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Igal aastal hukkub maailmas liiklusõnnetustes umbes 1,2 miljonit inimest, seda
enamasti maanteedel. See on peaaegu samapalju kui on Eestis elanikke.
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on pooled õnnetustes
hukkunutest jalakäijad, jalgratturid ja mootorratturid. Aastatel 1992–2012 on
Eestis toimunud 36 307 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles on viga
saanud 45 589 inimest ja hukkunud kokku 4341 inimest.
Sissejuhatus
Artikkel käsitleb taasiseseisvunud Eestis aastatel 1992–2012 toimunud inimkannatanutega
liiklusõnnetusi, liiklusõnnetuste seoseid autostumisega, jalakäijate, jalgratturite ning joobes
juhtide osalust liiklusõnnetustes. Statistika põhineb maanteeameti andmetel seisuga
20. märts 2013.
Liiklusõnnetus on siinkohal määratletud kui juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või
teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma. Tee all mõistetakse maanteed,
tänavat, parklat, õueala või muud liikluseks kasutatavat rajatist koos kõnniteede, kergliiklusteede,
teepeenarde, haljas-, eraldus- või muude ribadega. Liiklusõnnetuste hulka ei loeta siin juhtumeid,
kus jalakäija saab kannatada kokkupõrkes rongiga, juhtumeid võistluste tõttu avalikuks
kasutamiseks suletud teelõigul võistlusel osalenud sõidukite vahel, juhtumeid töötamisel tee
ehitus-, remondi- või hooldustöödel ainult selles töös osalenud sõidukite ja inimeste vahel.
Vigasaanu on inimene, kellele liiklusõnnetuses saadud vigastuse tõttu antakse meditsiinilist
esmaabi, määratakse ambulatoorne või statsionaarne ravi. Erinevalt mitmetest teistest Euroopa
riikidest ei tehta Eestis vahet kergete ja raskete vigastuste vahel. Hukkunu on inimene, kes suri
liiklusõnnetuses saadud vigastuste tagajärjel sündmuskohal või 30 päeva jooksul pärast
liiklusõnnetust. Kui inimene suri saadud vigastustesse rohkem kui 30 päeva pärast õnnetust,
loetakse ta vigastatuks. Suitsiidi sooritanud loetakse hukkunute hulka. (Maanteeamet 2013).
Liikluses aasta jooksul hukkunute arv ületas Eestis saja piiri 1947. aastal. Viimase poole sajandi
kõige traagilisem oli 1991. aasta, kui Eestis hukkus liikluses 491 ja sai vigastada 2175
inimest. Euroopa Liit püstitas 2001. aastal eesmärgi parandada oluliselt liiklusohutust ja
vähendada 2010. aastaks liiklusõnnetustes hukkunute arvu poole võrra. Euroopa Liidu
kavandatud keskmisele liiklusohutuse tasemele jõudmiseks ei tohtinuks Eestis 2010. aastal
liiklusõnnetustes hukkuda rohkem kui 140 inimest ja 2015. aastal ei tohiks hukkuda mitte rohkem
kui 100 inimest. 2010. aastal hukkus Eestis liiklusõnnetustes 79 inimest. Võrreldes 2000. aastaga
(204 hukkunut) oli vähenemine 61%. Kuid 2011. aastal ületas hukkunute arv taas 100 piiri.
(Maanteeamet 2013).
Kokku hukkus mullu Euroopa Liidu (EL) teedel liiklusõnnetustes 28 000 inimest, neile lisandub
igal aastal umbes veerand miljonit raske vigastuse saanut. Eestis kaotas 2012. aastal
liiklusõnnetuste tagajärjel elu 87 inimest, 1706 vajas arstiabi. Liiklussurmade arv Euroopa Liidus
vähenes 2012. aastal 9% võrra. Euroopa Komisjoni avaldatud andmete kohaselt oli 2012. aastal
EL-i riikides maanteeliikluses hukkunuid vähem kui kunagi varem alates ajast, mil esimesi
andmeid koguma hakati. Kõige vähem on liiklussurmasid endiselt Suurbritannias, Rootsis,
Madalmaades ja Taanis, kus esitatud andmete kohaselt on umbes 30 liiklussurma miljoni elaniku
kohta. Eesti on Balti riikide seas jätkuvalt ohutuima liiklusega (tabel 1, joonis 1).
