTO korpusesse on paigutatud elektriliselt lülitatav lülitusmehhanism ja kardaani fl ants 
või hüdropumba ajamifl ants. Tehasest tellitava PTO lisaväärtuseks on kaasnev lisaarvuti, mis 
võimaldab koostöös mootori juhtarvutiga seadistada jõuvõtu tööparameetrid ja vältida juhi 
eksimusi.

Sele 11. Kardaanifl antsiga jõu väljavõtt

Jõu väljavõtt on vajalik auto lisaseadmete käivitamiseks, nagu hüdrokraana käivituspump, 
kalluri kasti tõstemehhanismi hüdropump, puistematerjalide veohaagise vibropõranda ajami 
hüdropump jne.
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Sele 12. Käigukasti valmistaja kujundatud hüdropumba asukoht koos lülitusajamiga

8.5. Peaülekanne

Jõuülekandest on meil valimata vedava silla peaülekande tüüp ja ülekande arv. Veoautodele 
valmistatakse kahte tüüpi peaülekandeid, üheastmelisi ja kaheastmelisi. Üheastmelised pea-
ülekanded leiavad kasutust pikamaatranspordis ja nad tunneb ära koguka tagasilla poolest. 
Viimast ei saa kasutada teedevälises transpordis madala kliirensi tõttu. Kaheastmelise tagasilla 
ülekandearv koosneb kahest tegurist, suhteliselt väikese mõõtmega peaülekandest ja ratta-
reduktori ülekandearvust.

Tagasilla ülekandearv valitakse kombinatsioonis rehvi raadiusega selline, et kõige suurema 
käigukasti käigu sisselülitamisel kiirusel  +/–  km/h (cruising speed) jääks mootori pöörded 
momendikõvera horisontaalse ehk maksimaalse piirkonna algossa. Reeglina on see piirkond 
umbes –  mootori pööret minutis. See on varem näidatud selel  esitatud momendi-
graafi kute horisontaalse osa vasakpoolseim osa.

Väljavalitud jõuülekande parameetrite ja rehvide tööraadiuse andmete alusel määratakse 
tahhograafi  käitussignaali kordarv, mis tagab odomeetri ja spidomeetri täpsuse.

Viimaste EU veoautode kohta käivate direktiivide kohaselt vastutab valmistajatehas 
seitsme aasta või   km kestel auto heitgaaside kvaliteedi eest. Auto kiiruse andur on üks 
andu ritest, mis peab kogu aeg õigesti töötama ja mida ei tohi välja lülitada. Viimane oli ja on 
aktuaalne töö- ja puhkeaja seadusest kõrvalehiilimisel.

8.6. Pidurdamine

Alustagem transmissiooniga seotud autorongide pidurdamisvõimalustega. Autorongide 
pidurda miseks kasutatakse erinevaid lisapidurdamise võimalusi põhipidurite säästmiseks. 
 Näiteks Põhjamaades laialt levinud -tonnise täismassiga autorongi pidurite võimsus on 
umbes  kW ja -tonniste autorongide pidurite võimsus umbes  kW. Intarderi 

–  kW kui võimsaima abipiduri võimsus on suur abi autorongi hoo mahavõtmiseks 
 mägedes. Seal ei ole oluline enam võimsus, vaid pidurisüsteemi komponentide temperatuur. 
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Lisa pidurite kasuta mine aitab madalal hoida põhipidurite klotside ja ketaste temperatuuri ning 
sellega säästa põhipidureid ohuolukorras toimetamiseks. Veel kasutatakse väljalaskegaaside 
pidurit, mootori pidurit, mootori veepidurit (PriTarder). Sele  ja  graafi kutel on näidatud 
erinevate abipidurite võimsused, kõige efektiivsemad on jahutusvedeliku intarder ja käigukasti 
külge ühendatud õliintarder võimsustega kuni  kW. Kahjuks peab meeles pidama, et kogu 
pidurdamisel tekkinud soojus juhitakse intarderitest jahutussüsteemi kaudu õhku ja see eeldab 
mootori jahutussüsteemi korrasolekut.
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Sele 13. Väljalaske (Exhaust Brake) ja mootoripiduri (Engine Brake) võimsuse graafi kud

Sele 14. Intarderi ja priTarderi pidurdusvõimsused

8.6.1. Põhipidurid

Põhipiduriteks kasutatakse peamiselt ketaspidureid, karjäärides ka trummelpidureid, vähen-
damaks ekspluatatsioonikulusid. Pidurite juhtimiseks kasutatakse EBS (Electronic Braking 
System) ehk braking-by-wire ehk elektrooniliselt juhitavat ja suruõhuga opereeritavat piduri-
ajamit. Uued autod väljuvad konveierilt AEBS-süsteemiga, kus juhi töökontrolliks on lisatud 
autode pikivahe jälgimise süsteem. Süsteem mõõdab ja arvutab pikivahet eelneva sõidukiga. 
Ohutust vahemaast lühema pikivahe korral hoiatatakse juhti kollase signaaliga, järgnevalt heli 
ning punase signaaliga ja lõpuks pidurdatakse autot või autorongi läbi EBSi, uuematel AEBSi 
juhtimissüsteemi.
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Kui sõiduautode eestikeelses terminoloogias ei kasutata enam mõistet käsipidur, siis veoau-
tode seisupiduri juhtkraani osa teekonda kopeerib põhipiduri tööd ehk teda on võimalik kasu-
tada käsipidurina. Lisaks saab tellida tehasest eraldi juhtkraani ainult haagise pidurite käsitsi 
juhtimiseks. Funktsioon on oluline pidurdamisel mäest laskumisel. Siinkohal tuleb tähelepanu 
juhtida autorongide pidurdamise eripärale – autorongi hakatakse ajaliselt pidurdama tagumi-
sest osast ehk haagisest. See on oluline vältimaks autorongi kääriminemist ehk situatsiooni, 
kus haagis tahab pidurdamisel traktorist mööda minna ja mis võib kaasata kabiini raamilt 
mahalõikamise.

8.7. Traktori haakeseade

Sadul on traktor-tüüpi veoki haakeseade poolhaagise vedukile ühendamiseks. Auto raamile 
kinnitatakse sadul (sele , positsioon ) kas otse või läbi vaheplaadi (sele  mounting plate, 
positsioon ). Selel  positsiooniga nr  on märgitud sadula või vaheplaadi kinnitamise tala. 
Auto raami tugevdustalas on  cm vahemaa tagant puuritud poldiavad, võimaldamaks leida 
autole ja haagisele sobivat sadula kinnitamise kohta eeldusel, et:
) haagis ja auto ei puutuks manööverdamisel kokku (liiga väike vahe);
) autorongi üldpikkus ei ületaks riigis kehtestatud piirnorme;
) auto raami tagaosa ja poolhaagise tugijalad ei saa manööverdamisel kokku. Mõtlemisaine 

 ×  veokitele standardpoolhaagistega.

Sadulaid saab liigitada mitmeti:
• kuivad ja määritavad sadulad;
• muudetava kõrgusega sadulad;
• auto pikiteljel muudetava asukohaga sadulad;
• haagise tapi eri läbimõõduga (  tolli ja ,  tolli) sadulad;
•  ja  vabadusastmega sadulad.

Suurem osa traktoritel kasutatavatest sadulatest on märjad ja -tollise haagise tapi jaoks raa-
mile kinnitatud sadulad. Ülejäänud on kasutusel erivedude korral. Kahe vabadusastmega sadu-
late vajadust illustreerib sele . Haagise liiga suure kaldenurga korral tõstab ta kui suurim 
mass auto kaugema vedava rattapaari õhku ja veduk kaotab poole oma veojõust.

Sele 15.
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Märg sadul tähendab sadula tüüpi, kus sadula plaati peab kas käsitsi või automaatseadmega 
regulaarselt määrima, sest plaat koos poolhaagise toetuspinnaga ümber haagise kinnitustapi 
moodustavad liugelaagri. Selle liugelaagri kuivaks jäämisel tekivad järgmised hädad.
• Haagis ei võta pärast keeramist sama telge autoga (jookseb koera, raksub keeramisel).
• Autorongi kütuse kulu suureneb.
• Auto rehvikulu suureneb.
• Libedates teetingimustes auto teelpüsivus halveneb (haagis lükkab auto otse või auto ei 

„kuula” rooli).
• Keeruline on haagist tagant lahti ühendada.

Kuivaks kutsutakse sadulat, mille pind on kaetud libisemist tagava pinnakattega – tefl oniga. 
Seda sadulatüüpi on mõttekas kasutada autorongide korral, kus traktori taga haagiseid ei vahetata.

Sele 16. Sadula kinnitamine raamile Sele 17. Poolhaagise ühendustapp sadulasse

Sele 18. Muudetava kõrgusega sadul low deck-traktorile tavahaagiste vedamiseks

8.8. Auto kõrguse tagamine

EU seadustega on kehtestatud sõidukite maksimaalseks kõrguseks ,  m. Selle kõrgusega 
arvestatakse sillalaadsete ehituskonstruktsioonide projekteerimisel ja ehitamisel. Küll aga on 
vaja kõrgusnõuetest kinnipidamist kontrollida uute logistiliste marsruutide väljatöötamisel. 
Seda põhjusel, et vanemate sildade ehitamisel ei ole arvestatud või tee pindamisel tihtipeale 
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ei arvestata läbipääsuava kõrguse vähenemisega. Retooriliselt võib küsida, mis juhtub auto 
 spoileri või haagise esiosaga sukeldudes ,  m kõrgusesse sillaavasse. Internet on näidetest 
pungil. Küll aga võib riik kehtestada  meetrist kõrgemaid piiranguid.

Mida auto omanik saab teha? Piirmiseks kõrgusmõõduks on  m juhul, kui riik ei ole teisiti 
ette näinud. Sellesse mõõtu peavad ära mahtuma nii haagis kui ka traktor. Standardhaagise 
kõrgust me muuta ei saa, küll aga saab auto juures nii mõndagi ära teha. Suurem osa trakto-
ritest omab tagasilla pneumovedrustust ehk õhkpatjasid. Õhkpatjade pikkust ehk auto tagasilla 
ja raami vahelist vahemaad saab töökojas  cm ulatuses muuta. Teiseks saab muuta sadula 
ja raami vahelist vaheplaati (sele , mounting plate ). Kõik autovalmistajad pakuvad eri 
 paksusega vaheplaate ( , , , ,  cm) või tuleb tõsist vaeva näha sadula paksuse kallal, eri 
valmistajatel on olemas erinevaid versioone. Rehvide läbimõõdu muutmine eeldab auto taga-
sillas peaülekande arvu muutmist.

8.9. Autode jooksev korrashoid

Kõik vajalikud tööd on kirjeldatud autoga kaasa antud juhendis. Juhend on vaja läbi lugeda 
ja selle soovitustest kinni pidada. Tootja soovitustest juhindumine võimaldab ära hoida palju 
eksimusi. Lisaksin ainult teema, mida auto käsiraamat ei käsitle. Meie kliimavöötmes tuleb 
planeerida aku perioodilist lisalaadimist, eriti vastu külmade ilmade saabumist.

Töö- ja puhkeaja seadus lubab autojuhil tööd teha  tundi. Lähetuses ülejääva aja peab 
ta sisustama kabiinis, kasutades nii erinevaid meelelahutusvahendeid kui ka hoides kabiinis 
sobilikku temperatuuri. Reeglina nõuavad kõik loetletud toimingud energiat akudest. Akude 
laadimist teostatakse samas ainult sõidu ajal, mootori töö parklates on enamasti keelatud. See-
tõttu on soovitus puhkepauside (eriti jõulud) ajal auto akusid laadida. Laadimisele võib kuluda 
kuni  tundi, taastamaks nende seisukord tööks Põhjamaa tingimustes.

Ja veel, autotootjad pakuvad nn nelja aku elektrisüsteeme, kus põhiakud on auto mootori 
käivitamiseks ja väiksemad abiakud lisasüsteemide toitmiseks. Sellega saavutatakse kindel 
külmkäivitus.

8.10. Autorongi kaalude tabel

Kõigile veokitele on needitud lubatud kaalude tabel, andmaks teada auto tehnilistest võima-
lustest. Infoplaadi vasakusse tulpa on pressitud või trükitud riiklikult lubatud selle auto/auto-
rongi maksimaalsed kaalud ja paremasse tulpa tehase konstruktiivselt lubatud kaalud. Lisatud 
näites olevad numbrid on drastiliselt erinevad ja eeldavad sõiduks eriluba.
GVW – auto või traktori suurim lubatud kaal – Gross Vehicle Weight.
GCW – autorongi lubatud suurim kaal – Gross Combination Weight.
Legal load Front axle  – lubatud suurim esisilla kaal.
Technical load Front axle  – lubatud suurim kaal esimesele sillale.

Märkus. Silla number  kaks korda viitab nn tandemsilla olemasolule.
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          DAF TRUCKS N.V.           
    ADR4:   
      

Legal GVW 31 000 kg Technical GVW 41 000 kg   
Legal GCW 44 000 kg Technical GCW  150 000 kg E4 :    

1- Legal load Front axle 1 10 000 kg 1- Technical load Front axle 1 9 000 kg Type:   
2- Legal load Front axle 2 10 000 kg 2- Technical load Front axle 2 8 000 kg   
3- Legal load Rear axle 1 11 500 kg 3- Technical load Rear axle 1 13 000 kg Engine no. 
3- Legal load Rear axle 2 11 500 kg 3- Technical load Rear axle 2 13 000 kg   

kg kg   
                      

Sele 19. Näide autole needitud kaalude tabelist

Sele 20. Standardikohane kaalude tabel

8.11. Sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus

Busside, veokite ja autorongide aastased läbisõidud kõiguvad laiades piirides ja sõltuvad palju-
dest asjaoludest. Eestis saab näitena esitada pikamaaveokite aastaste läbisõitude „normaalse” 
vahemikuna  –   km,  ×  kalluritel aga ainult kuni   km. Näites esitatud 
läbisõitudest tulenevad ka hoolduse ja remondi vajadused aasta lõikes. Valmistajatehase nõue 
on sõidukipõhise hoolduskava väljatöötamine või kokkuleppimine sõiduki müügiprotsessis. 
Sõiduki hooldustööde loetelu ja planeerimise alused on kirjeldatud igas sõidukiga kaasa antud 
kasutusjuhendis.

Sõiduki tehniline hooldus on tööde kompleks, mis tagab selle tõrgeteta käitluse ja selle 
kasutamise ohutuse. Tehnilise hoolduse alused määrab tootja, kehtestades tööde perioodi lisuse 
(hoolduse välp), tehtavate tööde loetelu ja kvaliteedinõuded. Sõiduki hoolduse välp kehtes-
tatakse kas kilomeetrites (enamasti autod ja haagised), mootori töötundides (lisaseadmed ja 
liikurmasinad) või aastates (lisaseadmed ja varustus). Kõigi sõidukite hoolduse välp sõltub 
kasutustingimustest (ränkade kasutustingimuste korral lüheneb see kuni kaks korda!). Auto, 
haagise ja nendele paigutatud lisaseadmete kasutamise eeskirjad ja nõuded kehtestab auto või 
seadme valmistaja.
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Nõudke auto või haagise soetamisel vastavat koolitust, enamasti saate koolituskulud katta 
kaupa ostes. Pidage eelnevaid läbirääkimisi, leppige koolituse mahud ja tingimused kokku enne 
ostu sooritamist.

Sõidukijuht on kohustatud tutvuma sõiduki kasutusjuhendiga ja järgima seal 
kehtestatud nõudeid (ohutud ja säästlikud sõiduvõtted, varustus, tehnilised eri-
pärad, sõiduki igapäevane hooldus, käitumine tehniliste probleemide korral jne).

Reeglina tasub sõiduki hoolduse eest selle omanik (kasutaja).

8.12. Sõiduki tekitatud keskkonnasaaste vähendamine

Sõiduki kasutamise eripärast sõltuvad otsesed kulud omanikule. Oluline on välja tuua ka 
seos, et kõik kulutatu on otseselt keskkonna saastamine. Kõige suurem saastekomponent on 
mootori kütuse ja määrdeainete kulu. Õige mootori ja jõuülekande valik on auto või autorongi 
ostmisel optimeeritud tehniline lahendus. Kõik järgnev aga sõltub omaniku käitumisest.

Säästlik ratsionaalne sõiduviis on ülioluline mitmest vaatevinklist.
. Meile kõigile, sest see:

• säästab keskkonda;
• on turvaline;
• on stressivaba;
• on hooliv ja kultuurne;
• on majanduslikult otstarbekas.

. Ettevõttele, sest see:
• on majanduslikult kasulik;
• on usaldusväärsust tekitav;
• on aega säästev.

. Kindlustusandjaile, sest see:
• on turvalisem;
• vähendab kulusid (vähem väljamakseid).

8.12.1. 13 säästliku sõidu soovitust

. Sõites hoidke mootori pöörlemiskiirus madalal – –  p/minutis. Madalama pöörle-
missagedusega kaasneb:
) väiksem kütusekulu (madalam omahind);
) väheneb müratase;
) keskkonda paisatakse vähem heitgaase;
) madalam stressitase (sõiduväsimus ja pinge).

Kui autol on tahhomeeter, vahetage käiku nii, et näidik püsiks „rohelises alas”. Järgige sõiduki 
kasutusjuhendis esitatud nõudeid. Kaasaegse auto õlitussüsteem tagab piisava liikuvate detai-
lide õlituse ka madalatel pööretel.

. Kiirendage reipalt.
Kiirendades ärge ületage  p/min.
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. Vahetage käiku õigeaegselt.
Vahetage kõrgemale käigule niipea kui võimalik. Mida kõrgem on käik, seda väiksem on kütuse 
kulu ja mootori toodetud müra eeldusel, et mootor töötab maksimaalse momendi pöörlemis-
sagedusel. Soovitus on kasutada sõiduki püsikiirusautomaati. Pidurdage kombineeritult: 
mooto riga, retarderiga ja laske autol veereda. Vältige võimalusel peatumist foori ja anna teed 
märgi ees.

. Jälgige liiklust.
Ärge tekitage liigset liikumisenergiat, mida ei saa ära kasutada. Iga planeerimata peatus või 
pidurdus suurendab hüppeliselt kütusekulu. Vaadake kaugele ette ja tegutsege sellele vastavalt. 
Hoidke piisavat pikivahet, et saaksite oma manöövreid ja peatumisi paremini planeerida. Piki-
vahe hoidmiseks ja etteplaneeritud peatumiseks kasutage gaasipedaali, maanteesõidul on ots-
tarbekas kasutada püsikiirushoidikut. Liiklusohutus kaalub vajadusel üle kõik muud tegevused.

. Foor või muu peatumise põhjus.
Seisake sõiduauto mootor, kui peatute kauemaks kui  sekundit, kaasaegsed autod on sageli 
varustatud Stop & Go-süsteemiga (tagab mootori seiskamise ja taaskäivituse peatudes). Kasu-
tage mootoriga pidurdamist, see alandab keskmist kütusekulu, liiklus on sujuvam, ohutum ning 
säästab piduriklotse, kettaid ja trumleid.

. Kurvi läbimine.
Planeerige kurvi sõitu aegsasti. Sisenege kurvi kõrgeima käiguga, millega kurv on läbitav ja sõit 
ohutu.

. Kontrollige rehvirõhku.
Rehvirõhk alaneb normaalselt ,  bar kuus. Lubatust iga ,  baari võrra madalam rehvirõhk 
suurendab keskmiselt kütusekulu umbes % võrra.

. Eemaldage autost liigsed esemed, auto katusele kinnitage kaup ainult hädavajaduse 
korral. Iga liigne  kg sõiduautos suurendab kütusekulu keskmiselt % võrra. Kinnitage 
koormakate nõuetekohaselt.

. Valige mõõdukas sõidukiirus, sõitke rahulikult.
Veeretakistus kasvab autol kiiruse suurenedes lineaarselt, sõiduki õhutakistus kasvab autol aga 
kiiruse suurenedes ruutfunktsioonina. Sõiduaja arvelt ei ole võimalik aega säästa, arvestage 
töö- ja puhkeaja nõuetega. Aega saab säästa hommikukohvi, kohtumiste, normaalse päeva-
planeerimise jne arvelt. Planeerige sõit ajavaruga, tehke ajakuluarvestused kasutatavamate 
marsruutide jaoks, arvestades võimalikke liiklustakistusi (tipptund, tee seisukord, ilmastiku-
olud, teeremont jne). Tunded ja emotsioonid tuleb sõidu ajal maha suruda, et mitte ohustada 
teisi ja ennast.