(Liiklusohutus … 2013)
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Tabel 1. Liiklusõnnetustes hukkunuid miljoni elaniku kohta Eestis ja Euroopa Liidus,
2008–2012
Table 1. Fatalities in road traffic accidents per million inhabitants in Estonia and the European
Union, 2008–2012
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Joonis 1. Liiklusõnnetustes hukkunuid miljoni elaniku kohta Euroopa Liidu riikides, 2012
Figure 1. Fatalities in road traffic accidents in the European Union countries per million
inhabitants, 2012
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Euroopa maanteedel hukkunutest 21% on jalakäijad, 7% jalgratturid ning 18% mootorratta- ja
mopeedijuhid. 70% neist jalakäijatest saab surma linnas. Viimase kümne aasta jooksul ei ole
liiklusõnnetustes hukkunud jalakäijate arv vähenenud samavõrra kui liiklussurmade üldarv.
Peaaegu pooled linnades surmaga lõppenud liiklusõnnetustest on seotud jalakäija või
jalgratturiga. Jalakäijate ja ratturite elu ohustavate asjaoludena võib välja tuua näiteks eraldi
liiklusraja puudumise, suure sõidukiiruse ja liiklejate endi ettevaatamatu käitumise.
(Euroopa … 2013)

Liiklusõnnetused Eesti teedel on harvenenud
1992. aastal juhtus Eestis 1167 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1289 ja
hukkus koguni 287 inimest (joonis 2). Aastatel 1993 ja 1994 kasvas nii õnnetuste, vigasaanute
kui ka hukkunute arv. Järgnenud aastatel kasvas nii kannatanutega liiklusõnnetuste kui ka
vigasaanute arv, kuigi mõnel aastal kasv pidurdus. Sajandivahetusel olukord liikluses halvenes.
Kui 1999. aastal vähenes nii liiklusõnnetuste, neis vigasaanute kui ka hukkunute arv, siis aastatel
2000–2002 kasvas nii liiklusõnnetuste kui ka vigasaanute arv. 2002. aastal oli ka hukkunuid 24
võrra enam kui aasta varem. Kõige rohkem inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtus
taasiseseisvunud Eestis ajavahemikus 2004–2007, mil neid oli üle 2200 aastas. Enim oli
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niisuguseid liiklusõnnetusi Eestis 2006. aastal – 2585. Ka liiklusõnnetustes vigasaanuid oli neil
aastail enim: 2004. aastal 2875 ja 2006. aastal koguni 3508 inimest. Enim hukkus
liiklusõnnetustes inimesi 1994. aastal, mil liikluses kaotas elu 364 inimest. Järgnenud aastatel on
liiklusõnnetustes hukkunuid siiski vähemaks jäänud, kuigi üsna palju hukkunuid oli ka 1997. ja
1998. aastal, vastavalt 279 ja 284.
Joonis 2. Inimkannatanutega liiklusõnnetused, hukkunud ja vigasaanud, 1992–2012
Figure 2. Traffic accidents with casualties, killed and injured, 1992–2012
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Aastatel 2007–2010 vähenes nii kannatanutega liiklusõnnetuste, neis õnnetustes vigasaanute kui
ka hukkunute arv. Kui 2010. aastal, millest kujunes väikseima liiklussurmade arvuga aasta
viimase poolsajandi jooksul, hukkus Eesti teedel 79 inimest, siis 2011. aasta tõi esimest korda
viimase viie aasta jooksul kaasa liiklusohvrite arvu kasvu. Suurenes ka liiklusõnnetuste ning
vigasaanute arv. Enamikes naaberriikides oli trend vastupidine, küll aga võib ühesuguseks
pidada probleeme jalakäijatega. Ka meil kasvas hukkunute arv ligikaudu 2/3 ulatuses jalakäijate
arvelt, seda siiski pigem linnaliikluses kui maanteedel (Liiklusaasta … 2013). 2011. aastal toimus
Eestis 1492 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1877 ja hukkus 101 inimest.
2012. aastal juhtus Eestis 1381 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1706 ja
hukkus 87 inimest. Aastaga vähenes liiklusõnnetuste arv 111, liiklusõnnetustes vigasaanute arv
171 ja hukkunute arv 14 võrra. 2012. aastal liikluses elu kaotanute hulgas oli 30 jalakäijat ning
kaheksa jalgratturit, mis on 44% liiklusõnnetustes hukkunutest. Hukkunud jalakäijateks loetakse
siinkohal kõik õnnetuste tagajärjel hukkunud jalakäijad sõltumata õnnetuse liigist ja hukkunud
jalgratturiteks
kõik
õnnetustes
hukkunud
jalgratturid
sõltumata
õnnetuse
liigist.
(Maanteeamet 2013).
Viimase kümne aasta jooksul on õnnetusi ja vigasaanuid olnud rohkem kui varasemal kümnendil,
liiklusõnnetustes hukkunuid aga vähem. Võrreldes 1992. aastaga oli 2012. aastal 214
liiklusõnnetust ja 417 liiklusõnnetustes vigasaanut rohkem, kuid hukkunuid oli koguni 200 võrra
vähem. Kui võrrelda aastaid 2002 ja 2012, siis kümme aastat tagasi olid kõik näitajad suuremad:
783 inimvigastatutega liiklusõnnetust, 1162 neis vigastada saanut ja 136 hukkunut enam kui
2012. aastal. Alates 2007. aastast on vähenenud nii liiklusõnnetuste, nendes vigasaanute kui ka
liiklusõnnetustes hukkunute arv. Erandiks oli 2011. aasta, mil sagenesid õnnetused jalakäijate ja
jalgratturitega.
Kõige rohkem inimkannatanutega liiklusõnnetusi – 8245 – on aastatel 2002–2012 toimunud Harju
(sh 5858 Tallinnas) ning Tartu maakonnas – 3082. Need on ka kõige tihedamalt asustatud
piirkonnad Eestis. Üle 1000 inimkannatanuga liiklusõnnetuse on sel perioodil kokku toimunud ka
Ida-Viru, Pärnu ja Lääne-Viru maakonnas. Vigasaanuid on nende aastate jooksul samuti enim
olnud Harju- ja Tartumaal, vastavalt 10 008 (sh 6789 Tallinnas) ja 3844. Kõige rohkem hukkus
neil aastail inimesi samuti Harju maakonnas (456, sh Tallinnas 183), järgnes Ida-Virumaa 207
hukkunuga. Üle saja inimese on hukkunud aastatel 2002–2012 nii Tartu, Lääne-Viru kui ka Pärnu
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maakonnas. 2012. aastal toimus Harjumaal 608 liiklusõnnetust, neist 441 Tallinnas. Viga sai
vastavalt 729 ja 515 ning hukkus 26 inimest, neist 13 Tallinnas. Tartumaal toimus 2012. aastal
209 õnnetust, viga sai 255 ja hukkus 8 inimest.
Vaadates nende aastate statistikat kuude kaupa, selgub, et enim inimkannatanutega
liiklusõnnetusi on juhtunud suvekuudel. Ka vigasaanuid on neil kuudel olnud kokkuvõttes kõige
rohkem. Liiklusõnnetustes hukkunuid on olnud aga enam aasta teises pooles. Viimase viie aasta
statistika kohaselt on 2/3 liiklusõnnetustest toimunud valge ajal ja kolmandik pimeda ajal.