. Hooldage sõidukit õigeaegselt.
Oluline on vahetada fi ltreid, õlisid, süüteküünlaid õigel ajal. Regulaarselt kontrollida rehvi-
rõhke ja kord aastas veermiku seadenurki. Eriti oluline on autorongide sadulseadme määri-
mine ja sildade seadenurkade kontroll.
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. Kasutage lisaseadmeid ainult vajaduse korral (kliimaseadmed, konditsioneer ja 
teised elektriseadmed).

Iga sisselülitatud elektri- või muu seade suurendab tunduvalt kütusekulu. Tänapäevase auto 
elektritarve on väga suur ja iga lisaseade suurendab energiavajadust veelgi. Valgel ajal ja hea 
nähtavuse korral kasutage päevasõidulaternaid.

. Kasutage auto elektrilist eelsoojendit.
Auto külmkäivituseks peetakse mootori käivitamist temperatuuril alla +  kraadi °C järgi. 
Mootor soojeneb (eriti diiselmootor!) paigal seistes aeglaselt. Alustage esimesel võima lusel 
 liikumist, koormates mootorit mõõdukalt. Paljudes riikides (sh Soome) on maksimaalne 
 lubatud tühikäigul töötamise aeg kaks minutit, välistemperatuuril alla –  °C  minutit.

. Kasutage ainult kvaliteetset kütust.
Tankige vaid suuremates tanklates, kus kütuse läbimüük on suurem ja kütuse varud uue nevad 
kiiremini, samas vastab kütus suurema tõenäosusega kasutustingimustele (talvine, suvine, 
 arktiline diislikütus).

8.12.2. Säästlike sõiduvõtetega kaasneb

. Heitgaaside hulga vähenemine. Eestis on praegu kasutusel umbes   mootor-
sõidukit, mis kokku läbivad aastas ca  miljonit km. Aktiivselt kasutatakse neist umbes 

  sõidukit, mis kokku läbivad ca  miljonit km. Tehniliselt korras sõiduauto pais-
kab loodusse ca  g CO  iga läbisõidu kilomeetri kohta, veoautod-bussid mitmeid kordi 
rohkem. Seega on aastas autode poolt loodusesse paisatud CO  hulk ca  miljon tonni. 
Muude heitgaaside hulk alaneb oluliselt rohkem. Näiteks CO kogus alaneb %, NOx – 

%, HC – %.
. Mürataseme alanemine. Mürataset langetavad oluliselt säästliku sõiduviisi järgijad, 

kuna nad kasutavad mootorit madalamatel pööretel ja seega on ka müratase oluliselt 
 madalam. Rehvirõhu langedes suureneb rehvimüra mitmekordseks.

. Väheneb liiklusõnnetuste arv. Šveitsis fi rma Canon töötajatega tehtud statistika 
 põhjal alanes avariilisus %. Koolitustel pööratakse suurt tähelepanu pikivahe hoidmi-
sele,  sellest ka avariilisuse vähenemine. Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika alusel on 
ca % avariidest põhjustatud valesti valitud pikivahest.

. Suureneb sõidumugavus. Sõit on oluliselt sujuvam, ei toimu järske kiirendusi ega 
pidurdusi, auto liikumise energiat kasutatakse maksimaalselt ära.

. Väheneb liikluskeerises tekkiv stress ja pinge.

. Väheneb kütusekulu. Arvestuslikult – %, kuid erinevate Euroopa riikide statistikas 
kasutatakse miinimumsäästuna %.

. Säästetakse sõidukit. Vähenevad remondikulud kuni %, eelkõige on kokkuhoid just 
pidurite ja rehvide arvelt.

. Vähenevad kulud kütusele % ning auto hooldusele ja remondile kuni %.

. Lüheneb keskmine sõiduks kasutatav aeg.
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9. Liiklusohutus
Sven Kreek

9.1. Sissejuhatuseks

Astume koduuksest välja ja üldjuhul väga ei arutle selle üle, kuidas me tööle, kooli või kuhugi 
mujale pärale jõuame. Puhas rutiin – kes jalgrattaga või jalgsi, kes ühistranspordi või oma 
isikliku autoga. Koju tagasi jõudmine tundub sama loogilisena kui see, et päike tõuseb idast 
ja mitte põhjast ning asjad kukuvad põrandale, mitte lakke. Ka liiklusõnnetused juhtuvad ju 
 kuskil mujal ja kellegagi, kes meisse otseselt ei puutu. Tegelikult see paraku nii ei ole. Meil 
 kõigil on tõenäoliselt olnud mingi kokkupuude liikluses toimunud rohkem või vähem ebameel-
diva sündmusega. Miks sellised asjad siis ikkagi juhtuvad? Miks kõik inimesed ei jõua õhtul 
koju tagasi? Kas transpordisüsteemi paratamatu kaasnähtus ongi varaline kahju või halvemal 
juhul inimvigastused?

Enne, kui asuda käesoleva kirjatöö sisu juurde, soovib autor kinnitada, et kirjatöö ei 
 pretendeeri liiklusohutusega seotud teemade ja probleemide teaduslikule süvaanalüüsile. 
Pigem on tegemist materjaliga, mis peaks aitama fokusseerida oma tähelepanu mõningatele 
olulisematele aspektidele ja põhjustele, mille mõistmine aitaks meil igapäevases liikluses kahju 
kannatamata toime tulla. Sellest lähtekohast on valitud nii teemad kui ka alateemad ja nende 
käsitlused.

9.2. Liiklusohutus – mis see on?

Ohutu liiklemise alus on turvalise liikluskeskkonna loomine, kus riskid, mille tagajärjel võiks 
liikleja viga saada, on viidud võimalikult miinimumini. Eesmärk on säilitada inimese elu ja 
tervis, mis iganes liikluses ka ei juhtuks.

Kas liiklusõnnetusi on võimalik täielikult vältida? Teoreetiliselt küll – olukorra koos oma 
tagajärgedega põhjustab üldjuhul kellegi tegu või tegematajätmine. Inimfaktorist sõltumatuid 
liiklusõnnetusi on hinnanguliselt umbes %. Seega – kui kõik liikluses osalejad oleksid haritud, 
viisakad, vastutustundlikud ja ka tähelepanelikud kõige ümbritseva suhtes, peaks ju õnnetuse 
juhtumise võimalus olema sisuliselt null. Kahjuks näitab reaalne elu midagi muud. Inimesed 
eksivad, kes tahtlikult, kes kogemata. Seega väita, et me suudaks tagada liiklussüsteemi, kus 
vigastused oleks täielikult välistatud, on tõenäoliselt teostamatu. Võimalik, et tulevikus, kus 
inimese asemel juhib sõidukit keerulise tarkvaraga varustatud infotehnoloogia, on see võima-
lik, aga seda siiski ainult sõidukite osas. Jalakäija või ka jalgratturi programmeerimine veatuks 
liiklejaks kuulub ilmselt siiski ulmevaldkonda.

9.3. Nullvisioon

Rootsi on läbi aegade olnud liiklusohutuse valdkonnas üsna edukas riik. Ühelt poolt ohutute 
ja turvaliste sõidukite arendamine ja tootmine ning liiklejasõbraliku teedevõrgu ehitamine, 
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teiselt poolt liiklejate ohutusele suunatud riiklikud kampaaniad, uuringud, strateegiad ja kogu 
liikluskultuuri kindlasuunaline arendamine. Teisisõnu – kompromissitu vastutus oma riigi iga 
kodaniku eest.

. a jõuti Rootsis arusaamisele, et turvalise liikluskeskkonna parandamiseks tuleb see 
seada uutele alustele. Tõdeti, et traditsiooniline transpordisüsteem on üles ehitatud maksi-
maalse mahu ja mobiilsuse saavutamiseks. Ohutus on seejuures jäänud sageli teisejärguliseks 
ja liikluses osalejate endi tagada. See aga ei teeni seatud eesmärki – inimese elu ja tervise säili-
mist liikluskeskkonnas. Kõnealusel aastal defi neeriti Rootsis uus lähenemine liiklusohutusele – 
nullvisioon (ingl k The Vision Zero), aastal  sai sellest Rootsi ametlik riiklikult kinnitatud 
liiklusohutuse strateegia. Täiendavat infot leiab internetist: http://www.visionzeroinitiative.
com/. Tegemist on uue lähenemisega liiklusohutuse tagamisele, mis seisneb järgmistel põhi-
mõtetel.

. Liiklusõnnetused on paraku vältimatud, kuid sündmuste ahel, mis viib inimvigastuseni või 
liikleja hukkumiseni, peab olema katkestatav. Teisisõnu – iga liiklussurm on välditav!

. Teeliiklus tuleb korraldada nii, et see välistaks maksimaalselt inimlike eksimuste võimalusi 
ja sellest tulenevaid kahjusid.

. Liiklussüsteemi kavandaja peab arvestama liiklejast tingitud vigade tekkimise võimalusega 
ning korraldama selle tasemel, mis tagaks ka sel juhul inimese elu ja tervise.

Siit tulenebki uus lähenemisviis – oluline vastutus pannakse liikluskeskkonna loojale. Aga 
mitte ainult. Uue strateegia teine aspekt on see, et iga liiklussüsteemi osa – autotootja, taristu 
projekteerija, teede ehitaja/hooldaja, järelevalve, liiklejate koolitaja jne ehk iga süsteemiga seo-
tud looja, haldaja ja kasutaja peab tegema kõik endast sõltuva, et tagada nulltolerants võimalike 
vigade suhtes. See on kohusetunde ja vastutuse küsimus, millesse oodatakse eranditult iga 
osapoole panust.

Nullvisiooni ja selle põhimõtetega on võimalik pikemalt tutvuda Maanteeameti kodu-
leheküljel: http://www.mnt.ee/index.php?id= . Maanteeameti tellimusel on valminud ka 
nullvisiooni selgitav videoklipp, mille eesti-, vene- ja ingliskeelsed versioonid leiab internetist: 
http://www.mnt.ee/index.php?id= &highlight=nullvisioon.

9.4. Kõik algab algusest

Nagu eespool mainitud, siis päris õnnetustevaba liiklussüsteemi vähemalt niipea kahjuks luua 
ei ole ilmselt võimalik. Küll on aga vaja endale selgeks teha, mis on need peamised põhjused ja 
olukorrad, miks liiklusõnnetused juhtuvad ning tulenevalt sellest ka oma tegevust teedel-täna-
vatel korraldada. See on võimalik mõistagi vaid juhul, kui liikleja on jõudnud arusaamiseni, 
mida on vaja teha või tegemata jätta ning mis on selle loogilised ja sageli ka pöördumatud 
tagajärjed. Seda mõttekäiku edasi arendades jõuame liikleja harituseni ja selle kaudu liiklus-
kultuurini. Siin on kaks alustala – kodu ja kooliharidus. 

9.4.1. Kodu

Laps kopeerib kasvades enda lähedal viibivaid täiskasvanuid. See on paratamatu, sest nii käib 
maailma avastamine kogu eluslooduses. Kodus on selleks eeskätt vanemad. Siit ka lihtne järel-
dus – lapsed käituvad tulevikus nii, nagu teeme seda praegu meie ise. Siinjuures tasuks meeles 
pidada veel üht tõsiasja – inimese nn vundament „laotakse üles” esimese kolme-nelja eluaasta 
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jooksul. Tundub uskumatuna, aga nii see on. Sellest, kuidas laps koos meiega liikluses osaleb, 
kujuneb tema tulevane liikluskäitumine. Veidi resoluutsemalt väljendudes – tema ellujäämis-
võimalused liikluses. Punase fooritule eiramine jalakäijana-autojuhina, lubatud või siis mõist-
liku sõidukiiruse ületamine, sõiduki juhtimine ebakaines olekus, turvavarustuse mittekasuta-
mine, üleolev käitumine teiste liiklejate suhtes jne – kõik see ei sünni lapsega kaasa, need on 
hoiakud, mis antakse kaasa kodust. Ja nende hoiakutega kulgeb inimene läbi kogu elu, küsimus 
on siin ainult selles, kuidas need suhestuvad teiste inimestega. Liikluse kontekstis – kas ja kui 
palju tema hoiakud ja sellest tulenev liikluskäitumine kahjustavad teiste inimeste elu, tervist 
ja materiaalset vara.

9.4.2. Haridus ja haritus

Kodu osa on mõistagi väga oluline, kuid üsna suure osa oma isiksuse kujunemise ajast  veedab 
inimene koolipingis. Järelikult on väga oluline, mis kogu selle pika perioodi jooksul aset 
leiab – kes-mida-millal-kuidas õpetab ja kas üldse õpetab. Koolis ei tohi asi taanduda üksiku 
liiklusfanaatikust õpetaja tasandile või päevakese kestvatele liiklusüritustele. Kui järjepide-
vat ja  arenevat liiklusalast õpetust kogu koolitee jooksul ei toimu, on üsna ennatlik loota, et 
inimene ka mingile mõistlikule tasemele jõuab. Liikluses tähendab see aga tõenäosust sattuda 
õnnetusse. Tuleb aru saada, et ainult süsteemne ja järk-järgult progresseeruva tasemega õpe 
viib tulemuseni. Seega on koolis toimuv kindlasti üks võtmeküsimusi inimese liikluskäitumise 
kujundamises. Nullvisioonist lähtuvalt peab iga asjasse puutuv inimene, alates klassijuhatajast 
ja lõpetades kõrge riigiametnikuga, mõistma, et iga tema tegu või tegematajätmine omab taga-
järgi ja vastutuse võtmine on siin paratamatu kohustus.

9.4.3. Liiklusõnnetused – põhjused ja kuidas neid oleks võimalik vältida

Mis süvaprotsessid toimuvad inimeses, kes on asetunud jalakäija või sõidukijuhi rolli ning 
miks ta käitub just nii ja mitte teisiti; miks ta teeb selliseid või teistsuguseid otsuseid, jäägu 
psühhoanalüütikutele lahtimõtestamiseks. Selles peatükis käsitleme liiklusõnnetuste põhjuseid 
veidi laiemas plaanis – mis on need peamised probleemid ja asjaolud, mis viivad ühel hetkel 
liiklusõnnetuseni?

Nii Eestis kui ka terves Euroopas räägitakse tegelikult enam-vähem samadest põhjustest, 
miks inimesed liikluses viga saavad. Mõistagi on siin riigiti erinevusi, sõltudes aja jooksul 
välja kujunenud kõikvõimalikest eripäradest, aga põhilised märksõnad on kiirus, liikleja joobe-
seisund ja turvavarustus. Euroopas on nende kolme probleemi kirjeldamisel võetud kasutusele 
üsna ühemõtteline väljend – three killers (kolm tapjat). Üks kõnealust teemat kirjeldav inglis-
keelne materjal kannab nime „Traffi  c Law Enforcement Across the EU. Tackling the Three 
Main Killers on Europe’s Roads”, leitav on see internetist: http://archive.etsc.eu/documents/
copy_of_Traffi  c_Law_Enforcement_in_the_EU.pdf.

Järgnevalt käsitleme neid kolme, aga lisaks veel mõnda olulisemat põhjust, mis põhjustavad 
liikluses traagiliste tagajärgedega õnnetusi.

9.4.4. Kiirus

Enam-vähem kõik, kes mõnd liiklusvahendit on juhtinud, alates jalgrattast ja lõpetades kõik-
võimalike autodega, on tajunud, mis tunde tekitab kiiresti sõitmine. Jättes korraks kõrvale 
 kiiresti sõitmise legaalsuse, siis niikaua, kui sõiduk on kontrolli all, on tegemist üldjuhul  elevust 
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ja naudingut pakkuva tegevusega. Ja kes seda siis proovida ei tahaks! Esimene probleem, 
 millega aga seejuures peatselt kokku puututakse, on see, et sõites mõnda aega suure kiirusega, 
tundub see varsti üsna tavaline, ja selleks, et uuesti „liblikad ribide alla” saada, tuleks kiirust 
suurendada. Ühel hetkel aga kaob sõiduki üle kontroll ja siis määrab edasise see, mida nimeta-
takse füüsikareegliteks. Aja jooksul on sõidukite sooritusvõime oluliselt kasvanud, samuti on 
autotööstus aja jooksul lisanud sõidukitele üha uut kõikvõimalikku elektroonikat, et suuren-
dada kiiresti sõitmise kindlust. Seega polegi muud, kui vajutame pedaali sügavamale põran-
dasse! Seejuures ununeb paraku asjaolu, et ükski elektrooniline lisa ei saa tühistada füüsika-
seadusi. Oleme oma hoiakutega jõudnud kahjuks sinnamaale, et me ei usu, et tänapäevane 
elektroonikast kubisev sõiduk meid alt veab, kui asi kriitiliseks muutub. Samuti ei teadvusta 
me kahjuks ka seda, et aastaid töötanud „juhiabi” võib ühel heal päeval lakata töötamast ja 
meie harjumuspärane sõidumaneer võib ilma abiliseta põhjustada üsna lihtsalt lahendatavas 
olukorras tõsise liiklusõnnetuse. Kuna oleme loovutanud otsuse tegemise millelegi, mis toime-
tab meie tahtest eraldi, harjume selle mugavusega lõpuks ära, täpsemalt – lükkame vastutuse 
olukorra lahendamise eest endast eemale. Kui nüüd on vaja aga ise uues olukorras elektrooni-
lise abita toime tulla, on probleem käes. Mõistagi ei soovi siin väita, et õige sõidukõlbliku auto 
ainuke elektroonika võiks olla raadio ja vargavastane alarm, aga põhikooli füüsikatunnis õpitut 
ei maksaks unustada ka siis, kui sõiduk võiks põhimõtteliselt juhi koos sõitjatega enam-vähem 
iseseisvalt punktist A punkti B toimetada. Hõõrdejõud, tsentrifugaaljõud, inerts jms ei sõltu 
sellest, mis sajandil me elame ja mis sõidukitega liigume. Kui see tõsiasi teedel kihutajatel 
meeles püsiks, oleks see juba liiklusohutuse vallas suur samm edasi.

Mis see „pluss kümme” kilomeetrit tunnis ikka loeb, pole ju olulist vahet! Üsna tavapä-
rane ja levinud seiskoht, kas pole? Tõsi – spidomeetrile pilku heitmata ei pruugigi vahet eriti 
tajuda. Seega, mis halba sellest siis ikka sündida saab? Tavaliselt lisanduvad siia kohe lohuta-
vad teadmised sellest, kuidas auto spidomeeter näitab niikuinii pisut vähem kui tegelik kiirus 
ja et politsei mõõtetehnika viga on ka just parasjagu selline, et sellist väikest kiiruseületamist 
ei hakatagi fi kseerima. Jätame need „vabandused” sinnapaika ja vaatame, mida ütlevad meile 
reaalsed sõidukatsed. Tallinna Tehnikakõrgkoolis on juba mitmeid aastaid korraldatud talvis-
tes oludes ja kontrollitud tingimustes katsesõite, kus sõidetakse erinevate kiirustega ja mõõde-
takse seejuures sõiduki peatumisteekonda. Alljärgnevalt lühike ülevaade erinevatel aastatel 
saadud tulemustest, mis selgitavalt üsna ilmekalt, mida tähendab „pluss kümme” tegelikult. 
Mõistagi sõltuvad katsete tulemused mõõtmise täpsusest, juhi sõiduoskusest, sõiduki koor-
matusest, konkreetsel hetkel rehvi ja tee kontaktpinna iseärasustest, rehvi temperatuurist ja 
paljust muust, kuid mingisugused üldistused on siin võimalik siiski teha.

Variant A – autos on juht üksi, ABS-süsteem deaktiveeritud

Kiiruse muutus Peatumisteekond pikenes keskmiselt ….. korda

 km/h →  km/h ,

 km/h →  km/h ,

Variant B – autos on juht ja kaks kaassõitjat, ABS-süsteem deaktiveeritud

Kiiruse muutus Peatumisteekond pikenes keskmiselt ….. korda

 km/h →  km/h ,

 km/h →  km/h ,
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Variant C – autos on juht üksi, ABS-süsteem aktiveeritud

Kiiruse muutus Peatumisteekond pikenes keskmiselt ….. korda

 km/h →  km/h ,

 km/h →  km/h ,

Variant D – autos on juht ja kaks kaassõitjat, ABS-süsteem aktiveeritud

Kiiruse muutus Peatumisteekond pikenes keskmiselt ….. korda

 km/h →  km/h ,

 km/h →  km/h ,

Neid numbreid analüüsides peaks iga autojuht edasi mõtlema, mida see kõik avalikus teeliik-
luses võiks kaasa tuua. Samuti mõtisklema selle üle, kas ta on valmis võtma vastutuse selle eest, 
et antud olukorras lubamatu või siis ka sobimatu kiirusevaliku tõttu sai keegi viga või lõppes 
see raskemal juhul kellegi hukkumisega. Teadmine, et see viimane meeter, mis oleks võinud 
kokkupõrke ära hoida, jäi puudu just sellesama „ohutu pluss kümne” tõttu, ei muuda tagant-
järele enam mitte midagi. Kõik, mis on toimunud, on läbi ja lõpetatud.