Vigasaanute hulk jaguneb samamoodi. Ka hukkunuid on valge ajal olnud rohkem kui pimeda ajal,
vastavalt 58% ja 42%. Pimeda aeg on ajavahemik ehast koiduni, mil loodusliku valguse
vähesuse tõttu on nähtavus alla 300 meetri. (Maanteeamet 2013).

Mootorsõidukeid on aasta-aastalt rohkem
Liiklusõnnetuste arv on tihedalt seotud mootorsõidukite arvuga. Mootorsõidukite arv (sõiduautod,
veoautod, bussid ja mootorrattad ning alates 2011. aastast ka mopeedid) Eesti liiklusregistris on
aasta-aastalt kasvanud, kusjuures sõiduautode osatähtsus mootorsõidukite koguhulgas ulatub
viimastel aastatel kuni 84%-ni.
Kui 1992. aastal oli Eestis 466 500 (mittepõllumajanduslikku) mootorsõidukit, nende seas ligi
283 500 sõiduautot, siis 2002. aasta lõpus oli arvel 493 500 mootorsõidukit, neist 400 700
sõiduautod (joonis 3). Kümne aastaga oli mootorsõidukite arv registris kasvanud 6%,
sõiduautode arv üle 40%. 2012. aasta lõpuks ulatus mootorsõidukite arv 729 800-ni ning
sõiduautosid oli liiklusregistris arvel 602 100. Seega kasvas mootorsõidukite arv viimase kümne
aastaga kokku 48% ning sõiduautode arv suurenes poole võrra. 20 aasta taguse ajaga võrreldes
oli 2012. aasta lõpuks mootorsõidukite arv suurenenud enam kui poole võrra ning sõiduautode
arv üle kahe korra. Vahepealsed vähenemised (1994 ja 2001) aegreas on tingitud liiklusregistri
korrastamisest.
Joonis 3. Mootorsõidukite arv, 1992–2012
Figure 3. Number of motor vehicles, 1992–2012
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Autostumise näitajana kasutatakse sõiduautode arvu 1000 elaniku kohta. Taasiseseisvumisjärgset Eestit iseloomustab autostumise kiire kasv, kuid selle tase on Eestis siiski madalam kui
Euroopas keskmiselt. Kui 1992. aastal oli Eestis 187,6 sõiduautot 1000 elaniku kohta, siis
2002. aastaks ulatus see näitaja 296,5-ni ning 2012. aastal 469-ni (joonis 4). Seega on
autostumine 20 aasta jooksul kasvanud 2,5 korda.
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Vaadates teist suhtarvu, liiklusõnnetusi 1000 sõiduauto kohta, näeme, et 20 aastat tagasi toimus
Eestis 4,1 liiklusõnnetust 1000 sõiduauto kohta ning kuigi järgnevatel aastatel langes näitaja
3 lähedale, siis aastaks 2002 kasvas see 5,4-ni, mis oli ka viimase 20 aasta halvim tulemus
(joonis 4). Aastatel 2005–2007 püsis liiklusõnnetuste arv 1000 sõiduauto kohta tasemel 4,7 ning
on langenud alates 2008. aastast. 2012. aastal oli vastav näitaja 2,3, mis on viimase 20 aasta
parim tulemus. Seega on kannatanutega liiklusõnnetuste arv viimastel aastatel vaatamata
mootorsõidukite arvu jätkuvale kasvule vähenenud. See näitab liikluskultuuri ja tõenäoliselt ka
sõidukite ohutusvarustuse paranemist. Ka Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel oli
2012. aastal 28 791 liiklusõnnetusena käsitletud kindlustusjuhtumit, mis on 3% vähem kui
2011. aastal, kuigi pidevalt kindlustatud sõidukite arv kasvas aastaga 5% (Arumägi jt 2013).