Kuidas autojuhid tegelikult kiirusesse ja sellega seonduvasse suhtuvad? Erinevad uuringud 
kinnitavad, et:
• „pluss kümme” on ~ % juhtide jaoks täiesti tavaline käitumine;
• kohalikel teedel ületab lubatud piirkiirust ~ %;
• asulavälistel suurematel teedel ületab lubatud piirkiirust ~ % juhtidest;
• linnades ja asulates sees ületab kiirust ligikaudu kolmveerand juhtidest;
• % juhtidest on seisukohal, et kiiruse ületamine ei too kaasa mingeid täiendavaid riske.

. a läbi viidud mõõtmised Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna teel annavad samuti üsna 
ilmeka pildi sellest, millises keskkonnas me iga päev liikleme. Liiklusauditi läbiviimise pea-
miseks põhjuseks oli tookord lähiminevikus toimunud olulised muutused liikluskoormuses 
nimetatud maanteel, kuivõrd selles piirkonnas leidis lühikese aja jooksul aset oluline elamu-
arendus koos elanikkonna hüppelise kasvuga. Mõõtmiste tulemused olid järgmised.

Mõõtepunkt/kaugus 
Haaberstist (km)

Lubatud kiirus 
teelõigul (km/h)

Ületajate 
osakaal (%)

Suurim fi kseeritud 
kiirus (km/h)

Ilmandu/ , , ,

Suurupi/ , , ,

Vääna-Jõesuu/ , , ,

Keila-Joa/ , , ,

Uuring toimus küll juba mõned aastad tagasi, kuid tulemus näitab üsna ilmekalt, millised on 
meie juhtide hoiakud. Kas  km/h kihutav juht annab endale aru, et tema sõiduk liigub ligi-
kaudu  m ühes sekundis? Kuidas peaks kõrvalteelt peateele sõitva auto juht või teed ületav 
jalakäija märkama midagi, mis sellise kiirusega talle eemalt läheneb? Kes vastutab tagajär-
gede eest? Kas arutult kihutanud ja seejuures õnnetuse põhjustanud juht (juhul, kui ta ise ellu 
jääb) on valmis elama elu lõpuni piltidega, mis sööbivad talle mällu sündmuskohal, kus pääste-
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meeskond üritab elustada raskelt viga saanuid või korjab laibakottidesse kokku hukkunute 
kehaosasid? Need on väga mustvalged küsimused.

Käesoleva peatüki kirjutamise ajal avalikustati ka . a liiklusstatistika, mis kiiruse 
 temaatikas konstateerib üsna murettekitavaid fakte. Aasta jooksul tabati liikluses:
•   juhti, kes ületas kiirust kuni  km/h;
•   juhti, kes ületas kiirust –  km/h;
•  juhti, kes ületas kiirust –  km/h;
•  juhti, kes ületas kiirust üle  km/h.

Lisaks sellele fi kseerisid kiiruskaamerad . a jooksul   kiiruseületamist. Esma-
kordselt ületati seega   piir. Järelduste tegemiseks on siin mõtlemisainet piisavalt.

Kiiresti ja kontrollitud sõitmine ei ole ju iseenesest midagi taunimisväärset, põhi probleem 
on sobilikus ja ohutus keskkonnas. Teisisõnu – kas see, mida ma praegu teen, on ohutu, 
 mõistlik ja ühiskonnas aktsepteeritav? Kindlasti ei ole avalik teeliiklus see, kus peaks ennast 
tõestama hakkama. Olgu siis põhjuseks madalast enesehinnangust tulenev riskeerimisvajadus, 
kehv lastetuba, edevus või midagi muud. Lugedes erinevaid uuringutulemusi, ilmneb üks üsna 
oluline tõsiasi – ligikaudu /  Eesti juhtidest arvab ennast paremaks teistest kaasliiklejatest. 
See on selge hoiak, mis omakorda toob kaasa üleoleva suhtumise kaasliiklejatesse ja lõpeb 
varem või hiljem mistahes probleemiga. Kuidas neid hoiakuid muuta? Vastuse leiab eespool 
kirjutatust – kodu ja kooliharidus ning kõik, mis sinna juurde kuulub. Kahjuks on siin üks 
segav faktor – inimesed ei soovi väga oma harjumusi ja käitumist muuta. Tõsi – kui elu ise ei 
tee teatud korrektiive ehk ei sunni läbi elama midagi, mis liigutab mõtlemise teisele tasemele. 
Selline asjade käik oleks mõistagi väga valuline, aga ilmselt teatud hoiakute puhul paratamatu.

9.4.5. Joobes liikleja

Õigupoolest ei peaks seda teemat üldse käsitlema. Me kõik saame ju aru, et joobes  juhtimine 
peab olema välistatud. Esiteks põhjusel, et see on ühiskonna poolt mitteaktsepteeritud 
 käitumine, selle eest saab karistada ja üleüldse näitab see inimest väga halvas valguses. Teine 
ilmselge fakt on see, et sõiduvõimekus koos kõigega, mida selle all saab käsitleda, on pärsitud ja 
seega on tegemist ohtliku käitumisega. Siinjuures tahaks juhtida tähelepanu asjaolule, et tava-
päraselt mõeldakse joobes liikleja all millegipärast enamasti sõidukijuhte. Tegelikkuses liigub 
teedel-tänavatel ka murettekitavalt palju jalakäijaid ja jalgrattureid, kes mingil aru saamatul 
põhjusel on seisukohal, et nende joove on sügavalt nende isiklik asi. Kas ikka on? Kui külapoe 
tagant joobes jalgrattur maanteele vaarub, läheneva reisibussi juht aga peab otsasõidu välti-
miseks äkilise põike sooritama, mille tagajärjel buss juhitavuse kaotab ja teelt välja sõidab, 
siis kes võtab vastutuse bussis viga saanud inimeste eest? Või kuidas peaks suutma autojuht 
pimedal sügisõhtul ootamatult teele tuigerdanud jalakäijale otsasõitu vältida? Rääkimata veel 
neist kodanikest, kes maanteel pooleldi sõiduteel lamades magama on jäänud.

Et liikluses joobes osalemine võib halvasti lõppeda, teab iga koolilapski, aga vaatamata 
 kõigele, seisame silmitsi väga karmide tõsiasjadega. Faktid kõnelevad ise enda eest.
• Aasta : iga kaheksanda liiklusõnnetuse põhjustaja oli joobes sõidukijuht.
• Aasta : kogu liiklusõnnetustes hukkunute arvust % sai surma joobes juhtide süül, 

sh ~ % neist juhtidest olid varem karistatud nn kriminaaljoobes juhtimise eest.
• Aasta : kogu aasta jooksul oli ainult kolm päeva, kus politsei ei tabanud roolist ühtegi 

joobes juhti.
• Aasta : nn kriminaaljoobes tabati aasta jooksul  sõidukijuhti.
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Erinevatele hinnangutele tuginedes võib väita, et reaalselt liikleb teedel-tänavatel iga päev 
kuni  joobes juhti, kindlat arvu ei tea tegelikult keegi. Siit võib igaüks välja arvutada, kui 
suur on tõenäosus kohtuda potentsiaalse roolijoodikuga, kellest võib erinevate faktorite kokku-
sattumise korral saada tema surmakutsar.

9.4.6. Turvavarustus

Sarnaselt eelmise teemaga peaks ka turvavarustuse kasutamine olema midagi sellist, mille 
olulisust ei peaks tänapäeval enam pikemalt selgitama. Vaatamata aga sellele, et turvavöö 
 patenteerimisest on möödas üle saja aasta (ohutusrihmad patenteeris esimest korda ameerik-
lane Edward Claghorn . a) ning alates sellest ajast on kõikvõimalikud infoallikad selgi-
tanud nende eesmärki ja otstarvet, oleme praegu fakti ees, et turvavarustus, täpsemalt siis selle 
mittekasutamine on üks kolmest „tapjast” teeliikluses. On üsna arusaamatu, miks inimesed ei 
aktsepteeri võimalust liiklusõnnetuses vähem viga saada. Üks põhjus võib olla inimeste aru-
saam, et kaasaegne sõiduk on inseneride poolt nii turvaliseks projekteeritud, et turvavöö vaja-
likkus on muutunud tülikaks rudimendiks, uinutades sealjuures inimese ellujäämisinstinkti. 
Teisalt liigub ringi legende, kus just kinnitamata turvavöö oli põhjuseks, miks inimene pääses 
liiklusõnnetuses fataalsetest tagajärgedest. Tõsi, mõne üksiku näite võib leida, kuid olgem siiski 
realistid – selliseid asju juhtub üliharva. Tegelikkuses on siiski hulgaliselt teistsuguseid näiteid, 
kus just turvavarustus on olnud see, mis inimestele avariiolukorras elu ja tervise on taganud.

Mõistmaks, mis rolli mängib turvavöö avariiolukorras, vaatleme korraks, mis toimub sel 
hetkel sõidukis sees. Niikaua, kui sõiduk liigub enam-vähem ühesuguse kiirusega maapinna 
suhtes, liiguvad ka seal sees viibivad inimesed tee suhtes samasuguse kiirusega. Teisisõnu – 
inimene on sõidukis paigal ja turvavarustuse kasutamine ei oma siin suuremat tähtsust. Kui 
aga sõiduk peaks mingil põhjusel kiirust oluliselt vähendama, näiteks põrkama kokku teise 
sõiduki või mingi seisva objektiga, püüab inimese keha säilitada oma endist kiirust ja liikumise 
suunda. Edasine sõltub juba turvavarustuse kasutamisest. Kui seda on ignoreeritud, siis loetud 
sekundite jooksul põrkab inimene kokku kõige ümbritsevaga, olgu need siis kaassõitjad, autos 
olevad esemed või auto ise. Arusaadavalt järgnevad siin suuremad või väiksemad vigastused. 
Kui suurte jõududega meil siis tegemist on?

Alljärgnev selgitab, milline on inimese ligikaudne kaal hetkel, kui toimuks kokkupõrge 
seisva objektiga.

Tabel 1

Keha kaal kokkupõrkel seisva objektiga 

(allikas: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/carcr2.html)

kiirusel (km/h) 

…

… on 60 kg inimese kaal kokkupõrke 

hetkel (tonnides!)

… on 100 kg inimese kaal kokkupõrke 

hetkel (tonnides!)

30 0,8 1,3

50 2,1 3,6

70 4,2 7,0

90 7,0 11,5

120 12,3 20,5
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Tuletades meelde koolifüüsikat, siis samal joonel liikuvate kehade kokkupõrkel tuleks taga-
järgede hindamiseks liita mõlema keha kiirused kokku. Liikluses tähendab see olukorda, mida 
nimetatakse laupkokkupõrkeks. Mõistagi püüab iga juht sellist olukorda iga hinna eest  vältida 
või vähemalt suunata kokkupõrge mingi nurga alla, mis võiks pisutki leevendada selle taga-
järgi. Kui see aga ei õnnestu, siis isegi väikeste kiiruste puhul võib tulemus olla üsna ühe-
selt mõis tetavate tagajärgedega. Vaatleme üht olukorda asulavälisel teel, kus juhid suudavad 
oma sõidukite kiirusi enne kokkupõrget siiski mõnevõrra vähendada ja enne füüsilist  kontakti, 
mis leiab aset kahjuks enam-vähem samal sõidujoonel, on ühe sõiduki kiirus  km/h ja 
teise  sõiduki kiirus  km/h. Edasi leiame tabelist numbrid, mis vastavad kiirusele  km/h 
(  km/h +  km/h) ja tulenedes sellest peaksime aru saama, mis juhtub nendes sõidukites 
viibivate inimestega taolise kokkupõrke hetkel. Iseenesest ei ole  km/h ega ka  km/h ju 
väga suured kiirused, aga millised jõud seejuures tekivad?

Lähtuvalt kirjeldatust peaks olema mõistetav, mis juhtub sõidukis, kui kasvõi üksainus 
 inimene on otsustanud turvavarustuse kasutamist eirata. Ollakse ju ohuks mitte ainult endale, 
vaid kõigile, kes selles sõidukis viibivad. Ei ole ju kasu sellest, kui juht on korralik ja kohuse-
tundlik, aga tema kaassõitja ignoreerib elementaarset ohutust. Oma elu ja tervisega riskivad 
nad seejuures ikkagi mõlemad.

Siit edasi tasuks mõelda tagajärgedele, mis juhtub liiklusõnnetuse korral lapsega, kes 
istub autos täiskasvanul süles või on seal hoopis omapäi ja vabalt? Või hooletult kinnitatud 
turva varustusega? Meil on olemas seaduses terve hulk paragrahve, mis selles osas asjad paika 
panevad. Aga mida näitab meile tegelik liikluspilt? Statistika kinnitab, et ligikaudu kolmandik 
lastest, kes satuvad liiklusõnnetusse, on olnud sel hetkel mingis sõidukis kaassõitjad. Miks täis-
kasvanud, reeglina sama lapse vanemad, ei taju olukorra tõsidust? Laps ei tee reeglina sellistes 
kategooriates ise valikuid, seda teevad lapsevanemad või jätavad sootuks tegemata.  km/h 
liikuvas autos kaalub  kg laps kokkupõrke hetkel ~  kg. Kuidas võtab lapse keha sellise 
koormuse vastu ja millised on seejuures tagajärjed?

Iga sõidukijuht peab kujundama välja kindla seisukoha – minu sõidukis turvavarustuseta ei 
sõideta, ei ise ega ka ükski kaassõitja, ei täiskasvanud ega lapsed. See on teatud kriitilises olu-
korras sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. Arusaadavalt ei hoia turvavarustus, olgu see 
siis turvavöö, mootorrattakiiver või laste turvaiste, ära ühtki liiklusõnnetust. Küll aga leeven-
dab õnnetuse tagajärgi, kuigi suurtel kiirustel ei pruugi ka neist enam kasu olla. Siit omakorda 
peaks iga sõidukijuht mõistma – kuitahes turvaliseks on sõiduk ka ehitatud, teatud piire üle-
tades muutub olukord ikkagi eluohtlikuks. Füüsikareegleid ignoreerida ei ole paraku võimalik.

Mille peale me aga pea üldse ei mõtle, on see, et peale inimeste on meil sõidukis ka kõiksugu 
asju ja esemeid, vahel ka lemmikloomad. Ka need kõik omavad kaalu, mis kokkupõrke hetkel 
muutub oluliselt suuremaks ja seetõttu autos viibijatele ohtlikuks. Milliseid tagajärgi võib teki-
tada autos viibijatele näiteks  kg sülearvutikott, mis  km/h liikuvas sõidukis  kaalub kokku-
põrke hetkel ligikaudu  kg? Või  kg koer, mis kiirusel kõigest  km/h kaaluks  kg? 
Mida kõike me aga auto salongis veel leida võime?

9.4.7. Pikivahe

LKFi (Eesti Liikluskindlustuse Fond) andmetel toimub meil aastas peaaegu  tagant otsa-
sõitu. Kui palju on veel registreerimata juhtumeid, seda me paraku ei teagi. Jättes kõrvale kogu 
asjaga seotud fi nantspoole, tuleb kinnitada, et tagant otsasõit ei ole kindlasti mingi kergema 
kategooria liiklusõnnetus. Eeskätt just selles sõidukis viibijatele, kellele tuleb löök selja tagant. 
Üks tagajärgi leevendav vahend peaks seal viibijatele olema peatugi, aga seda juhul, kui see 
asetseb õigel kõrgusel. Vastasel juhul teeb see pigem kahju, tekitades tõsiseid kaelatraumasid.
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Mis toimub meie kehaga tagant otsasõidu korral? Ülakeha liigub kokkupõrke hetkel koos 
istmega edasi, samal ajal, kui pea liigub järsult taha (joonis ). Kui pea liikumist miski ei takista 
(nt peatugi), on kaelatrauma vältimatu.

Juhul, kui peatugi on liiga madalal (joonis ), liigub pea tagant tuleva löögi tagajärjel järsult 
üle peatoe tahapoole ja hetk hiljem uuesti tagasi ette. Selline pea kiire edasi-tagasi liikumine 
lõpeb üldjuhul tõsiste kaelavigastustega. Täiskasvanud inimese pea kaalub ~  kg. Kasutades 
tabelit, mille leiab peatükist „Turvavarustus” võiks nüüd välja arvutada, kui suur on pea kaal 
kokkupõrke erinevatel kiirustel. Tulemus on ilmselt üsna mõtlemapanev.

Joonis 1. Keha liikumine tagant 

otsasõidu korral 

(allikas: https://drpallotti.wordpress.com/2010/ 
01/03/the-4-phases-of-a-whiplash-injury/)

Joonis 2. Pea liikumine tagant otsasõidu korral 

(allikas: https://www.quora.com/Ergonomics/Why-
are-car-seat-headrests-really-awkward)

Ka liiga kõrgel asetsev peatugi on ohtlik, kuna esimeses faasis pea tagasiliikumisel surutakse 
pea istme seljatoe ja peatoe vahele, mille tagajärjel „volditakse” kael kokku. Ka siin on taga-
järjeks tõsine kaelatrauma.

Joonis  selgitab, milline on peatoe õige 
kõrgus.

Kas on võimalik teha midagi, mis 
aitaks tagant otsasõidu korral tagajärgi 
leevendada?  Rääkides autost, kellele 
tuleb löök tagant, siis üks väike või-
malus seal viibijatel siiski on.  Selleks 
tuleks reageerida väga kiiresti, eirates 
oma instinkte. Mida see tähendab? 
Inimene tõmbab ennast üldjuhul või-
malikust agressioonist (nt löögist) 
vaistlikult eemale. See on alateadvusest 
juhitud tegevus ja toimib enamasti meie 

tahtest sõltumata. Juhul, kui inimene fi kseerib autos endale tagant otsasõidu ohu, tõmbab ta 
vaistlikult ennast ettepoole kummargile, surub pea õlgade vahele, justkui kaugemale järgnevast 
löögist. Mis tegelikkuses tähendab seda, et pea tõmmatakse peatoest kaugemale ja kui nüüd 
hetk hiljem tabab autot löök, ei toeta peatugi enam pead ning toimub eespool kirjeldatud trau-
mani viiv keha ja pea kontrollimatu liikumine. Seega tuleks tekkinud ohuallikale hoopis vastu 
liikuda, mis on küll loomuvastane, aga aitab veidigi leevendada löögi tagajärgi, sest surudes 
ennast vastu istet ja peatuge, jääb esimene tagasilöök, mis tekib paratamatult ka juba seetõttu, 
et tavaolukorras ei sõida keegi pea vastu peatuge, tõenäoliselt mõnevõrra väiksemaks.

Joonis 3. Õige ja vale peatoe kõrgus 

(allikas: http://mydesultoryblog.com/2006/01/is-your-
headrest-adjusted-properly/)

Õige Vale
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Vaatame nüüd aga olukorra teist osapoolt ehk seda, kes tagant otsasõidu põhjustas. Alus-
tuseks uurime, mida ütleb pikivahe kohta liiklusseadus, täpsemalt selle § .
( ) Juht peab vastavalt sõiduki kiirusele ning tee- ja ilmastikutingimustele hoidma sellist piki-
vahet, mis võimaldab vältida otsasõitu ees ootamatult pidurdanud või seisma jäänud sõidukile.
( ) Asulasisesel teel peab aeg, mis kulub üksteise järel liikuvate sõidukite vahelise pikivahe 
läbimiseks, olema normaaltingimustel vähemalt kaks sekundit ja asulavälisel teel vähemalt 
kolm sekundit. See nõue ei kehti, kui väljutakse möödasõiduks oma sõidurajalt ja sellest on 
suunatulega märku antud.

Iseenesest on kõik enam-vähem selge – põhivastutus jääb tagapool sõitjale, kes sõltuvalt 
 peatumisteekonda mõjutavatest teguritest peab tagama piisava vahe eessõitva sõidukiga. Paar 
olukorda vajavad siin aga lahti rääkimist.

Kõigepealt esimesest lõikest väljend „ootamatult pidurdanud”. Millal ja mis olukorras see 
toimub? Millal on see n-ö aktsepteeritud ja millal mitte? Liiklusseadus §  lg  p  seab tingi-
muse, et järsk pidurdamine on põhjendatud ainult ohutuse tagamiseks. Seega rabelemine 
linna liikluses sõiduradade vahel, millega kaasneb kiirendamine ja pidurdamine, on ilmselgelt 
ohtlik, sest tagapool sõitjale ei jäeta seetõttu piisavalt aega ja ruumi peatumiseks ning tõe-
näosus avariiohtlikuks olukorraks on täiesti reaalne. Või teine üsna sarnane ja samas tüüpiline 
situatsioon – kuidas käsitleda liiklusõnnetust, kus järsk manööver naaberrajale ja sellele järg-
nev kiire pidurdamine (nt enne foori) ei jäta tagapool sõitvale juhile mingitki võimalust tagada 
mõistlikku pikivahet ja kõige selle tulemusena toimub tagant otsasõit. Millised on sel juhul 
tagapool sõitva juhi võimalused olukorda vältida? Tõsi, „hetketõmmis” kohapeal viitab tagapool 
sõitja süüle, aga kes oli tegelikult olukorra põhjustaja?

Liikluses võib tekkida kõikvõimalikke olukordi, kus peab kaaluma, kas järsk pidurdamine 
on otstarbekas või oleks saanud olukorra kuidagi teisiti lahendada. Ootamatult tekkinud sõidu-
takistuse korral on ju võimalik ka kõrvale põigata, mitte ilmtingimata piduripedaal põrandasse 
suruda. Kui tagapool sõitja pole sama ohtu märganud, siis on tagant otsasõit paratamatu. Olu-
korra hilisem analüüs võib muutuda problemaatiliseks, kui ilmneb, et järsk pidurdamine ei 
olnud antud olukorras võib-olla kõige mõistlikum lahendus. Omaette lahtimõtestamist vajab 
näiteks üks suhteliselt tüüpiline olukord, kus reguleeritud ristmikul reageerivad kaks üksteise 
järel sõitvat juhti foorituledele erinevalt. Eessõitev juht on otsustanud, et kollase tulega rist-
mikule välja ei sõida, tagapool sõitev juht aga teeks hea meelega „kerge roosa” – kohe süttiv 
punane tuli ei tähenda ju veel seda, et vasakult-paremalt lähenevad sõidukid hetkega nendele 
süttinud rohelise tulega ristmikule välja sõita jõuavad. Mis järgneb sekundi-paari jooksul, on 
ilmselt kõigile arusaadav. Siin on nüüd üks oluline kaalumise koht – kui eessõitja näeb, et taga-
pool sõitev juht ei kavatsegi pidurdada, siis kas tuleks ise eest „ära põgeneda” ehk riskeerida 
ja ületada ristmik sisuliselt punase fooritulega või jääda endale kindlaks ja lasta endale tagant 
sisse sõita? Ühest ja korrektset vastust on siin raske anda, kõik sõltub olukorrast ja selle võima-
likest tagajärgedest. Üks on aga kindel – aega otsustamiseks on väga vähe. Kui alateadvus juhib 
õigetele tegudele, on kõik hästi. Kui ei, siis tuleb leppida paratamatute tagajärgedega. Siin aitab 
mõistagi mõnevõrra kaasa juhi varasem sõidukogemus ja läbielatud olukorrad.

Teine teema seoses liiklusseaduses sätestatuga on pikivahe pikkus. Siin peab kõigepealt 
tegema väikese arvutuse, et saada aru, mis meie liikumiskiirus tegelikkuses ikkagi reaalselt 
tähendab. Asulasisesel teel on üldjuhul lubatud sõita kuni  km/h. See number ei ütle meile 
esmapilgul suurt midagi, küll aga saaks asi selgemaks, kui me mõistaks, mitu meetrit meie 
sõiduk ühes sekundis läbib. Tuletades meelde põhikoolis õpitut, siis:
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 km/h =  ×  m
 s

 = , m/s ~  m/s.

Seega, igas sekundis läbib sõiduk sel juhul  m. Asulavälisel teel, kui sõidukiiruseks on 
 km/h, viib sama valem meid tulemuseni  m/s. Need numbrid tuleks meelde jätta ja üht-

lasi ka teadvustada, mis rolli need erinevates olukordades mängivad.
Järgmine faktor sõiduki peatumisteekonna juures on inimese reaktsiooniaeg. Tavaolu-

korras ehk siis, kus ta võimalikule ohule otseselt keskendunud ei ole, on see ligikaudu  sekund. 
Pingelises liiklussituatsioonis ilmselt mõne kümnendiku võrra lühem. Sellest võib järeldada, et 
ainuüksi reageerimisele kuluva aja jooksul liigub sõiduk juhi tahtest ja tegutsemisest sõltumata 
üsna märkimisväärse teepikkuse, ilma et tema kiirus ja suund muutuks. Pärast seda, kui juht on 
võtnud vastu mingisuguse otsuse, toimub sõidukiga midagi, mis peaks ohuolukorra võimalikult 
kiiresti ja valutult lahendama. Kui selleks on lauspidurdamine, siis ka siin ei toimu kõik järgnev 
mõistagi hetkega. Määravaks saavad sõiduki tehnilised iseärasused, rehvide ja tee seisukord, 
ilmastikutingimused, tee profi il jne. Kõigest sellest ongi tuletatud nõue hoida asulas pikivahet 
vähemalt kaks ja asulavälisel teel kolm sekundit. Need sekundid peaks tagama selle, et vaja-
dusel vältida otsasõitu ees peatunud sõidukitele. See kõik on teooria. Mis toimub tegelikult?

Mõned aastad tagasi Tallinnas korraldatud vaatlus kinnitas üsna ohtlikku olukorda: ligi % 
juhte sõidab alla igasuguse riskipiiri – pikivahe eessõitjaga oli alla  sekundi. ~ % juhtidest 
hoidis pikivahet –  sekundit. Seega enamik juhte sõidab olukorras, kus ootamatult ees peatu-
nud sõidukile tagant otsasõit on sisuliselt vältimatu. Lootus, et eessõitja ka päris momentaalselt 
seisma ei jää, on üsna petlik, sest sel ajal, kui tagapool sõitja näeb eesoleva sõiduki piduri-
tulesid, on tollel juhil juba reageeritud-otsustatud ja pidurid rakendumas, tagapool sõitval juhil 
on see aga veel kõik tegemata. Kuna aega napib, ei jääb puudu ka vajalikest meetritest, et tagant 
otsasõitu vältida.

Uuring ei kajasta küll asulavälist liiklust, aga iga juht, kes on vähegi sõitnud maanteel, on 
kogenud olukordi, kus vaatamata suurele kiirusele, tekib talle aeg-ajalt taha „haagis” ehk  sõiduk, 
kes asub umbes auto-pooleteise pikkuse võrra tagapool. Ilmselgelt on taoline käitumine ülimalt 
riskantne ja ohuolukorras sisuliselt kontrollimatu. Sellist pilti näeb paraku iga päev liiklus voos, 
mis kulgeb varahommikul linnadesse ja õhtul sealt uuesti välja. Üksteise sabas  suurel kiirusel 
sõitmine muudab juhid närviliseks, kuna vähimgi eksimus kellelgi poolt või ootamatu olukord 
viib siin väga üheste tagajärgedeni. Millegipärast ei suuda autojuhid sellise olukorra ohtlikkust 
endale teadvustada ja tagajärjeks ongi mitmed tuhanded tagant otsasõidud aastas.

Ülaltoodust tuleb teha üks oluline järeldus – igasugune muu tegevus rooli taga peale sõiduki 
juhtimise peab olema välistatud. Me sõidame olude sunnil üsna sageli oluliselt väiksema piki-
vahega ehk üle igasuguse riskipiiri lootes, et ehk keegi eespool järsult ei pidurda. Tegelikkuses 
tuleb ette igasuguseid ootamatusi ja siis on tagant otsasõit koos oma tagajärgedega kahjuks 
möödapääsmatu.

9.6. Tehnilised vahendid

Selleks, et juht tuleks paremini toime oma sõiduki valitsemisega, tunneks ennast seal turva-
liselt ja ka mugavamalt, on auto- ja tarkvara tootjad juba aastaid töötanud välja kõikvõimalikke 
uudseid lahendusi. Käesolevas peatükis ei käsitleta kõike seda detailsemalt, selleks on olemas 
ja leitavad muud infoallikad. Küll aga juhiksin tähelepanu paarile olulisele asjale liiklusohutuse 
kui terviku seisukohalt.
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9.6.1. Juhiassistendid

Teema algatuseks tõstatame kaks küsimust.
• Milliste kriteeriumide järgi me omale sõiduki soetame, olgu see siis uus või kasutatud?
• Kui palju me teame sellest, millised juhti abistavad seadmed jms on meie sõidukil olemas?

Esimesele küsimusele vastamiseks on võimalusi mitmeid, aga üldjuhul saab määravaks hind, 
kütuse liik, käigukast (manuaal või automaat), võimsus, kere tüüp, mõned üldtuntumad lisad ja 
sageli ka lihtsalt üldine hinnang – meeldib/ei meeldi. Sellega tavaliselt asi piirdub. Teadlikuma 
ostja jaoks on mõistagi veel terve rida muid näitajaid, mida otsuse langetamisel arvestada, kuid 
reeglina nendele väga palju tähelepanu ei pöörata või siis lihtsalt ei osata pöörata. Siit saame 
vastuse ka teisele küsimusele – tegelikkuses me väga ei teagi, mida kõike meie sõiduk oskab 
teha ilma, et me sellesse ise otseselt sekkuksime. Ehk millised juhiassistendid on kaasaegses 
sõidukis olemas ja millises olukorras ning kuidas nad aktiveeruvad. Oli aeg, kus ABS-süsteem 
oli ainus, mis aitas juhti teatud olukordades autoga paremini toime tulla, tänapäeval on pilt 
aga kordi teistsugune. Põgus otsing internetist märksõnaga driver assistance systems annab 
näiteks ühe allika alusel sellise loetelu:
Adaptive cruise control (ACC);
Adaptive high beam;
Glare-free high beam and pixel light;
Adaptive light control: swivelling curve lights;
Automatic parking;
Automotive navigation system with typically GPS and TMC for providing up-to-date traffi  c 
information;
Automotive night vision;
Blind spot monitor;
Collision avoidance system (Precrash system);
Crosswind stabilization;
Driver drowsiness detection;
Driver Monitoring System;
Electric vehicle warning sounds used in hybrids and plug-in electric vehicles;
Emergency driver assistant;
Forward Collision Warning;
Intersection assistant;
Hill descent control;
Intelligent speed adaptation or intelligent speed advice (ISA);
Lane departure warning system;
Lane change assistance;
Pedestrian protection system;
Traffi  c sign recognition;
Turning assistant;
Vehicular communication systems;
Wrong-way driving warning.

Kui paljudel meist on aimu loetletud „tehnikaimedest” ja sellest, kuidas need kõik toimivad? 
Kas me üldse tajume, millal need reaalselt rakenduvad?
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. a viis Kanadas Traffi  c Injury Research Foundation (TIRF) läbi uuringu, kus sooviti teada 
saada, milliseid juhiabisid autojuhid tunnevad. Tulemus oli selline:
• , % – ABS;
• , % – veojõukontroll;
• , % – stabiilsuskontroll;
• , % – pidurdusjõu kontroll;
• , % – kokkupõrke hoiatussüsteem;
• , % – sõiduraja muutmise hoiatussüsteem.

Praeguseks on küll mõned aastad edasi läinud ja inimeste teadlikkus tõenäoliselt tõusnud, aga 
vaatamata sellele näitab Kanadas korraldatud uuring, et üldjuhul on info suhteliselt tagasi-
hoidlik.

Siit edasi tekivad juba järgmised küsimused.
• Milliseks kujuneb olukorra lahendus, kus juht tegelikult enam väga täpselt ei teagi, kus tema 

tegutsemine sõltub temast endast ja kus tarkvaraga seotud juhiassistent võtab otsustamise 
enda peale?

• Kas kõik abistavad süsteemid tagavad ikka igas olukorras parima lahenduse või teeks juht 
rooli taga siiski teise valiku, lähtudes oma kogemustest, liiklussituatsioonist ja kasvõi sel-
lest, mille kohta juhiassistendil võib oludest tingituna info puududa või on see ebapiisav?

• Mis saab olukorras, kus häire tarkvaras või rike mõnes olulises anduris viib selleni, et vaja-
likul hetkel jätab tehnika siiski sekkumata, samas kui juht on taolistes olukordades harju-
nud sellega, et tema nutikas sõiduk tuleb olukorraga ise toime? Teine aspekt siinjuures on 
veel see, et kas juhti abistavad süsteemid jäävad veatult toimima näiteks ka pärast liiklus-
õnnetust, kus sõiduk on saanud tõsisemalt vigastada?

Küsimused on keerulised ja ühest vastust siin mõistagi ei ole. Tõsi – inimene on ekslik ja see-
tõttu on meil jätkuvalt probleemiks transpordisüsteemis vigastatud inimesed ning kaotatud 
inimelud. Inimfaktorist tingitud liiklusõnnetuste arvu vähendamine on siin kindel prioriteet, 
selles ei ole mingit kahtlust. Teisalt võiks siiski küsida, kui häiretevaba on tänapäeval sõidu-
kitele paigaldatav tarkvara koos kõige sinna juurde kuuluvaga? Kas ja kui palju saab siia sek-
kuda pahatahtlik arvutihäkker? Tänapäeval räägime isesõitvatest autodest enam mitte mõnd 
ulmefi lmi kommenteerides, vaid faktist, et sellised sõidukid meil liikluses juba osalevad. Esi-
algu veel enamjaolt katsestaadiumis, aga tõenäoliselt juba nn tavasõidukina mitte väga kauges 
tulevikus. Kõik see toob kaasa hoopis uue taseme teeliikluses, alates erinevate kriitiliste olu-
kordade lahendamisest ja lõpetades näiteks kindlustusvaldkonnaga. Kas me oleme selleks ka 
reaalselt valmis?

9.6.2. Pardakaamerad

Üks kasutuses olev väljend on veel ka „videoregistraator”, aga jäägem siinjuures siiski parda-
kaamera juurde. Tundub veidi mõistlikum. Seda, millised need välja näevad ja milleks mõel-
dud, ei pea tõenäoliselt pikalt selgitama. Kasutuses on need olnud juba mõnda aega ja inimestel 
seega ka vastavad kogemused olemas. Käesoleva teemakäsitluse kontekstis sooviks aga üht-
teist täpsustada.

Lisaks kõikvõimalikule muule põnevale, võib kaamera jäädvustada ühel hetkel olukorra, 
kus kaamerat omav sõiduk satub liiklusõnnetusse. Arusaadavalt tuleb välja selgitada, kes on 
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olukorra põhjustaja ja kes kahjukannataja. Tavaolukorras sõltub kõik järgnev üsna palju  sellest, 
millised on liikleja teadmised kehtivatest reeglitest, milline on tema analüüsivõime jne, lisaks 
käitumismaneerid ja muu sarnane. Teisisõnu – põhjusi arusaamatusteks ja sellest tulene-
vateks vaidlusteks on piisavalt. Sellises olukorras on pardakaamerast palju abi. Eeldusel, et 
kõik  toimunu on jäänud kaamera vaatevälja, on õnnetuse asjaolud üheselt näha ning otsuse 
tegemise süülisuse osas seetõttu üsna üheselt lahendatav. Mõistagi võib tekkida olukordi, kus 
õnnetuse n-ö eellugu on kaamera nägemisulatusest jäänud väljapoole, aga siin võiks abiks olla 
omakorda mõne läheduses asunud teise sõiduki pardakaamerast pärinev videosalvestis, kus 
kogu sündmus on nähtav ja arusaadav. Järelevalveorganid on kinnitanud, et juhul, kui osa-
pooled ei suuda kokku leppida õnnetuse asjaoludes, sh süülisuses, võetakse appi pardakaamera 
salvestised, mida aktsepteeritakse kui tõendusmaterjali.

Pardakaamera on investeering, kuid kindlasti suhteliselt tagasihoidlik, võrreldes liiklus-
õnnetuses tekkida võivate kahjudega. Olgu need siis materiaalsed või halvemal juhul inim-
vigastused. Seega tasuks kaaluda sellise seadme soetamist, mis aitaks võimalikus kriitilises 
olukorras selgust saada, kui osapoolte suhe muutub komplitseerituks.

Pardakaamera puhul tasuks enne ostu uurida nende parameetreid ja võimalusi, sest pakuta-
vate omadused ei ole kaugeltki kõik sarnased, kvaliteet sealhulgas. Järgnevalt mõned näitajad, 
mida peaks kaamera ostul silmas pidama.
• Pildi kvaliteet (formaat) – tagatud peaks olema Full HD, et salvestus oleks võimalikult 

kvali teetne. Vastasel juhul pole sellest suuremat abi, kui ühel hetkel on vaja toimunu üle 
vaadata ja asjas selgusele saada.

• Hämaras fi lmimise kvaliteet – peaks olema samuti võimalikult heal tasemel. Arvestades 
meie geograafi lisest asendist tingitud valgustingimusi, on sellel omadusel üsna määrav 
tähtsus.

• Vaatenurk – mida suurem, seda parem ehk seda enam mahub horisontaalsuunas kaadrisse. 
See võimaldab fi kseerida kõikvõimalikud külje pealt ettesõitmised ja -jooksmised.

• Ülekirjutusrežiim – kaamerad kasutavad üldjuhul mälukaarti ja arusaadavalt saab selle 
maht ühel hetkel täis. Kui kaamera on aga varustatud ülekirjutusrežiimiga, hakatakse 
antud olukorras vanemaid videofaile järjest üle kirjutama ja seega pole vaja muret tunda, 
et midagi jääb salvestamata.

• GPS-moodul – annab võimaluse salvestada peale visuaalse pildi ka sõiduki asukoha, 
 kiiruse, osade kaamerate puhul ka sõidukile mõjuvad jõud jms.

• Automaatne käivitus – enamasti on see kõigil kaameratel olemas ja tähendab see seda, et 
kui kaamera ühendada sõiduki elektrisüsteemi selliselt, et auto käivitamisel tekib kaamera 
lülitusahelasse vool, hakkab kaamera automaatselt tööle ega vaja enam mingitest nuppudest 
käsitsi sisse- ega ka väljalülitamist.

9.7. Väsimus

9.7.1. Väsimusest üldisemalt

Käesoleva peatüki kirjutamisel oli suuresti abiks „Uneraamat” (Tartu Arstide Liit, , 
http://www.tartuastid.ee/uneraamat.html), mida tasuks lugeda kõigil inimestel, sõltumata sel-
lest, kas ollakse aeg-ajalt ka sõidukiroolis või mitte. Kasvõi juba sel põhjusel, et enamik meist ei 
oma ettekujutust ega infot sellest, kuidas väsimusega seonduv mõjutab meie tervislikku seisu-
korda.
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Me kõik teame, mis tunne on olla väsinud ning missugune on meie otsustamis- ja tegutse-
misvõime, kui „patarei” on tühjaks saanud. Ilmselgelt ei midagi meeldivat, sest resultaat ei 
vasta enda ega ka teiste ootustele. Põhjused, miks me sellesse staadiumi jõuame, on üldjuhul 
meile teada, vähemalt nii me ise arvame. Enamasti oleme kindlad, et selleks on varane üles-
tõusmine, tööga seonduv (raske, keeruline, pingeline jne) või siis lühikeseks jäänud uneaeg. 
Kui tööga seonduvat on võimalik teatud piirides kontrolli all hoida ja ka päevarežiim on üld-
juhul ikkagi inimese enda korraldada, siis see, mis on seotud unega, on pisut keerulisem. Jättes 
 kõrvale magamamineku ja ärkamise korraldusliku poole, siis see, mis toimub meiega magamise 
ajal, on meie teadliku kontrolli alt väljas, niisamuti hetk, millal me ühel hetkel magama jääme.

Liikudes siit edasi liiklusvaldkonda, siis mõned faktid abiks teemasse süvenemisel on järg-
mised.
• Soomes tehtud uuringute põhjal on iga viies liiklusõnnetus seotud sõidukijuhtide väsi-

musega. Iga kolmanda surmaga lõppenud õnnetuse põhjustas väsinud või unine juht. Rootsi 
liiklusstatistika kinnitab väsimust liiklusõnnetuse peamise põhjusena ~ % juhtumitest. 
Milline on olukord praegu Eestis? Eeldatavasti ei erine see suuresti meie põhjapoolsetest 
naabritest, kuigi vastavad uuringud ja statistika Eestis praktiliselt puudub.