Joonis 4. Sõiduautode ja liiklusõnnetuste suhtarvud, 1992–2012
Figure 4. Passenger cars’ and traffic accidents’ ratios, 1992–2012
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Vaadates kolmandat suhtarvu, liiklusõnnetusi 1000 elaniku kohta, selgub, et alates 1992. aastast
kuni 2006. aastani kasvas see näitaja pidevalt. Viimastel aastatel on liiklusõnnetuste arv 1000
elaniku kohta jäänud tasemele 1,1, mis tähendab, et iga tuhandes elanik on sattunud
liiklusõnnetusse. Aastatel 2005–2007 oli see näitaja 2 ligi (joonis 4).

Sagenenud on õnnetused jalakäijate ja jalgratturitega
Viimastel aastatel on palju kõneainet pakkunud liiklusõnnetused jalakäijate ning jalgratturitega.
Otsasõidud jalakäijatele moodustavad ligikaudu veerandi kõigist inimkannatanutega
liiklusõnnetustest ning kokkupõrked jalgrattaga ligi 10%. Sarnane on ka nende osatähtsus
liiklusõnnetustes hukkunute seas.
Otsasõit jalakäijale on määratletud kui mootorsõiduki otsasõit teel viibivale jalakäijale või kui
mootorsõiduk tagurdab jalakäijale otsa. Jalakäijaks loetakse ka isik, kes kasutab liikumiseks rula,
rulluiske, tõukeratast, lükkab jalgratast, mootorratast või lapsevankrit. Otsasõiduks jalakäijale ei
loeta juhtumeid, kus otsa sõideti teel viibivale isikule, kes ehitas, remontis või hooldas teid, istutas
lilli, laadis veokile koormat. Siinses kontekstis on jalakäija ka lapsevankris või kelgul istunud
väikelaps, keda täiskasvanu veab, samuti teel liiklust reguleeriv politseiametnik. Jalakäija on ka
õnnetuse hetkel sõidukisse sisenev isik, seevastu sõidukist väljuja loetakse sõitjaks või juhiks.
Vahetult enne õnnetust sõidukist väljunud juht või sõitja, kes viibis õnnetuse hetkel sõiduki kõrval
(puhastas auto tulesid või numbrimärki, vahetas rehvi, võttis pagasiruumist asju vms) loetakse
samuti jalakäijaks. Otsasõiduks jalakäijale ei arvestata juhtumeid, kus jalakäijale sõidab otsa
jalgrattur või mopeedijuht. Kokkupõrge jalgrattaga on kokkupõrge jalgratta ja mootorsõiduki vahel
või mitme jalgratturi omavaheline kokkupõrge, samuti jalgratta ümberpaiskumine teel või teelt
väljasõit. Kokkupõrkeks jalgrattaga ei loeta jalgratta otsasõitu jalakäijale, samuti jalgratta
kokkupõrget mopeediga. Jalakäijaõnnetustes hukkunuks loetakse kõik hukkunud, kelle puhul on
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õnnetuse liigiks otsasõit jalakäijale, ning jalgrattaõnnetustes hukkunuteks kõik hukkunud, kelle
puhul on õnnetuse liigiks kokkupõrge jalgrattaga (Maanteeamet 2013).
Aastatel 2002–2006 registreeriti Eestis aastas keskmiselt üle 600 otsasõidu jalakäijale ning ligi
200 kokkupõrget jalgrattaga. Ajavahemikul 2007–2010. vähenes selliste õnnetuste arv 341
otsasõiduni jalakäijale ja 127 kokkupõrkeni jalgrattaga (joonis 5). Maanteeameti andmetel
kujunes aga 2011. aastal Eesti liikluse üheks põhiprobleemiks jalakäijate turvalisus. 2011. aastal
toimus 401 otsasõitu jalakäijale ning sagenesid kokkupõrked jalgratturitega, neid oli kokku 174.
Sarnaseks kujunes ka lõppenud aasta: 2012. aastal oli Eesti teedel 379 otsasõitu jalakäijatele
ning 142 kokkupõrget jalgrattaga. Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks
ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. (Lilleorg 2012).