• . a Euroopa Uneuurijate Seltsi tehtud uuring kinnitab, et Eestis on ligikaudu veerand 
autojuhtidest rooli taga magama jäänud, ~ % on sattunud seejuures ka liiklusõnnetusse.

•  tundi järjest rooli keeranud juht on oma liikluskäitumises (reaktsiooniaeg, kontsent-
reerumis- ja otsustusvõime jne) enam-vähem samal tasemel, mis ~ , -promillises joobes 
inimene. Mõistagi mängivad siin rolli veel ka muud tegurid (kehakaal, tervislik seisund, 
maksa võimekus alkoholi „põletada” jne), aga peame siinjuures aru saama ühest tõsi asjast – 
kui joobes juht, kes on veel ärkvel, on võimeline võib-olla veel mingilgi moel sõidukit tee 
peal hoidma, siis kaine, kuid rooli taga magama jäänud juht ei oma sõiduki üle mingit kont-
rolli. Sel puhul määravad järgnevatel hetkedel toimuva tema sõiduki liikumise kiirus antud 
 hetkel ja tee geomeetria.

• . a Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni korraldatud uuring veoautojuhtide 
 hulgas tõi välja üsna mõtlemapaneva fakti – % juhtidest töötavad püsivas väsimus-
seisundis. Võimalik, et osade juhtide puhul tuleb seejuures rääkida hoopis unisusest, mille 
põhjused ei ole seotud otseselt töö tegemisega. Sellest viimasest veidi edaspidi. Liiklusohu-
tuse kontekstis on siin aga tegemist igal juhul väga kriitilise asjaoluga, mida ei tohiks võtta 
kui paratamatust. Sõiduk ja ebaadekvaatne juht selle roolis on ilmselgelt kombinatsioon, 
mida tuleb teeliikluses vältida.

9.7.2. Väsimus ja unisus

Väsimus ja unisus ei ole päris samad „nähtused”. Väsinud on inimene raskest tööst, psüühilisest 
pingutusest, varasest tõusmisest jne. Väsimusest puhatakse välja, kui selleks on normaalsed 
tingimused ja piisavalt aega. Teisisõnu – antakse endale võimalus taastumiseks. Unisus viitab 
halvale unekvaliteedile või halvemal juhul haigusest tingitud olukorrale. Tõsiseks muutub see 
kõik siis, kui tegemist on nn kroonilise unisusega, kus inimene ei teagi enam, mida tähendab olla 
puhanud. Harjutakse ära, lepitakse olukorraga ja elatakse kuidagimoodi edasi. Valdav osa juhte 
seostab oma seisundit seejuures pigem väsitava töö kui unehäiretega. Autojuhina peaks igaüks 
endale selgeks tegema, kas see, mis minuga hetkel toimub, on lihtsalt väsimus või on tegemist 
millegi tõsisemaga. Mõistagi on mõlemad seisundid sõiduki juhtimise seisukohalt ohtlikud.

Kaks olulist asja, mida peaks seoses väsimusega teadma igaüks ja igas olukorras, on järgmised.
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Väsimust ei ole võimalik tahtele allutada!
Väsimust ei ole ka kogenud juhil võimalik üle kavaldada!

Siin mängivad peamist rolli meie keha kaitsemehhanismid, mis ei luba meie energiatasemel 
laskuda nivooni, mis muutuks meile ohtlikuks. Meid pannakse enne nn energiasäästurežiimile 
ja siin ei ole enam kahjuks valikut, kas see juhtub kodus voodis või autos rooli taga.  Igasugused 
ergutavad variandid, alates kohvist ja energiajookidest, lõpetades lahtise akna, kõva muu-
sika ja kätekõverdustega auto kõrval teepeenral, annavad ainult lühiajalise efekti, abi sellest 
palju ei ole ja unega võitlev juht on jätkuvalt ohtlik nii endale kui ka kaasliiklejatele. Tõsi, 

– -minuti line uinak teeäärses parklas annab vahel üsna ootamatu energiapuhangu, millega 
on võimalik mõnda aega üsna ohutult edasi liigelda.

9.7.3. Ohutegurid

Mõned asjaolud, mida peaksime teadma, on järgmised.
• Uinumisoht varitseb kõige rohkem –  tundi pärast söömist. Seda olukorda ei saa eirata, 

sellisena oleme loodud.
• Keskööst kuni kella seitsmeni hommikul on organism puhkeseisundis. Kui võimalik, siis 

seda perioodi ööpäevast ei peaks inimene veetma autoroolis.
• Meie seisundit mõjutab ka toit (ja selle kvaliteet), mida me sööme. Siin tasuks igaühel veidi 

kodutööd teha, sest korrektuure selles osas ei ole eriti keeruline ette võtta.
• Üle  tunni magamata olek ja ööpäevase une kestus alla kuue tunni, on olulised riski-

faktorid, mida autojuht peaks endale teadvustama. Uuringud näitavad aga paraku seda, et 
~ % täiskasvanutest magab siiski regulaarselt alla kuue tunni ööpäevas.

• Magamine alla viie tunni öö jooksul suurendab liiklusõnnetusse sattumise ohtu kuni 
,  korda!

• Kui juht ei ole enne rooli taha asumist piisavalt välja puhanud, siis võimalus sattuda liiklus-
õnnetusse saabub enamasti esimese liikluses veedetud tunni jooksul.

• Uuringud kinnitavad, et ~ % roolis uinunud juhtidest on alla -aastased noored. Põhju-
sed ja selgitused seonduvad eeskätt noorte elustiiliga, samuti arusaamadega elust ja oma 
ööpäevase tegevuse prioriteetidest.

9.7.4. Unehäired ja nende põhjused

Üldjuhul ei ole inimesed teadlikud sellest, kuidas nende uneaeg kulgeb. Sellest võib enam-
vähem selgust saada pärast ärkamist, aga enamasti ei ole meil aega selle üle pikalt mõtiskleda, 
tööd ja tegemised ootavad oma järge. Kui olulised asjad seejuures märkamata jäävad, võime 
ühel hetkel olla silmitsi tervisemuredega. Seda viimast asjaolu enamik inimesi paraku ei tea 
või ei usu.

Meedikud on jõudnud järeldusele, et enamasti on unehäirete põhjuseks järgmised asjaolud:
• ebaregulaarne uneaeg;
• halvad magamistingimused;
• vahetustega töö;
• sagedane ületunnitöö;
• terviseprobleemid.
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Siit edasi tuleks nüüd mõelda, milline näeb välja meie elu- ja töörežiim ning kas ja mida oleks 
võib-olla vaja muuta, et riskifaktoreid vähendada? Seda peaks tegema eeskätt iga inimene ise. 
Aga neid faktoreid peaks hindama ja analüüsima ka kõik tööandjad, kuna töövõtjate töö- ja 
puhkerežiim on enamasti just nende korraldada.

Muretsema peaks hakkama juhul, kui meil tekib sagedasti vajadus päevas une järele ja seda 
pikemalt kui  minutit. See viitab võimalikele unehäiretele.

Järgnevalt veel mõned olukorrad, mis peaks juhtima tähelepanu kehvale unekvaliteedile ja 
millest selguse saamiseks võiks pöörduda mõne uneuuringuid teostava asutuse poole:
• une ajal ehmatab üles lämbumistunne;
• nina on pidevalt kinni;
• hommikul ärgates on suu kuiv;
• hommikul ärgatakse peavalu või tundega, nagu polekski maganud;
• öösel higistatakse palju;
• hommikul leitakse ennast segamini pööratud voodist.

9.7.5. Uneapnoe

Üks tõsine põhjus unehäirete tekkimiseks on meie terviseprobleemid. Palavik, nohu, pea-
valu jms on midagi, mille vastu aitab mingi ravim, varem või hiljem läheb see kõik mööda ja 
elu pöörab tagasi normaalsesse kulgemisse. On aga midagi, millest me üldjuhul väga teadlikud 
ei ole, kuid võib mõjuda meie tervislikule seisukorrale üsna laastavalt.

Uneapnoest on viimasel ajal üha enam avalikult ja põhjalikumalt rääkima hakatud ja seda 
eeskätt just autojuhtimise seisukohast. Käesoleva peatüki eesmärk ei ole süveneda põhja-
likumalt sellesse üsna probleemsesse ja murettekitavasse sündroomi, kuivõrd see on üsna 
keeru line teema ning jäägu seetõttu meedikute ja vastava ala spetsialistide selgitada. Vastavat 
asjakohast infot annab näiteks MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts, terviseportaalid inimene.ee ja 
 uneuuringud.ee, samuti leiab vastavasisulisi artikleid ja kirjatöid interneti vahendusel.

Mis on uneapnoe? Põhimõtteliselt on tegemist haigusega, mis seisneb hingamistee sulguses 
ajal, kui inimene magab. Tagajärjeks on häiritud uni ja kõik sellele järgnev ärkveloleku ajal – 
kurnatud keha, tähelepanu- ja mäluhäired, pikenenud reaktsiooniaeg ja muu sarnane, aga ka 
halb tuju ja närviline meeleolu. Halvimal juhul ei pruugi aga hommikul üldse ärgata.

Uneapnoega võivad kaasneda aja jooksul mitmed muud tõsised terviseprobleemid – infarkt, 
suhkruhaigus, kõrgvererõhutõbi, insult jms.

Riskifaktorid:
• liigne kehakaal;
• ülemiste hingamisteede infektsioonid ja kroonilised haigused;
• suitsetamine;
• alkoholi ja ravimite tarvitamine (NB! eriti enne uinumist!).

Meedikute kinnitusel on uneapnoe tänapäeval ravitav või vähemalt kontrolli all hoitav.  Selleks 
tuleb kõigepealt olukorda endale teadvustada, vajadusel teha läbi vastavad uneuuringud ja 
seejärel juba toimida edasi nii, nagu spetsialistid soovitavad. Kuna tegemist on üsna tõsise 
haigusega, peaks olema selge, et viivitamine ja lootus, et ehk läheb mööda, ei ole siin mõistlik. 
Üks tagajärgedest võib olla näiteks rooli taga magamajäämine ja sellele tõenäoliselt järgnev 
raske liiklusõnnetus.
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9.8. Miks me rikume reegleid?

Eks vastus peitub ilmselt meie minevikus, täpsemalt selles perioodis, kui me oma „vundamenti” 
ehitasime. Seda temaatikat käsitleti . peatükis. Uuringud tõestavad, et eksisteerib otsene seos 
selle vahel, kuidas inimene käitub lapsena ja hiljem liiklejana, selle kirjatüki kontekstis siis 
eeskätt autojuhina. Siit võiks püstitada hüpoteetilise küsimuse – kas tulevane liiklusrikkuja on 
sel juhul identifi tseeritav juba lapsepõlves? Kui nii, saaks ju midagi üsna varakult ette võtta, et 
nii tema enda liikluskäitumine kui ka kogu liiklussüsteem ohutumaks muuta.

Medali teine külg on see, kuidas suhtume sellesse, mida me igal päeval teeme või tegemata 
jätame. Meil on riiklikud institutsioonid ja struktuurid, kes peavad looma ja tagama meile 
turva lise elukeskkonna, liiklussüsteemi sealhulgas. Tegelikult peaks igaüks igal päeval vaatama 
korraks peeglisse ja küsima endalt mõned küsimused.

Esiteks: miks ma peaksin järgima reegleid? Kas selleks, et mitte vahele jääda ja saada karis-
tatud, või seetõttu, et ma annan endale aru, mis tagajärjed on minu käitumisel ja mida see kõik 
endaga kaasa toob?

Teiseks: mida ma teen siis, kui kedagi pole silmapiiril? Ehk – kas kõik on lubatud, kui 
kubjas ei näe? Miks ma käitun korrektselt enamasti põhjusel, et mind jälgitakse-kontrolli takse-
hinnatakse? Kas see ei võiks aset leida lihtsalt niisama, mind valvamata?

Millistest küsimustest ja vastustest sõltub tegelikult meie igapäevane liiklusohutus?

9.9. Infoallikad

Tänapäeval ei tohiks enam olla probleeme info leidmisega – internetiajastu on avanud kõik-
võimalikud infokanalid ja -allikad, mis võimaldavad inimestel ennast kiiresti vajalike asjadega 
kurssi viia. Mõningatel puhkudel tuleb mõistagi kaaluda, kas infoallikas on piisavalt pädev ja 
asjakohane. Allpool mõned viited neile, kel liiklusvaldkonna vastu huvi ja tahtmine ennast 
 selles vallas kurssi viia. Arusaadavalt ei ole siin üles tähendatud kõiki võimalikke allikaid, kuna 
kõike seda on ilmselgelt hoomamatult palju. Aga üht-teist huvitavat leiab:
www.riigiteataja.ee;
www.eraa.ee;
www.autoettevoteteliit.ee;
www.autoclub.ee;
www.profi d.ee;
https://tarktee.mnt.ee;
www.balticroads.net;
www.mnt.ee;
www.lkf.ee;
www.liiklus.ee;
www.politsei.ee;
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_et.htm;
http://www.tis-gdv.de;
www.vti.se;
www.trafi .fi .
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9.10. Kokkuvõtteks

Kõik eespool kirjeldatu on vaid üks osa suurest pildist, millest meie oleme igaüks omakorda 
üks väike osake. Küsime – kas meist siis sõltub siinjuures ka midagi? Kindlasti, sest kett on 
täpselt nii tugev, kui tema kõige nõrgem lüli. Kui me suudaks üles kasvatada nii endas kui ka 
oma lähikonnas inimese, kes on vastutustundlik, haritud, viisakas ja sõbralik, võiksime ilmselt 
enamiku liikluskorraldusvahendeid ja keelde-käske tagaplaanile jätta. Sel puhul aitaks meil 
liikluses toime tulla ja seejuures ka ellu jääda see, mida nimetatakse liikluskultuuriks. See aga 
ei saa tekkida tühjale kohale. Teisisõnu – igapäevase liiklusohutuse peaksime tagama eeskätt 
meie ise. Kõige sellega, mida me igal päeval teeme või ka mingil põhjusel tegemata jätame.
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10. Sõitjateveo õiguslikud alused
Tarvi Viks

10.1. Sõitjatevedu reguleerivad

• Ühistranspordiseadus.
• Autoveoseadus (reguleerib oma kulul korraldatavat sõitjatevedu).
• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr / , millega kehtestatakse ühis-

eeskirjad autoveoettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse 
 kehtetuks nõukogu direktiiv / /EÜ.

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr /  rahvusvahelisele bussi teenuste 
turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr / .

• Komisjoni määrus (EL) / , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr /  üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses bussidega toimuva 
rahvusvahelise reisijateveo dokumentidega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus 
(EÜ) nr / .

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr / , mis käsitleb bussisõitjate õigusi 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr / .

10.2. Mõisted

Ühistransport
Ühistransport on tasuline sõitjatevedu, mida teostatakse eelkõige liiniveo, juhuveo või taksoveo 
korras, ning tasuline sõiduki ja selle haagise vedu laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliinidel.

Bussivedu
Bussivedu on sõitjate vedu bussiga või kuue kuni üheksa istekohaga sõiduautoga, v.a taksovedu.

Liin ja liinivedu
Liin on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav liikumistee.

Kommertsliinivedu on liiniloa või tellijaga sõlmitud lepingu, v.a avaliku teenindamise 
lepingu alusel korraldatav sõitjatevedu.

Eriotstarbeline liinivedu on töötajate vedu tööle ja tagasi ning õpilaste ja üliõpilaste  selline 
vedu õppeasutusse ja tagasi, mida korraldatakse tellijaga sõlmitud avaliku teenindamise lepingu 
või kommertsliiniveo lepingu alusel ning mille puhul arveldatakse vedaja ja tellija vahel.

Juhuvedu
Juhuvedu on teeliikluses teostatav sõitjatevedu, mis ei ole liinivedu või taksovedu ja mille põhi-
liseks eripäraks on see, et veetakse tellija või vedaja enda algatusel kokku pandud sõitjaterühmi.
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Vedaja
Vedaja on ühistranspordialal tegutsemiseks tegevusluba omav äriregistrisse kantud ettevõtja 
või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isik.

Vedaja, kes teostab liinivedu   elanikuga või suuremas omavalitsusüksuses, on elu-
tähtsa teenuse osutaja hädaolukorra seaduse §  lõike  tähenduses ning peab täitma häda-
olukorra seaduse §  lõikes  kindlaks määratud kohustusi. Samuti on vedaja üldhuviteenuse 
osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses.

Vedaja, kes teostab liinivedu Eesti mandri ning Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vahelistel 
parvlaevaliinidel, on hädaolukorra seaduse §  lõike  punktis  nimetatud elutähtsa teenuse 
osutaja ja üldhuviteenuse osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses.

Ühissõiduk
Ühissõiduk on ühistranspordiks kasutatav buss, sõiduauto, tramm, trollibuss, reisirong, 
rööbas buss, reisilaev, reisiparvlaev, väikelaev, õhusõiduk või muu mootori jõul liikuv trans-
pordivahend.

Sõiduplaan
Sõiduplaan on dokument, millega määratakse liiniveol ühissõiduki liikumistee, peatused sõit-
jate sisenemiseks ja väljumiseks, väljumisajad alg- ja vahepeatustest ning saabumisaeg lõpp-
peatusesse.

Pilet
Pilet on paberil või muul kujul, sh elektroonilisel kujul dokument, mis tõendab sõitja sõiduõigust.

10.3. Tegevusloa kohustuslikkus

Tasulise sõitjateveo teenuse (bussiveo teenuse) osutamiseks peab ettevõtja taotlema ühenduse 
tegevusloa. Igale sõitjateveol kasutatavale sõidukile peab ettevõtja taotlema ühenduse tegevus-
loa tõestatud koopia.

10.4. Nõuded tegevusloa taotlejale

Ühenduse tegevusloa saamiseks peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:
• olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
• teatama oma asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse põhilisi äridokumente (kui see ei lange 

kokku asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris);
• omama head mainet;
• määrama ühe või mitu veokorraldajat, kellel on hea maine;
• taotlejal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga ja tema suhtes ei tohi olla välja kuulutatud pank-

rotti;
• kuue kuu jooksul pärast tegevusloa saamist peab vedaja kasutuses olema vähemalt üks 

sõiduk, mille kohta on antud ettevõtjale ühenduse tegevusloa tõestatud koopia.
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10.4.1. Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja maine

Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja mainet peetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu mää-
ruse (EÜ) nr /  artikli  lõike  punkti b tähenduses heaks, kui neid ei ole karistatud 
esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või auto-
veoseaduse §-s ; liiklusseaduse §-des , , , , , , , ,  või ; 
maksukorralduse seaduse §-des , ,  või ; vedelkütuse erimärgistamise seaduse 
§-des  või ; välismaalaste seaduse §-s ; tarbijakaitseseaduse §-des – ; keeleseaduse 
§-des  või  või käesoleva seaduse §-des  või  sätestatud väärteo eest.

Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja karistuste puhul võetakse arvesse ka välisriigist saa-
dud karistusandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /  artikli  
lõike  punktis b nimetatud raskete rikkumiste kohta.

Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja hea maine nõue on täidetud ka juhul, kui neid on 
karistatud ülalnimetatud õigusrikkumise eest, kuid nimetatud karistuste karistusandmed on 
karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, või kui välisriigis toimepandud 
õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest on möödunud karistusregistri seaduse §-s  
sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg.

Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja, keda on karistatud ülalnimetatud õigusrikkumise eest, 
mainet võib pidada heaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /  
artikli  lõike  punkti a teise ja kolmanda lõigu kohase menetluse tule musel leitakse, et hea 
maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne. Ühenduse tegevusloa taotleja maine vastavust 
kontrollib tegevusloa andja.

10.4.2. Nõuded veokorraldajale

Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad määrama ühe või mitu hea mainega, ametialaselt 
pädevat veokorraldajat. Veokorraldaja peab tegelikult ja pidevalt juhtima vedaja veotegevust ja 
olema vedajaga tegelikult seotud (kuuluma vedaja juhatusse, omanike hulka või olema ametis 
töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel). Kui veokorraldaja on ametisse võetud võlaõigus-
liku lepingu alusel, saab ta veokorraldajaks olla korraga kuni nelja vedaja juures, millel kokku 
võib olla kuni  sõidukit.

Veokorraldaja mainet peetakse heaks, kui:
) teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või karistusseadustiku §  lõikes  või 

§-des –  sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse §  lõikes , §  lõikes , 
§-des – , §  lõigetes – , §  lõikes , §-des –  või §  lõikes  sätes-
tatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse 
kohaselt sellest registrist kustutatud;

) teda ei ole rohkem kui ühe korra karistatud tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveo-
seaduse § -s ; liiklusseaduse §-des , , , , ,  või , §  lõikes ; 
§-des ,  või ; maksukorralduse seaduse §-des , ,  või ; vedel-
kütuse erimärgistamise seaduse §-des  või ; välismaalaste seaduse §-s ; tarbija-
kaitseseaduse §-des – ; keeleseaduse §-des  või  või käesoleva seaduse §  lõi-
kes  või §  lõikes  sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed 
on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
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) ta ei ole põhjustanud vedajale rohkem kui ühe jõustunud ettekirjutuse tegemist tegevusloa 
või liiniloa andja poolt viimase aasta jooksul ettekirjutuse tegemise aluseks oleva rikku-
mise tuvastamisest arvates;

) ta ei ole põhjustanud ühistranspordiseaduse §-s  lõikes  nimetatud rikkumisi, mille eest 
on karistatud vedajat, või kui nimetatud karistuste karistusa ndmed on karistusregistri 
seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;

) ta ei ole põhjustanud tegevusloa või liiniloa kehtetuks tunnistamist või kui kehtetuks 
 tunnistamisest on möödunud üle viie aasta.

Veokorraldaja karistuste arves tamisel võetakse lisaks arvesse ka välisriigist saadud karistus-
andmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /  artikli  lõike  punk-
tis b nimetatud raskete rikkumiste kohta. Nimetatud juhul on veokorraldaja hea maine nõue 
täidetud ka juhul, kui veokorraldajat on karistatud välisriigis toimepandud õigusrikkumise 
eest, kuid selle kohta tehtud otsuse täitmisest on möödunud karistusregistri seaduse §-s  
sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg.

Veokorraldajat peetakse ametialaselt pädevaks, kui ta on Majandus- ja Kommunikatsioo-
niministeeriumi tunnustatud õppeasutuses läbinud sõitjateveo veokorraldaja koolituskursuse, 
sooritanud kursuse kirjaliku lõpueksami ja omab sellekohast koolitustunnistust.

Veokorraldaja koolituskursust ei pea läbima isik, kes on vähemalt viis aastat olnud vedaja 
juures riigisisese sõitjateveo korraldaja ja sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes  nimetatud 
veokorraldaja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami.

Isikut, kes füüsilisest isikust ettevõtjana korraldab sõitjatevedu ühenduse tegevusloa alusel 
kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ja on ühtlasi veokorraldaja, peetakse ametialaselt päde-
vaks ka juhul, kui ta ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes  nimetatud nõudele, kuid on läbinud 
autoveoseaduse kohase autojuhi ametikoolituse, sooritanud sellekohase eksami ja omab takso-
juhi kutsetunnistust.

Isik, kes omab ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomit, mille saamine eeldab teadmisi veo-
korraldaja koolituskursuse õppekavas nimetatud ainetes, ei pea veokorraldaja koolituskursust 
läbima ega koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama osas, milles ülikooli või rakendus-
kõrgkooli diplomi saamisele eelnenud õppes läbitu kattub veokorraldaja koolituskursusel läbi-
tavaga.

10.4.3. Nõuded ühissõidukitena kasutatavatele bussidele ja sõiduautodele

Ühissõidukitena kasutatavad bussid ja sõiduautod peavad olema kantud liiklusregistrisse ning 
läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Liiniveol kasutatavad ühissõidukid peavad olema 
selleks projekteeritud ja ehitatud ning sobima vastavalt valla-, linna-, maakonna- või kaugliini 
teenindamiseks.

Tasulisel sõitjateveol, v.a kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ühenduse tegevusloa  alusel 
teostataval tasulisel sõitjateveol kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel, peab olema  nähtav 
vedaja nimi või kaubamärgiseaduse §  tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle 
lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Liiniveol kasutataval ühissõidukil peab nähtaval 
kohal olema ka liini number ja nimetus. Nõuded vedaja nime ning liini nimetuse ja numbri 
tähistamisele sõidukil kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

Valla-, linna- ja maakonnaliinide igas ühissõidukis peab olema vähemalt kaks tähistatud 
istekohta käesoleva seaduse §-s  nimetatud isikutele. Teised sõitjad on kohustatud need iste-
kohad vajadusel vabastama.
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Teenuse kvaliteeti, sh sõitjate mugavust ja keskkonnasäästlikkust tagavad nõuded võib 
 kehtestada:
) majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega maakonna-, kaug- ja rahvusvahelisel 

liiniveol kasutatavatele bussidele ja sõiduautodele;
) valla- või linnavolikogu määrusega valla- või linnaliiniveol kasutatavatele bussidele ja 

sõidu autodele.

10.5. Rahvusvaheline sõitjatevedu 

Rahvusvaheline liini- ja juhuvedu Euroopa Liidus ja Norras, Islandil ning Liechtensteinis 
 toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr / .

Rahvusvaheline liini- ja juhuvedu Šveitsi toimub vastavalt Euroopa ühenduse ja Šveitsi 
 Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppele.

Rahvusvaheline juhuvedu Euroopa Liidu liikmesriigi ja Interbus’i kokkuleppega liitunud 
riigi vahel toimub vastavalt Inetrbus’i kokkuleppes sätestatule.

Rahvusvahelisi juhu- ja liiniveduvedusid Eesti ja Euroopa Liitu mitte kuuluva riigi 
(v.a Norra, Island, Liechtenstein ja Šveits) ning Interbus’i kokkuleppega mitte liitunud riigi 
vahel regu leerivad kahepoolsed riikidevahelise maanteevedude korraldamise kokkulepped.
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11. Ühistranspordi korraldus kohalikul 
sõitjateveol

Mall Villemi

11.1. Sissejuhatus

Sõitjateveo lihtsaim jaotus on: liikumised individuaal- ja ühissõidukitega. Ühistransporti ehk 
vedu ühissõidukitega sobib jaotada: kohalik- ja kaugvedu. Kohalik vedu toimub reeglina regu-
leeritud korralduse alusel, st selle tegevusse tuleb nii administratiivsete kui ka majanduslike 
vahenditega sekkuda. Seevastu saab kaugveo jätta turu reguleerida. Tururegulatsioon tähen-
dab seda, et nõudlus ja pakkumine lähenevad hinna kaudu tasakaaluseisundile turul, see saab 
vabalt toimida nii palju, kui seadusandlus võimaldab.

Käesolevas materjalis antakse ülevaade kohaliku sõitjateveo tegutsemisvaldkondadest ja 
põhimõtetest neis.

Ühistranspordi alal tegutsemine jaguneb järgmiselt.
• Korraldus.
• Planeerimine.
• Operatiivne tegutsemine.
• Kontroll, liinitöö kulgemise jälgimine.

Kohaliku liikluse alla kuuluvad:
• maakonnasisene liiklus;
• linna- ja vallasisene liiklus;
• linna- ja lähimõjupiirkonna vaheline liiklus;
• piirkondlik (regionaalne) ühistransport: ühe majanduspiirkonna maaalal olevate valdade 

vaheline ühistransport.

Kaugliikluseks nimetame liiklust, kus on tegemist pikamaaliste vedudega nii riigi sees (linna-
devaheline) kui ka riigist välja.

Kohalik ja kaugvedu erinevad üksteisest korraldusliku mehhanismi poolest. Üksteisest 
 erinevad ka linnaline ja maapiirkonna liiklus. Linnalist liiklust iseloomustab tihe asustus, suur 
nõudlus, sage liiklus, lühemad vahemaad. Samuti ummikud, keskkonna kahjustamine ja liiklus-
õnnetused. Maapiirkonna liikluse korraldamisel tuleb arvestada hõreda asustusega,  vaesema 
elanikkonna ja madala nõudlusega. Need tingivad madalama liiklussageduse,  pikemad sõidu- 
ja jalgsikäigu vahemaad. Dotatsiooni vajadus on suurem kui linnalises liikluses.

Edasi räägime ainult kohaliku ühistranspordi tegutsemise põhimõtetest. Enne tegutsemise 
juurde asumist käime läbi olulised mõisted.
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11.2. Ühistranspordi mõisted ja näitajad

11.2.1. Mõisted

Liikluse korraldamisel puutume kokku eri võrkudega. Eelkõige on tänavavõrk, mis  koosneb 
tänavatest, teedest ja ristmikest. Neil kõigil toimub mingisugune liiklus. Sellele järgneb trans-
pordivõrk, mis koosneb samuti tänavatest, teedest ja ristmikest, millel liiguvad mootor-
sõidukid. Ühistransporti puudutavad võrgud on marsruut- ja liinivõrk. Ühistranspordi 
marsruutvõrk moodustub tänavalõikudest ja ristmikest, millel liiguvad ühissõidukid. Ühis-
transpordi liinivõrk moodustub üksikute liinide kogumist.

Marsruut on trass, millel liin liigub. Vastavalt liini liikumisele saame marsruudi kirjelduse.
Liin on marsruudi ja sõidugraafi ku moodustatud tervik. Liini kirjeldatakse marsruudil 

kulgeva(te) sõiduki(te) töögraafi ku(te) alusel ning peatuste ja nende vahekauguste kaudu.
Reeglina on liinivõrk pikem kui marsruutvõrk, kuigi nad võivad olla ka ühepikkused.

Liinivõrgu tiheduse arvutusvalem: Kl = Ll / Lm,

kus
Ll – liinivõrgu pikkus,
Lm – marsruutvõrgu pikkus.

Tihedus näitab, kui mitu kilomeetrit liine tuleb ühistranspordiga hõivatud tänavate/teede 
ehk marsruutvõrgu ühele kilomeetrile. Võrgu tihedus on seotud sõitjatevedu iseloomustavate 
põhinäitajatega: veomaht, liiklussagedus, liiklusintervall, ekspluatatsiooniline kiirus, sõidukite 
arv jne. Samuti mõjutab seda koefi tsienti sõidunõudlus.

Skeemil  on näide võrkudest. Kõigil lõikudel liigub transport, liine on kaks, lõikudel A–B–C 
ja A–B–D. Transpordivõrgu pikkus on seega  km, liinivõrgu pikkus  km ja marsruutvõrgu 
pikkus  km.

C

A

4

5

6

7

D

B

Skeem 1. Liin ja marsruut

Marsruutvõrgu kujundamisel tuleb arvestada, et liiga hõre võrk põhjustab pikki jalgsikäigu 
maid. Liiga tihe võrk tekitab aga liikluskorralduslikke probleeme. Tavaliselt on koefi tsient asu-
lates , – , .

Maailma linnade puhul kõigub aga ühistranspordivõrgu tihedus suurtes piirides, näiteks: 
Boston – , ; Rooma – , ; Chicago – , ; Moskva – , . Tallinna kohta on andmed suhte-
liselt vanast uuringust ( .– . a), millest selgus, et Tallinna üldtranspordivõrgu tihedus 
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on , . Linnade keskmised näitajad lubavad vaid linnu omavahel võrrelda. Transporditöö 
 korraldust (teenindustaset) linna keskmine ei näita, selleks on vaja vastav näitaja arvutada 
transpordi mikrorajoonide jaoks. Tallinnas on see koefi tsient olnud kõige suurem Teenindus-
maja, Kaubamaja, Hobujaama piirkonnas ( – ), kuna transpordirajoon on pindalalt väike ja 
enamikul tänavatest on ühistransport.

Olulised mõisted transpordi ja eriti ühistranspordi jaoks on: liikuvus, liikumine ja kätte-
saadavus.

Liikuvus – väljendab füüsilist liikumist, mis kindlustab kauba, teenuse või tegevuse kättesaa-
davuse. See on võimalus jõuda soovitud kauba, teenuse või tegevuseni, mis ongi transpordi-
tegevuse otsene eesmärk.

Liikumine võib toimuda kõndides, jalgrattaga, autoga, taksoga ja ühistranspordiga sõites, 
ühisautot kasutades, autot jagades jne.

Liikuvust ehk liikumiste sagedust mõõdetakse inimeste liikumiste arvuga ajaühikus elaniku 
kohta.

Seoses liikumisega tulevad sisse mõisted sõit ja reis. Liikumist algus- ja lõpppunkti 
vahel nimetatakse ka reisiahelaks. Sõiduga on meil tegemist järgmise ahela puhul: jalgsi-
käik + sõit + jalgsikäik. Reis sisaldab ka ümberistumise: jalgsikäik + sõit + ümberistu-
mine + sõit + jalgsikäik. Ühistranspordi planeerimises ja statistikas nimetatakse sõiduks sisene-
mist ühissõidukisse (ingl k boarding).

Inimeste liikumised jaotatakse lähtuvalt eesmärgist, sagedusest ja toimumisajast.
• Reisi eesmärgi järgi:

– tööalased (tööle, kooli, ametialane);
– kultuur-elukondlikud (ostu, vabaaja).

• Sageduse järgi:
– suure sagedusega, igapäevased (tööalased);
– väikese sagedusega (kultuur-elukondlikud);
– harvad, juhuslikult esinevad (kultuur-elukondlikud).

• Toimumisaja alusel:
– aasta kuude ehk sesoonsuse lõikes;
– nädalapäevade lõikes (töö-, puhkepäevad);
– päeva tundide ja perioodide lõikes (tippaeg, tipuväline, ööaeg).

Ühistranspordi marsruutide ja liinide projekteerimine-planeerimine on vastutusrikas ülesanne, 
kuna tulemus määrab elanikele osutatava ühistranspordi teenindustaseme ja kulutused.

Ühistranspordivõrkude kavandamisel tuleb arvestada järgmist.
• Sõidunõudlust. Võrkude ja teenindustaseme planeerimisel peab lähtuma sõidunõud-

lusest, et ühiskonna piiratud ressursid oleksid ratsionaalselt kasutatud. Liiga tühjad või 
liiga täis sõidukid on ressursside vale kasutus.

• Hõlmavust, st peatustest vastuvõetava jalgsikäigumaa kaugusel oleva territooriumi osa-
kaalu kogu rajooni pindalast.

• Lühimat ühendusteed tõmbekeskuste vahel. Iga marsruut eraldi võetuna peab ühen-
dama lühimal viisil tähtsad sõitjate genereerimise (tekkimise) kohad, nagu asula rajoonide 
keskused, tööstusettevõtted, ärikeskused, transporditerminalid, spordistaadionid jne.
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• Terminalide paigutust ja funktsioneerimist. Lõpppeatused peavad olema kindlus-
tatud vaba territooriumiga, vähemalt ühega – dispetšerpunktiks ja sõidukite ümberpööra-
miseks.

• Mitme transpordiliigi puhul nende töö koordineerimist. Et ei oleks paralleelselt 
bussimarsruute trammi või trolli omadega, erandiks väga suur nõudlus.

• Ooteaegu, mis tulenevad sõiduplaanidest ja intervallidest.
• Ümberistumist.

Ühistranspordiliinid jaotatakse lähtuvalt:
• paiknemisest/kujust;
• tööajast;
• ekspluatatsioonirežiimist;
• kiirusest;
• piirkonnast.

Paiknemisest, kujust lähtuvalt jaotatakse liinid: radiaal, diametraal, kaarekujuline, ringliin, 
tangensiaal, kesklinna liin. Näidatud skeemil .

LINN

KESKLINN

diametraalliin

radiaalliin

ringliin

tamgensiaalliin

kesklinnasisene liin

Skeem 2. Liinide liigitus

Kesklinnasisene liin on kaarekujuline ehk osa ringist. Selle liini mõlemad lõpppeatused on 
kesklinna territooriumil.

Radiaalliin kulgeb perifeeria ja tsentri raadiust pidi, st algab linna perifeerses tsoonis ja lõpeb 
tsentris või sellele päris lähedal. Üks lõpppeatus on kesklinnas, teine äärelinnas, kontrollaja 
punktid on liini lõpppeatustes. Radiaalliini puudus: ümberistumise vajadus sõitjate jaoks, 
kelle sõidueesmärk on kaugemal kui linna tsenter. Samuti on vaja kohta ümberpööramiseks 
linna tsentris, sellega on sageli raskusi.

Diametraalliin läbib linna tsentri. Algab ja lõpeb äärelinnas. Teda võib kujutleda moodus-
tuvat kahest kesklinnas ühendatud radiaalliinist. Kontrollaja punktid on kas lõpppeatustes või 
kesklinnas. Tallinnas on selle liini näiteks nr , Männiku–Kose. Diametraalliini eeliseks on 
see, et selliselt organiseeritud liinid aitavad vähendada ümberistumisi, andes sõitjale ajakulu 
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säästu. Diametraalliin on õigustatud suurte, ühtlaste voogude puhul kogu trassi ulatuses ja 
mõlemas suunas. Kui see tingimus ei ole täidetud, siis on diametraalliini organiseerimine eba-
efektiivne, õigustamata. Diametraalliinidel ei püsi sõidukid graafi kus.

Tangensiaalliin ühendab kahte äärelinna piirkonda/tõmbekeskust linna keskossa/linna 
jõudmata. Kontrollpunktid on lõpppeatustes. On põhjendatud, kui nende piirkondade vahel on 
piisavad sõitjatevood. Soovitatav linnades suurusega   elanikku ja juhul, kui on  suured 
elu- ja töökohtade rajoonid, millel on omavaheline külgetõmme. Sellise liini näiteks oli liin 
nr  Männiku–Kopli, mis oma loomise ajal õigustas ennast, mitte enam.

Ringliin kulgeb ringikujuliselt, moodustades suletud rõnga. Sellel toimub vedu kas ühes või 
mõlemas suunas. Kontrollpunktid on kesklinnas või lisaks ka marsruudil. Lõpppunkt peaks 
olema seal, kus enamik sõitjaid on väljunud. Ringliini moodustamise aluseks on ühesuuna-
lised sõitjatevood, mitte sõitjate korrespondentsid – vastastikused seosed. Sobib miljonilinnade 
jaoks, metroole või kiirtrammile.

Toitev liin, sellel liikuvate bussidega veetakse sõitjaid kaugemalt kui jalgsikäigu maa linna/
piirkonna keskossa suunduvatele põhiühendustena toimivate radiaalliinide terminalidesse.

Kombineeritud liin moodustub eespool mainitud liini tüüpidest. Tavalisemad neist on:
a) kaheksakujuline liin, mis on tekkinud kahe ringliini liitumisel;
b) ring-radiaalliin, mis moodustub ring- ja radiaalliini liitumisel;
c) haruliinid.

Liinid liigitatakse tööajast lähtuvalt järgmiselt.
Põhiliinid, kuhu kuuluvad täispäevaliinid, tippajaliinid, ööliinid.
a) Täispäevaliinid moodustavad liinivõrgu alusstruktuuri. Neil liinidel toimub vedu 

 kõikidel nädalapäevadel ja kellaaegadel.
b) Tippajaliinid (tippajal erineb nõudlus nii koguseliselt kui ka territoriaalselt muu päevaaja 

nõudlusega võrreldes). Tippajaliine vajatakse selleks, et tööalased sõidud saaksid tehtud 
võimalikult sujuvalt ja kiiresti. Tippajaliine on kahte tüüpi: ) päevast liiklust kas terri-
toriaalse hõlmavuse või liiklussageduse suhtes täiendav liin, mille teeninduspiirkond on 
peaaegu sama või osa, mis päevasel liiklusel; ) uusi ühendusi pakkuv liin, mille teenindus-
piirkond erineb oluliselt päevase liikluse omast.

c) Ööliinid. Öösel on transpordi nõudlus kõige väiksem, kuid minimaalsed ühendused tuleks 
siiski tagada. Öösel on ekspluatatsioonikulud suuremad ja töötajate töötingimused raske-
mad kui päevaajal. Siis võib lubada rohkem ümberistumisi, pikemaid intervalle ja liinide 
kulgemist mitme rajooni vahel.

Abistavad ehk toitvad liinid on sellised, mis veavad inimesi suurematesse sõitjate kogunemise 
kohtadesse, nn transpordisõlmedesse (metroo-, trammi- või bussipeatustesse).

Põhi- ja abistavate liinide töö organiseerimine on erinev. Eelkõige puudutab see liiklus-
sagedust, kuid nende liinide graafi kud tuleb omavahel koordineerida.

Ekspluatatsioonirežiimist lähtuvalt jagunevad liinid järgmiselt.
• Pidevad – teenindavad püsivaid sõitjatevoogusid, kus nõudlus on stabiilne eri nädala-

päevadel ja aastaaegadel.
• Ajutised – pannakse käiku suurte ühekordsete sõitjatevoogude puhul, nagu spordi- ja kul-

tuuriüritused või puhketsoonidesse kuumade suveilmadega jne.
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Kiirusest lähtuvalt jagunevad liinid järgmiselt.
• Ekspressliin – ainult alg- ja lõpppeatusega liin.
• Kiirliin – vähendatud peatuste arvuga liin (suurendab ühenduskiirust).
• Tavaliin – piisava arvu peatustega, kusjuures peatuste arv peab vastama nõudlusele.