Joonis 5. Liiklusõnnetused jalakäijate ning jalgratturitega, 2002–2012
Figure 5. Traffic accidents with pedestrians and cyclists, 2002–2012
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Allikas: Maanteeamet
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Aastatel 2002–2012 hukkus otsasõitudes jalakäijale 431 ning kokkupõrgetes jalgrattaga 132
inimest – kokku 563 hukkunut. Enim hukkus nimetatud liiklusõnnetustes inimesi aastatel 2002,
2004 ja 2006, vastavalt 78, 66 ja 79 (joonis 5). Neil aastatel oli ka enim hukkunuid otsasõitudes
jalakäijaile, vastavalt 59, 57 ja 61. Kokkupõrgetes jalgrattaga hukkus enim inimesi aastatel 2002,
2003 ja 2006, vastavalt 19, 15 ja 18 inimest. Kui 2010. aastal kaotas otsasõitudes jalakäijaile elu
14 ning kokkupõrkes jalgrattaga 9 inimest, siis 2011. aastal olid need arvud vastavalt 26 ja 12.
Aasta 2011 läks aga ajalukku jalakäijaõnnetuste ja neis hukkunute rohkusega ning
jalgrattaõnnetuste sagenemine kahandas jalgratturite liiklusturvalisuse 2007. aasta tasemele.
2012. aastal kaotas otsasõitudes jalakäijale elu 28 ning kokkupõrgetes jalgrattaga 8 inimest.
Maanteeameti andmetel oli ligi kolmandik 2012. aastal liiklusõnnetustes hukkunutest jalakäijad,
mis on jalakäijate jaoks viimaste aastate kõige halvem näitaja.

Joobes mootorsõidukijuhtide osalusel üha vähem liiklusõnnetusi
Joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetusi on viimastel aastatel vähemaks
jäänud ning viimasel kolmel aastal oli neid alla 200 (joonis 6). Liiklusõnnetuse puhul, mis toimub
joobes mootorsõidukijuhi osalusel, on vähemalt üks osalenud mootorsõidukijuht õnnetuse hetkel
alkoholi- või narkojoobes sõltumata sellest, kas ta oma tegevusega õnnetuse põhjustas või mitte.
Sellesse rühma ei ole arvatud joobes jalgratturite ja mopeedijuhtide osalusel toimunud
liiklusõnnetusi. Juhile kehtib sõiduki juhtimise keeld, kui alkoholisisaldus ühes liitris juhi
väljahingatavas õhus on 0,1 milligrammi või rohkem või alkoholisisaldus juhi veres 0,2 promilli või
rohkem. Alkoholi tarvitamise tunnustega juhte, kelle väljahingatava õhu ühes liitris on
alkoholisisaldus 0,1–0,24 milligrammi või vere alkoholisisaldus 0,2–0,49 promilli, ei loeta selle
artikli kontekstis joobes juhtideks. (Maanteeamet 2013).
Joobes mootorsõidukijuhtide osalusel on aastatel 1992–2012 toimunud 7716 inimkannatanutega
liiklusõnnetust, milles on hukkunud kokku 1167 inimest. See on üle viiendiku kõigist
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liiklusõnnetustest ja enam kui veerand kõigist liiklusõnnetustes hukkunutest sel perioodil.
2002., 2006. ja 2007. aastal toimus joobes mootorsõidukijuhtide osalusel üle 500
inimkannatanuga liiklusõnnetuse. Aastail 1992–2010 jäi joobes mootorsõidukijuhtide osalusel
toimunud liiklusõnnetuste osatähtsus 20% piirimaile. Viimasel kolmel aastal on see vähenenud
12–13%-ni. 2012. aastal toimus joobes mootorsõidukijuhtide osalusel 170 liiklusõnnetust, mis on
12% kõigist liiklusõnnetustest.