Piirkonnast lähtuvalt jagunevad liinid:
• linnaliinid;
• vallaliinid;
• maakonnaliinid;
• kaugliinid;
• linnast väljuvad liinid, kuigi need ei pruugi kuuluda linnatranspordisüsteemi, teevad osa 

neist ka linna sees tööd, kasutavad samu peatusi, kasutavad tänavavõrku jne.

Liinivõrgu kujud
• Kiirjas liinivõrk on enamiku ühistranspordisüsteemide aluseks. Liinid suunduvad äärtest 

keskusesse.
• Radiaal- või diametraalvõrk tugevdab keskust, kuid võib ka nõrgendada, nt keskuse ummis-

tumine, hõlmavus võib olla probleemiks.
• Ristliinivõrk koosneb üksteisega ristuvatest liinidest, millest vaid osa kulgeb asula keskosa 

kaudu. Ristvõrgu peamised eelised on hea hõlmavus ja kiire ühendus ühest kohast teise 
ühe ümberistumisega. Suurimaks puuduseks on liinivõrgu põhjustatud ümber istumiste 
ja intervallide lühendamiseks vajalike veeremite suur arv. Ristvõrku kasutatakse peamiselt 
suurlinnade rööbastranspordisüsteemides ja ruutplaneeringuga rajoonide bussi liikluses.

• Lineaarliinivõrk koosneb liinidest, mis ühendavad paelataolisi või mitme keskusega asula osi.
• Segavõrk – kiirjas ja mittekiirjas kombineeritult, siia kuuluvad tavaliselt suurte linnastute 

liinivõrgud. Näiteks töötavad asula/linna põhiterritooriumil põhiliinid ja eeslinnu teenin-
davad radiaalsed toitvad liinid.

11.2.2. Ühistranspordi näitajad

Ühistranspordi näitajad on vajalikud:
• kindlustamaks mingile piirkonnale hästi põhjendatud pakutava teenuse planeerimise ja 

realiseerimise;
• kohaliku sõitjateveo eest vastutavale instantsile operatiivseks ja perspektiivseks planeeri-

miseks;
• veofi rmale igapäevase töö iseloomustamiseks, tegevuse võrdluseks teistega.

Sõitjateveo näitajate süsteem koosneb järgmisest.
I Töö- ehk tegevusnäitajad (läbisõit jne).
II Teenuse näitajad (pakutav, kasutatud teenus).
III Teenindustaseme näitajad (sagedus, mahutavus jne).
IV Seostatud näitajad (tõhusus, toimivus).

11.2.2.1. Töö- ehk tegevusnäitajad

• Liiniläbisõit (km), kulutekitaja on teepikkus.
• Liinitööaeg (h); kulutekitaja on aeg, kiirus.
• Sõidukipark (masinpäev, mp); kulutekitaja on nõudlus.
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Liinitöö iseloomustamiseks kasutada ühte või mitut näitajat, nt liiniläbisõitu või liinitööaega 
või kõiki kolme näitajat.

Liiniläbisõit on üldise suundumuse kirjeldamiseks. Liiniläbisõit ja selle tariif ei sobi, kui 
võrdleme omavahel ettevõtteid, marsruute, liine, transpordiliike.

Läbisõit ei sobi, kuna:
) kulud sõltuvad kaugusest, ajast ja sõidunõudlusest;
) transpordiliikidel on erinev omahinna struktuur, jaotuses tegevus ja kapitalikulukus;
) läbisõidu tariif peidab sõidukipargi vanuse;
) kulude kasvu ei saa siduda infl atsiooniga, eraldamata kapitali- ja tegevuskulu.

Liiniläbisõit on sõiduki sõiduplaanijärgne läbisõit liinil. Liiniläbisõit arvutatakse veootste 
arvu ja liini pikkuse korrutisena (millele liidetakse osalised veootsad).

Platsilsõit on liiniläbisõidu osa lõpp- ja algpeatuse vahel, mis sõidukil tuleb teha, et alustada 
uut ringi. Platsilsõit on sõitjateta.

Üldläbisõit koosneb liiniläbisõidust ja nullläbisõidust.

Nullläbisõit on sõiduki läbisõit garaažist liini algpunkti ja liini lõpppunktist garaaži ning 
 liinide vahel sõidukite ümberpaigutamiseks tehtav läbisõit.

Veoots ehk reis ehk väljumine – sõiduki lõpetatud sõidutsükkel liinil (algpunktist lõpppunkti 
või lõpppunktist algpunkti, koos platsilsõiduga).

Ring – kaks üksteisele järgnevat veootsa. Erand on ringliin, kus ring = veoots. Liini pikkus L 
võrdub veootsa pikkusega.

Järjekord – liinile planeeritud sõiduk. Iseloomustab ühe sõiduki sõidugraafi kujärgset päevast 
töökorraldust liinil.

Liini pikkus – sõltub oluliselt piirkonna ulatusest ja inimeste keskmisest sõidukaugusest. 
Tuleb arvestada, et lühikesi liine on raske organiseerida ja pikkade liinide puhul on raske sõidu-
keid graafi kus hoida. Keskmiseks linnaliini pikkuseks tuleks võtta – -kordne inimese kesk-
mine sõidukaugus. Reisi pikkus ei tohiks ületada ühte tundi.

Reisiaeg. Inimese ajakulu transpordil koosneb:
• jalgsikäigu aeg lähtekohast peatusesse;
• ooteaeg peatuses;
• sõiduaeg;
• ajakulu ümberistumisele;
• jalgsikäik lõpppeatusest sihtpunkti.

Kõikidel nendel ajakuludel on inimese silmis erinev väärtus. Neid väärtusi kasutatakse alterna-
tiivsete transpordiprojektide hindamisel. Sõitjate ajakulu minimeeritakse marsruut- ja liini-
võrgu optimeerimisel.
Reisi/sõidu pikkus sõltub territooriumi ulatusest, piletisüsteemist jmt. Keskmine sõidu 
 pikkus saadakse sõitjakilomeetrite ja sõitjate arvu jagatisega:

lkesk = K / Q.



131

Aeg ja kiirus jaguneb:
• tehniline aeg (Tt) koosneb sõiduajast (Ts) ja liiklustakistuste ajast (Tlt) – tehniline kiirus (Vt);
• ühendusaeg (Tü) ehk liiniaeg koosneb tehnilisest ajast ja seisuajast peatustes sõitjate peale-

tulekuks ja mahaminekuks (Tp) – ühenduskiirus (Vü).

Tehnilist ja ühendusaega saab mõõtmistest.
• Ekspluatatsiooniline aeg (Te) ehk tööaeg sisaldab ühendusajale lisaks ka sõidukijuhi puhke-

aega lõpppeatuses.
• Liiniaeg ehk kommertsaeg – sõidukite summaarne sõiduaeg (Tl). Sellest saab keskmise 

ekspluatatsioonikiiruse (Ve).
• Üldsõiduaeg koosneb nullsõiduajast ja liiniajast.
• Juhitööaeg ehk üldaeg koosneb: ekspluatatsiooniline aeg, ettevalmistus-lõpetusaeg, null-

sõiduaeg ja reservis oleku aeg.

Ekspluatatsioonikiirus (Ve) määrab sõidukite vajaduse lähtudes ajakulust:
• ekspluatatsioonikiirus annab ringiaja;
• ringiaeg on aluseks sõidukite arvu (A) määramisel;
• ekspluatatsioonikiiruse suurendamine lubab vähendada sõiduki liiniloleku aega ja seega ka 

vajalikku sõidukite arvu sama koguse inimeste vedamiseks.
See on sääst ekspluatatsioonikuludes sama suure töömahu tegemiseks.

Ühistranspordi kiirus (teepikkus/ajakulu) on tähtis tegur süsteemi optimaalsuse saavuta-
misel. Ühissõidukite kiiruste tõstmine vähendab viivitusi, parandab ühistranspordi atraktiiv-
sust ja vähendab tegevuskulu.

Kiiruste tõstmist võib saavutada:
• valgusfooride töökorraldusega;
• ristmike-, rööbasteede-, sõiduteede ja sõidureakorraldusega;
• peatuse- ja jaamakorraldusega;
• uste ja sõidu eest tasumise korraldusega jmt.

Need kergendavad tegutsemist tipuaja tingimustes ja suurendavad veovõimet vastavalt liiklus-
oludele ja abinõudele.

Tabelis  on näide kiiruse mõjust transpordiettevõtte kuludele.

Tabel 1

Kiiruse mõju kuludele

Kulukirje Ühenduskiirus, 30 km/h Ühenduskiirus, 15 km/h

Kütus 1,72 1,72

Töötasu 1,62 3,24

Remont 1,05 1,05

Kulum 0,68 1,36

Muud kulud 0,34 0,34

Üldkulud 0,42 0,42

Kokku 5,83 8,13
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Veomaht (sõitjate arv) – Q väljendab nõudlust ühistranspordi töö järele ja on aluseks liinitöö 
planeerimisel. Nõudlusinfot saadakse spetsiaalsete uuringutega. Maksimaalne veomaht (Qmax) 
on peatuste vahelistest veomahtudest suurim.

Liini veovõime, liinil töötavate sõidukitega ära veetav sõitjate hulk ajaühikus. Nõudluse 
rahuldamisel on oluline liini veovõime.

Ql = Z × mpl × l × ,

kus
Z – veootsade arv;
mpl – plaaniline mahutavus;
 – vahetatavuse koefi tsient.

Liini veovõime sõltub transpordi liigist, sõiduki tüübist, kiirusest jne.

Sõitjate vahetatavuse koefi tsient näitab, mitu korda sõitjad liinil vahetuvad.

 = L / lkesk

11.2.2.2. Teenuse näitajad: pakutud, kasutatud teenus

Pakutud teenus

Plaaniline veomaht (sõiduki kohtade arv) ajaperioodis.

Plaaniline veokäive (kohtkilomeeter) määrab pakutava teenuse taseme. Näitaja saadakse 
planeeritud tööst: liiniläbisõit * sõiduki mahutavus. Plaanilist veokäivet kasutatakse eri mahu-
tavusega sõidukite puhul ühe liigi sees ja liikide võrdlemisel. Koht-km tariifi  on kasutatud ka 
transpordiettevõtetele tehtud töö eest tasumisel, nt Tallinnas ajavahemikus – .

Kasutatud teenus

Tegelik veomaht (ingl k patronage) – sõitude või reiside arv ajaperioodil (päev, kuu, aasta).
Tegelik veokäive (sõitjakilomeeter) – veomahu ja keskmise sõidu või reisi pikkuse korrutis.

K = Q × lkesk
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Skeem 3. Pakutud teenus ja kasutatud teenus
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11.2.2.3. Teenindustaseme näitajad

Sõiduki mahutavus (m)
Sõiduki mahutavus võtab arvesse sõiduki iste- ja seisukohad. Sõiduki algset ehk nominaalset 
mahutavust tähistame – mn. Sõiduki planeeritud mahutavus – mpl =  × ´mn.

Mahutavuse kasutamise koefi tsient ()
Mahutavuse kasutamise koefi tsienti tähistame – . Mahutavuse kasutamise koefi tsiendi abil 
korrigeeritakse sõiduki täituvust.

Liiklussagedus (S), intervall (I)
Liiklussagedus S on nõudluse rahuldamiseks vajalik väljumiste arv ajaperioodis (tund, päev). 
Ühissõidukite liikumissageduse saab määrata järgmiselt.

Tiheasustuse puhul liini maksimaalse koormuse lõigul oleva sõitjate arvu ja sõiduki lubatud 
mahutavuse (m) ja mahutavuse kasutamise koefi tsiendi () kaudu.
Liiklussagedus antakse linnas tavaliselt tunni kohta.

S = Qmax / (m × l) (väljumine/h)

Hõreasustuse puhul tuleb arvestada ettenähtud teenusetaseme norme.

S = Qmax / I (väljumisi/ päevas)

Liiklusintervall (I) on kahe teineteisele liinil järgneva sõiduki (liinile väljumise või peatu-
sesse saabumise) ajaline vahe.
• Intervalli saab määrata:

– veomahu alusel: I = (mpl × ) / Qmax;
– sageduse alusel: I =  / S.

Intervall ja liiklussagedus on pöördvõrdelised suurused.

Intervalli ja sageduse määramise aluseks on:
• sõidunõudlus ehk inimeste liikumisvajadused, s.o kui palju inimesi on vaja ja võimalik (res-

sursid) vedada planeeritaval liinil;
• sageduse/intervalli norm.

Ühendusaeg, -kiirus, neist mõistetest oli juttu juba varem.
Tööpäeva pikkus näitab aega, mille jooksul saab ühistransporti kasutada.
Vajalik sõidukite arv liinil (A) sõltub ekspluatatsiooni ajast ja tuletatakse sageduse või inter-
valli abil. Et õigesti planeerida vajalikku sõidukite arvu, on vaja teada sõidunõudlust.

A = Tring e × Qm / (mn × ) (sõidukite arv)

A = Tring e / I (sõidukite arv)

11.2.2.4. Seostatud näitajad

Kulude tõhusus
Näitab, kas tegutsetakse parimal võimalikul viisil, minimaalsete kuludega. Teha asju õigesti.
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Mõõtmine vastab küsimusele: „Kui palju ressursse kulutati töö või teenuse ühikule?” Näitab, 
kui hästi on sõiduplaanid koostatud.
Kulu tõhususe näitajad:
• tegevuskulu/liiniläbisõit;
• tegevuskulu/liiniaeg;
• tegevuskulu/koht-km.

Kulude toimivus
Näitab, kui hästi fi rma kasutab oma ressursse, kui hästi on eesmärgid teostatud. Teha õigeid 
asju. Mõõtmine vastab küsimusele: „Kui palju ressursse kulutati tarbitud ühikule?” või „Kui 
palju tarbimistulu on saadud kulutatud ressursi ühikule?” Näitab, kas liinivõrk vastab nõudlusele.
Kulude toimivuse näitajad:
• tegevuskulu/sõitja;
• tegevuskulu/sõitja-km;
• piletitulu/läbisõit;
• dotatsioon/sõitja.

Teenuse toimivus
Seostab teenuse tarbimise teenuse pakkumisega, kas:
a) kasutatud teenuse näitajad töönäitajatega:

• sõitjaid/liiniläbisõit;
• sõitjaid/liiniaeg;
• sõitja-km/liiniläbisõit;
• sõitja-km/koht-km;

b) tulud teenuse näitajatega: tulu/sõit, tulu/reis, tulu/skm;
c) tulud kuludega: tulu/kulule, piletitulu/kulule.

Töö-, teenuse-, tasuvus- ja toimivusnäitajaid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
• aitavad avastada soovimatud trendid õigeaegselt ja saavutada soovitud tulemusi;
• anda infot õigete otsuste langetamiseks;
• aitavad hinnata kogu transpordisüsteemi, ühistranspordisüsteemi või üksikut liini;
• annavad aluse ühistranspordi teenindustaseme reguleerimiseks, et see vastaks eelarve 

 kitsendustele.

11.3. Ühistranspordialal tegutsemine

Ühistranspordialal tegutsemine jaguneb järgmiselt.
• Korraldus, selle põhimõtted.
• Planeerimine (põhineb teenindustasemel ja sõidu nõudlusel).
• Operatiivne tegutsemine, sõidukite töö organiseerimine liinidel vastavalt sõidugraafi kutele.
• Kontroll, liinitöö kulgemise jälgimine (kas lepingu tingimused on täidetud: regulaarsus, 

sooritatud väljumised, piletimüük jne).
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11.3.1. Ühistranspordikorralduse põhimõtted

Sõitjateveo kõige üldisem jaotus on: individuaal- ja ühistransport. Ühistransporti sobib korral-
duse seisukohalt jaotada kohalikuks ja kaugveoks.

Kaugvedu toimib turureeglite alusel nii palju, kui seadusandluse piirangud lubavad. Täna-
päeval toimub kohalik vedu mõningaste eranditega, reguleeritud korralduse alusel.

Kohaliku liiniveo alla kuuluvad:
• maakonnasisene, linnasisene ja vallasisene liiklus;
• linna ja lähimõjupiirkonna vaheline liiklus;
• piirkondlik (regionaalne) ühistransport: ühe majanduspiirkonna maaalal olevate valdade 

vaheline ühistransport.

Kaugveo alla kuuluvad pikamaalised veod nii riigi sees (linnadevaheline) kui ka riigist välja.
Sõitjatevedu sobib jaotada ka linnaliseks (urban) ja maapiirkonna liikluseks (rural). Linnalist 
liiklust iseloomustab tihe asustus, suur nõudlus, sage liiklus, lühemad vahemaad. Linnalise 
liikluse puhul tulevad teravamalt esile transpordi negatiivsed mõjud, nagu liiklusummikud, 
keskkonna kahjustamine, liiklusõnnetused. Maapiirkonna liiklust iseloomustab hõre asustus, 
vaesem elanikkond, madal nõudlus ja madal liiklussagedus ning pikemad vahemaad. Dotat-
siooni vajadus on suurem kui linnalises liikluses.

11.3.1.1. Ühistranspordi reguleeritud korralduse tekkimise tagamaad ja hetkeseis

Kuni . sajandi ndateni oli ühistranspordikorraldus ja teenuse pakkumine ühes struk-
tuurses üksuses – transpordiettevõttes, toimis tsentraalne korraldus.

Ettevõtte vastutusel oli: nõudlusinfo hankimine, liinivõrgu planeerimine, teenindustaseme 
kavandamine, sõidugraafi kute koostamine ja veo teostamine. Finantseerimine toimus piletitulu 
ja riikliku dotatsiooni abil.

Reguleeritud korralduse tekkimise põhjusteks peetakse ühistranspordikulude ja dotatsiooni 
ning autoliikluse pidevat kasvu. See omakorda tingis vajaduse toetada kohalikku ühistrans-
porti, et:
• säästa kuludes ja dotatsioonis;
• säilitada teenindustase;
• piirata piletihindade tõusu.

Kõike seda loodeti saavutada konkurentsiga, kasutades võistupakkumist, riigihanget. 
Konkurentsi tekitamiseks tuli ühtne struktuur lõhkuda ja leida uus organisatsioonistruktuur. 
Oluliseks peeti, et üks regionaalne üksus vastutaks kogu kohaliku ühistranspordi eest – 
ühtne liinivõrk kõikidele transpordiliikidele ja ühtne piletisüsteem.

Mõiste „reguleeritud korraldus” tuli asjaolust, et varem nimetati kohaliku veo korralduse 
vormi dereguleeritud korralduseks (ingliskeelses kirjanduses). Kuna uus vorm oli sisuliselt 
admin-majanduslik sekkumine, siis sobis deregulatsioonile vastandmõiste – reguleeritud. Tea-
tud perioodil kasutati nimetust kontrollitud konkurents. Praegu on kohaliku ühistrans-
pordikorralduse jaoks kasutusel termin „reguleeritud korraldus”, mille puhul kohaliku võimu 
vastav instants vastutab oma piirkonna sõitjateveo eest.

Reguleeritud korraldusskeemis on kaks poolt: kohalik omavalitsus (KOV) – teenuse tellija 
ja transpordiettevõte – täitja. Planeerimine, fi nantseerimine, teenuse pakkumine on jaotatud 
nende kahe poole vahel.
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Transpordifi rma vastutusel on:
• teenuse pakkumine vastavalt tellimisele (õiges kohas ja õigel ajal);
• kulusäästlik majandamine (transpordifi rmad on vastutavad oma kulude eest);
• sõidukite ja juhtide sõidugraafi kute planeerimine (see ülesanne võib olla ka kohaliku oma-

valitsuse ülesanne).

Omavalitsuse/tellija vastutus:
• marsruut- ja liinivõrgu planeerimine (optimeerides raha- ja ajakulu);
• teenindustaseme planeerimine (sõidukite täituvus, ooteaeg ja ühenduskiirus);
• teenuse tellimine – ostmine transpordifi rmadelt;
• info kogumine, töötlemine ja kasutamine;
• süsteemi fi nantseerimine (tariifi d, piletisüsteem ja -hinnad; piletitulu ja dotatsioon; teenuse 

eest tasumine);
• töö teostamise seire;
• maksmine tehtud töö eest, mõõdetuna kvaliteedi ja kvantiteedi järgi;
• info andmine sõitjale;
• sõidukite ja juhtide sõidugraafi kute planeerimine*;
• avaliku konkursi, riigihanke korraldamine vedajate valimiseks avalikule liiniveole.
*See võib ka olla ettevõtte ülesandeks.