Enim hukkus joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes inimesi
1994. aastal – 124 (joonis 6). Kui veel 2007. aastal ulatus joobes mootorsõidukijuhtide osalusega
õnnetustes hukkunud inimeste arv 81-ni (see oli koguni 41% kõigist liiklusõnnetustes
hukkunutest), siis alates 2008. aastast on see arv pidevalt vähenenud. 2012. aastal hukkus
joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes kaheksa inimest ehk 9%
liiklusõnnetustes hukkunutest.
Joonis 6. Joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetused, 1992–2012
Figure 6. Accidents with the participation of drunk drivers of motor vehicles, 1992–2012
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Ligi veerand kõigist liiklusõnnetustes vigasaanutest saab viga joobes mootorsõidukijuhtide
osalusel toimunud liiklusõnnetustes. 2002., 2006. ja 2007 (joonis 6). aastal ulatus joobes
mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetustes vigasaanute arv
üle 800. Alates 2008. aastast on see näitaja pidevalt vähenenud ning viimasel kolmel aastal
jäänud alla 260. Aastal 2012 sai joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes
vigastada 231 inimest.
Aastaga vähenes joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetuste arv 10, neis
liiklusõnnetustes vigasaanute arv 26 ja hukkunute arv 6 võrra. Need on ka viimase 20 aasta
parimad tulemused.

Kokkuvõte
Viimase kümne aasta jooksul oli liiklusõnnetusi ja liikluses vigasaanuid rohkem kui varasemal
kümnendil, kuid liiklusõnnetustes hukkunuid oli vähem. Võrreldes 1992. aastaga oli 2012. aastal
liiklusõnnetusi 214 võrra ja liiklusõnnetustes vigasaanuid 417 võrra rohkem, kuid hukkunuid oli
koguni 200 võrra vähem. 20 aasta taguse ajaga võrreldes oli 2012. aasta lõpuks mootorsõidukite
arv kasvanud enam kui poole võrra ning sõiduautode arv üle kahe korra. 20 aastaga oli
autostumine (sõiduautode arv 1000 elaniku kohta) kasvanud 2,5 korda. Vaatamata
mootorsõidukite arvukuse jätkuvale kasvule on liiklusõnnetuste arv viimastel aastatel vähenenud,
kuid enim kõneainet on pakkunud liiklusõnnetused jalakäijate ning jalgratturitega.
Kõige rohkem inimkannatanutega liiklusõnnetusi toimus taasiseseisvunud Eestis aastatel
2004–2007, mil neid oli üle 2200 aastas. Liikluskultuur Eesti teedel on viimastel aastatel
paranenud. Aastail 2007–2010 jäi vähemaks nii kannatanutega liiklusõnnetusi, neis õnnetustes
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vigasaanuid kui ka hukkunuid. Erandlikult tõi 2011. aasta kaasa liiklusohvrite arvu suurenemise,
kasvas ka liiklusõnnetuste ning vigasaanute arv. 2012. aastal juhtus Eestis kokku 1381
inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1706 ja hukkus 87 inimest. Aastaga jäi
vähemaks nii liiklusõnnetusi, liiklusõnnetustes vigasaanuid kui ka hukkunuid.
2011. aasta läks ajalukku jalakäijaõnnetuste ja neis hukkunute rohkusega ning jalgrattaõnnetuste
sagenemine kahandas jalgratturite liiklusturvalisuse 2007. aasta tasemele. 2012. aastal kaotas
otsasõitudes jalakäijaile elu 28 ning kokkupõrkes jalgrattaga kaheksa inimest. Liiklusõnnetustes
hukkunutest ligi kolmandiku moodustasid jalakäijad, mis on jalakäijate jaoks viimaste aastate
kõige halvem näitaja.
Aastail 1992–2010 jäi joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetuste osatähtsus
20% piirimaile. Viimasel kolmel aastal on see näitaja vähenenud. 2012. aastal toimus joobes
mootorsõidukijuhtide osalusel 170 liiklusõnnetust, mis on 12% kõigist liiklusõnnetustest. Alates
2008. aastast on joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunuid ja
vigasaanuid pidevalt vähemaks jäänud.
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