Riigihanke protsess peab olema aus, selgelt avalikustatud ja läbipaistev. Kohalik omavalitsus, 
kelle vastutusel on marsruutvõrgu ja liinivõrgu kujundamine, peab välja pakkuma võimaliku 
ja vajaliku teenindustaseme. Lepingus peab olema selgelt määratletud fi nantsiline kompen-
seerimine. Lepingus määratud tasusumma muutumine tuleb siduda infl atsiooni indeksitega. 
Vajalik on dotatsioonikindlus. Lepingus võivad olla ka keskkonna ja sotsiaalsed kriteeriumid.

Kõigis Euroopa riikides ja paljudes maailma riikides kehtib kohalikul sõitjateveol avaliku 
võimu vastutus reguleeritud korralduse kaudu. Erandiks on Suurbritannia bussiveod, kus toi-
mib tururegulatsioon. Londonis toimib ühistransport reguleeritud korralduse ja konkurentsi 
kaudu.

Europarlamendi Transpordi Komitee on veendunud, et avaliku võimu rolli ühistranspordi 
teenindustaseme määraja ja korraldajana tuleb tähtsaks pidada, tema rolli tuleb hoida. Seda 
tuleb rõhutada, kuna võib leiduda poliitikuid-otsustajaid, kellele meeldiks süsteemi muuta. 
Seda ei ole mõtet teha, kuna ta on ennast õigustanud.

11.3.1.2. Olukord Eestis

Eestis kehtib kohalikul sõitjateveol reguleeritud korraldus . aastast. Kehtestamise ees-
märgiks oli muuta planeerimine nõudlusest lähtuvaks, kasutada reguleeritud ehk kontrollitud 
konkurentsi.

Eesti seadused kohustavad teenindaja leidmiseks korraldama riigihankeid.
. a, kui hakkas kehtima reguleeritud korraldus, oli Eestis kohalik omavalitsus maa-

konnatasandil. . a administratiivne reform viis kohalikud omavalitsused valla tasan-
dile (vallad väiksed, ei planeeri ühe valla sees kohalikku sidevahendit, v.a koolilastevedu). 
Kuna oskusteabe ja inimressursside puudus on senini probleemiks paljudes kohtades 
kohalikul tasandil, on vastutus sisuliselt ettevõtte tasandil. Ettevõtte huvi on kasumi teenimine, 
mitte avaliku teenuse osutamine. Erandiks on Tallinn (Linnavalitsuse Transpordiamet), Jär-
vamaa, Harjumaa ja Pärnumaa koos Pärnu linnaga (ühistranspordikeskused). Maanteeameti 
ühistranspordi osakond indekseerib veotariife, mille alusel jagatakse dotatsiooni.
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Siiani on probleemid riigihangete läbiviimisel. Riigihange on korraldatud kõikides 
maakondades, kuid tulemused on olnud pikka aega edutud:
• alapakkumised koos dotatsiooni hilisema tõusuga;
• teenindustaseme langus;
• hankeprotsess vaidlustatud, mille puhul reeglina pikendatakse lepingut olemasoleva vedajaga.

Tulemusi on kahjustanud ka see, et konkureeriva pakkumise läbiviimiseks on aeg tavaliselt eba-
piisav ja kohaliku võimu tasandil kompetents vähene. Kohtupraktika on erinev Põhjamaadest. 
Meil on kohtul võimalik panna vaidluse puhul tõkend, siis ei saa võitjaga püsivat lepingut sõl-
mida. Eestis ei olnud võimalik kulude kokkuhoius saavutada sama tulemust, mida lääneriikides.

Tabelis  on näide tariifi de alapakkumisest. . ja . veerus on konkurentsis osalejad, . ja 
. veerus enne turul tegutsevad ettevõtted ning viimases . veerus on eksperthinnang.

Tabel 2

Alapakutud tariifi d Eesti X maakonna riigihankel (EEK)

Kulud Pakkuja 1 Pakkuja 2 Turul 1 Turul 2 Kontrollarv

Kütus 1,96 1,98 1,67 1,44 2,04

Töötasu 1,53 1,29 1,7 1,65 1,51

Remont 0,21 0,89 0,91 1,00 1,25

Kulum 0,2 0,5 0,93 0,17 0,94

Muud kulud 0,08 0,24 0,38 0,13 0,5

Üldkulud 0,10 0,61 0,63 0,13 0,5

Kokku 4,08 5,51 6,62 4,52 6,74

Tabelist  on näha, et kütuse ja töötasu osas ei ole suurt erinevust eksperthinnanguga. Küll 
aga on suured erinevused remondi ja kulumi osas. Suur vastuolu on selles, et pakkujate kulum 
on madal, mis tähendab vanu sõidukeid (olid keskmiselt  aastat), siis ei saa olla remondi-
kulud nii madalad. See tähendab juba liiklusohtlikkust. Seda muidugi juhul, kui kulud on ausalt 
 vastavale liinile kantud.

Ühistranspordi kulusäästu üheks võimaluseks on veel ähvardav konkurents. See 
 tähendab, et veofi rmale antakse aega ise oma kuludes kokku hoida. Öeldakse ajaperiood, mille 
jooksul peab saavutama määratud summa võrra kulude alanemise. Ähvardavat konkurentsi 
on rakendatud nt Tallinnas, kuna ei olnud võimalik tagada piisavalt fi nantsvahendeid kulude 
 katteks. Tol korral see toimis.

11.3.2. Ühistranspordi planeerimine

Ühistranspordi pikaajalise ehk perspektiivse planeerimise eesmärk on: optimeerida 
marsruutvõrk (aja- ja rahakulu arvestusega). Selle töö käigus toimub ka liinivõrgu ning tee-
nindustaseme planeerimine (ka pikaajaline lõppeb intervalli ja sõidukite arvu planeerimisega). 
Lähtutakse sõidunõudlusest, elanike arvust ja liikuvuse näitajatest. Sõidunõudlus saadakse eri 
andmebaasidest ja küsitlustest. Sõidunõudlusest saadakse asustusseosed, s.o kust kuhu inime-
sed liikuda tahavad, reiside arvud transporditsoonide vahel.
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Ühistranspordi lühiajalise ehk operatiivse planeerimise eesmärk on optimeerida tee-
nindustase (aja- ja rahakulu arvestusega). Teenindustaseme kavandamise käigus planeeritakse 
sõidukid liinidele (nende suurus, liiklussagedus). Lühiajalise planeerimise aluseks on sõidu-
nõudlus. Nõudlus saadakse sõitjatevoogude uuringutest, milleks on:
• profi iliuuringud (sisenemiste ja väljumiste arvud peatustes kogu liini profi ili ulatuses);
• põiklõike uuringud (leitakse nõudlus liini põiklõikes, milleks on maksimaalse koormusega 

peatuste vaheline lõik).

11.3.2.1. Operatiivse planeerimise viis taset

) teenusetaseme planeerimine.
Arvutame:
a) liiklussageduse, S = Q / mpl (väljumisi ajaühikus);
b) intervalli, I =  ×  / S, (min);
c) sõidukite arvu, A = Tring / I.

Tiheasustuse puhul toimub arvestus järgmiselt.
Lähteandmed:

tipuaja nõudlus Qtipptund = ;
sõiduki plaaniline mahutavus mpl = ;
ringiaeg Tring =  ja  min.

Sagedus S = Q / mpl =  /  =  väljumist/tunnis.
Intervall I =  ×  / S =  ×  /  =  min.
Sõidukite arv A  = Tring / I =  /  =  bussi; A  = Tring / I =  /  =  bussi.
Märkus: tõstes kiirust, väheneb sõidukite vajadus sama hulga inimeste vedamiseks.

Hõreasustuse puhul toimub arvestus järgmiselt.
Lähteandmed:

Qtipptund = ; 
I =  min;
Tring =  min.

Sõidukite arv A = Tring / I =  /  =  bussi.
Plaaniline sõiduki mahutavus mpl = Q / S = Q × I =  ×  /  =  inimest.

)  Liini sõidugraafi ku koostamine: oletame, et tööaja algus on kell . , S =  ja 
I =  min, siis saame:

.j .j .j .j .j .j .j .j .j .j

I ring: . . . . . . . . . .

II ring: . . jne

See tähendab, et . buss läheb II ringile kell .  ja kui tööpäeva pikkus on  tundi ja ringiaeg 
 min, siis  /  tunniga = , st et . buss teeb  ringi tööpäevas (juhte tuleb vahetada).
Liini sõidugraafi k väljendab liinile planeeritud kõikide sõidukite (järjekordade) töörežiimi, 

arvestatud on liiklusintervalli ja ekspluatatsiooni aega. Sõidugraafi kud kavandatakse veo-
mahtude (nõudluse), veovõime (pakkumise), kiiruste alusel. Sõidugraafi k määrab kasutajale 
kõik ühistranspordi teenindustaseme näitajad:
• kui mugav on sõita (sõiduki mahutavus ja selle kasutamine);
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• kui kaua tuleb sõidukit oodata (liiklusintervall);
• milline on ajakulu ühistranspordi kasutamisel (kiirused ja liikluse organiseerimine);
• kui kaua saab ööpäevast ühistransporti kasutada (tööaja algus ja lõpp liinil).

) Järjekordade sõidugraafi kud: arvestatakse ringiaega, st ühendusaeg + puhkeaeg lõpu-
peatuses sõidukijuhile.

) Bussijuhi töögraafi k: arvestatakse tööseadusandluse piirangute ja puhkeaegadega.

) Sõiduplaan tarbijale: see tehakse liinile ja peatustele.
Sõiduplaan on sõitja jaoks, mis annab teavet sõiduki peatustest väljumise kellaaegade kohta 
liinil või liinidel. Sõiduplaan koostatakse sõidugraafi ku alusel. Sõiduplaan on dokument, 
 millega määratakse ühissõiduki liikumistee, väljumisajad (kaugliinidel ka saabumisajad) ning 
peatused sõitjate sisenemiseks ja väljumiseks (ühistranspordiseadus).
Ühistranspordi alal tegutsemise alla kuuluvad veel:
• operatiivne tegutsemine: töötamine lepingus sõlmitud töömahtude ja sõiduplaanide 

alusel;
• tegevuse kontroll: lepingu täitmise ja piletitulu laekumise üle. Kas sõidukid on graafi kus, 

milline on regulaarsus jne.
Käesolevas materjalis ei peatuta neil tegevustel pikemalt.

11.3.3. Ühistranspordikorraldus mujal

Olukord Põhjamaades

Riigihanke puhul on kohtuvaidlusi harva. Põhjuseks asjaolu, et vaidlustuse korral ei seata 
kohtu tõkendit, vaid sõlmitakse võitjaga leping. Kui võitja rikub lepingut, maksab ta kaotanud 
vedajale kompensatsiooni temale tekitatud kahju ulatuses. Seetõttu on vähe põhjendamatuid 
vaidlustusi. Samal ajal on mitmed Põhjamaade linnad lükanud hankeprotsessi edasi (kuna ELi 
surve vähenes). Selle asemel on kasutatud ähvardavat konkurentsi. Tamperes näiteks vähen-
dati selle abil viie aasta jooksul dotatsiooni %-lt -le.

Põhjamaade kogemused näitavad, et riigihanke positiivse mõjuna võimaldasid pakkumised 
osta teenust odavamalt. Kui aga miinimumhinnaga ei suudeta tööd teha, hinnad tõusevad. 
Negatiivseteks mõjudeks on:
• sotsiaalne ebakindlus: töötajate vallandamine, streigid;
• teeninduskvaliteedi langus – riskitakse veeremi tehnilise seisukorraga;
• tülid, kaebused – ühistranspordi maine langus;
• paljud pakkumised alla omahinna.

Kohaliku bussiveo turukonkurentsi ehk reguleerimata korralduse heaks näiteks halvas 
mõttes on Suurbritannia kohalik bussiliiklus (v.a London). . aastast toimib tururegulat-
sioon, mille puhul kohalik omavalitsus ei tohi sekkuda kohaliku bussiveo korraldusse. Enne 
üleminekut reguleeritud korralduselt (kuni . aastani) reguleerimata korraldusele toimus 
palju debatte ja tehti mitmeid uuringuid.
Seaduse pooldajad uskusid, et tururegulatsioon annab:
• rohkem ja parema teenuse, rohkem sõitjaid;
• madalamad kulud ja tariifi d (piletihinnad);
• stabiilse ja integreeritud teeninduse;
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• hea liikluskorralduse;
• ühtse piletisüsteemi.

Tulemused olid tegelikkuses aga vastupidised:
• läbisõit kasvas u %. Tekkisid risti-rästi-marsruudid, sest veofi rmad said ise liini mars-

ruute ja sõiduplaane koostada. Risti-rästi-liin korjas rohkem sõitjaid kui otseliin;
• ühenduskiirus vähenes sagedaste peatumiste tõttu;
• vähenes sõitjate arv (u %), kuna inimesele ei meeldi ringisõit ja aeglane sõit;
• kasvasid piletihinnad (u %), kuna veofi rmad ei tulnud toime seni kehtinud tariifi dega;
• fi rmad vähendasid kulusid, et püsida konkurentsis (palkade alanemine, väikebusside kasutus, 

vähesed investeeringud);
• tarbija kulud kasvasid: ajakulu ja piletihinna kasvust tingituna;
• ühiskonnakulud kasvasid autokasutuse kasvust tingituna. Energiakasutuse kasv u %.

Positiivseks tulemuseks oli dotatsiooni u % vähenemine.
Palju on räägitud reguleeritud korralduse taastamisest, kuid muutusi ei ole. Otsitakse muid 

võimalusi kvaliteetsema teenuse pakkumiseks elanikele, üheks selliseks oli kvaliteedileping. 
Manchesteris rakendati, kuid ei õigustanud ennast, kuna valitud kvaliteedinäitajaid on raske 
kontrollida.

Kuna linnad on vastutavad rööbastranspordi eest, on see põhjus, miks arendatakse jõudsalt 
rööbastransporti (Manchester, Liverpool).

Kohaliku omavalitsuse vastutusel on:
• sotsiaalselt vajalik bussiteenus, mida kommertsalustel töötavad fi rmad ei paku (makstakse 

dotatsiooni kulude katteks);
• kohaliku rongiliikluse fi nantstoetus ja tariifi de ning teenindustaseme kujundamine/kehtesta-

mine;
• metroovedude korraldamine ja arendamine;
• puuetega inimestele transporditeenuse osutamine;
• soodustusega tariifi skeemid (vanurid, puuetega inimesed, lapsed ja õpilased);
• bussijaamad, -ootepaviljonid ja -peatused;
• ühistranspordi kohta info andmine avalikkusele;
• tuleviku ühistranspordi infrastruktuuri planeerimine;
• ühistranspordi soodustamine liikluskorralduse ja hinnakujunduse abil;
• koostööd tehakse maakondadega, transpordifi rmadega, raudteega, lennujaamaga ja maan-

teeametiga.

SEKKUDA EI TOHI kohalikku bussiliiklusse!

Suurbritannia kohaliku bussiliikluse võrdlus Londoni ühistranspordiga

Sarnasused: ühikukulu vähenemine Londonis ja mujal on samas suurusjärgus. Töömaht 
(läbisõit) on kasvanud nii Londonis kui ka mujal samas suurusjärgus.

Erinevused: sõitjate arv on Londonis kasvanud, mujal vähenenud. Dotatsiooni tase on 
Londonis vähenenud oluliselt rohkem.

Reguleerimata korraldus ehk tururegulatsioon toimib kommertsliinide näol reeglina 
kaugbussiliikluses, mõnikord regiooniliikluses ja Suurbritannia bussiliikluses, v.a Londoni 
ühistransport.



141

Kommertsvedude eesmärk on kasumi teenimine, mitte sotsiaalse teenuse pakkumine. 
Mis puudutab teenindustaset, siis regulaarsus on väga halb (sõidukid ei jälgi sõiduplaani). 
Samuti on usaldusväärsus väga halb. Kuna masinapark on reeglina vana ja puuduvad ka 
reservbussid, ei ole asendusbusse võtta, kui buss juhtub liinil katki minema. Liiklusohutus 
jätab  soovida (võetakse seisjaid ainult istekohtadega sõidukitesse, sõidetakse lubatust kiire-
mini). Nõudluse rahuldamine ei ole prioriteet. Sage on (pileti)tulude varjamine. Seega puudub 
teenuse pidevuse garantii.

Rongiliiklus Suurbritannias, lõhuti monopoolne seisund ja toimus erastamine. Mono-
poolse seisundi lõhkumise ja erastamise tagajärjel kasvas kaubavedudel turuosa %-lt -le, 
kuid kasvas liiklusohtlikkus, eriti reisijateveol. Erastamise arvele pannakse Suurbritan-
nias  paljud rongiõnnetused (erakapital soovib kiiresti kasumit ega investeeri piisavalt infra-
struktuuri). Suurbritannias sai erastamise tulemusena raudtee infrastruktuuri haldusfi rmaks 
 Railtrack. See fi rma läks . a pankrotti. Tema järglaseks sai kasumit mitteteeniv fi rma 
Network Rail, mida klassifi tseeritakse formaalselt erasektorisse kuuluvaks. Kuna tema võlgade 
käendaja on valitsus, peavad aga paljud teda avaliku sektori esindajaks.

11.4. Kokkuvõte

Ühistransport on tähtis ühiskonnaelu ja inimeste elukorralduse seisukohalt. Tähtsus seisneb 
järgmises.
• Inimestel on igapäevaselt vaja liikuda. Ühistransporti peetakse baasteenuseks, mis peaks 

olema kättesaadav kõigile. On vältimatu noorte, vanurite, invaliidide, roheliselt mõtlevate 
inimeste liikumise tagamiseks.

• Mõjutab maakasutust ja selle arendamise mustrit.
• Loob töökohti ja edendab majanduskasvu.
• Toetab poliitilisi otsuseid, mis puudutavad energiakasutust, õhukvaliteeti ja süsiniku emis-

siooni.
• Linnades pakub ühistransport võimaluse liiklusohutuse, keskkonna kahjustamise ja kogu 

transpordisüsteemi toimivuse parandamiseks.

Autode arvu kasv on põhjustanud ühistranspordi osa vähenemise. Ühistransport ja auto on 
nõiaringis. Ühiskond saab selle nõiaringi peatada, toetades ühistransporti ja investeerides sellesse.

Ühistransporti tuleb soodustada ja seda saab teha järgmiste abinõudega.
Lühiajalised abinõud:
• ühistranspordi prioriteedid (bussirajad, foorisüsteemid);
• ühistranspordi piletihinna doteerimine või tasuta sõit.

Keskmised abinõud:
• liikide integreerimine: füüsiline, liinitöö, tariifi d, teave, turundus.

Pikaajalised abinõud:
• pikaajalised maakasutuse/transpordi plaanid, mis keskenduvad ühistranspordi liinivõrgu 

planeerimisele ja vähima kuluga liigi valikule;
• ühistranspordi fi nantseerimiskindluse tagamine;
• suure ja keskmise läbilaskevõimega ühistranspordisüsteemide rajamine;
• jalgsikäigu, jalgratta ja para(poolühis)transpordi soosimine.
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Koos ühistranspordi soodustamisega tuleb autokasutust piirata ja seda saab teha järgmiste 
abinõudega.
• Autostatuse piiramine: auto importimise ja ostmise maksustamine.
• Autokasutuse kulustruktuur: auto kaudse doteerimise lõpetamine („tasuta” parkimine, asu-

tuste autod jmt).
• Parkimiskohtade arvu ja parkimistasude reguleerimine.
• Kasutaja maksustamine mõjutamaks kasutusharjumust: teetoll, kütuse hinna diferentseeri-

mine kasutuse järgi; välismõju maksud: keskkonnamaks, ummikumaks.
• Planeerimine ja reguleerimine: liikluse rahustamine, autovabad alad jne.
• Maakasutuse ja transpordisüsteemi integreerimine.
• Infolahenduste kasutus vabavoo tagamiseks kiirteedel.

Parima tulemuse saamiseks nii ühiskonna, tema liikmete kui ka transpordikasutajate seisu-
kohalt on see, et eelnevaid ühistranspordi toetamise ja autokasutuse piiramise meetmeid tuleb 
rakendada integreeritult. Vastupidiselt, st tükkhaaval tegutsedes saame heal juhul väga väikese 
nihke paremuse poole, mis ei kaalu üles meetme jaoks tehtud kulusid.
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