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© Operation Lifesaver on avaliku raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse
eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Eestis alates aastast 2004 - www.ole.ee
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1980-ndate teisel poolel peatus raudtee avaliku ohutuse
teema käsitlemine.
1990-2000 raudtee avaliku ohutusega Eestis ei tegeletud.
2000-2002 AS Eesti Raudtee korraldas aegajalt ohutuskampaaniaid jõudmata süsteemse tegevuseni.
2003 AS Eesti Raudtee juhatuse esimees – tegevdirektor
Herbert Payne otsustas rahvusvahelise raudteeohutusega tegeleva organisatsiooni Operation Lifesaver Inc.
juures välja koolitada raudteeohutuse esitleja, kelleks oli
ettevõtte turvajuht Tamo Vahemets.
2004 juulis San Antonios (Texas, USA) toimunud
sümpoosionil andis Operation Lifesaver Inc. president
Gerri Hall sama aasta aprillis OLE koolituse läbinud
Tamo Vahemetsale volituse käivitada Operation Lifesaveri
tööpõhimõtteid järgiv organisatsioon Eestis.
* 19. novembril asutasid AS Eesti Raudtee,
Tamo Vahemets ja Urve Miidla mittetulundusühingu
Operation Lifesaver Estonia (OLE), taastades raudtee
avaliku ohutuse süstemaatilise käsitlemise Eestis.
* detsembris viidi läbi OLE esimene raudteeohutuskampaania “Sind oodatakse jõuluks koju”.
2005 aprilli viimasel nädalal viidi läbi esimene raudteeohutusnädal (RON), mille peasündmuseks oli sõiduauto ja
rongi kokkupõrke lavastamine.
* mais viidi Esku Algkoolis (Jõgevamaal) läbi esimene OLE
esitlus, kus kasutati OLE väljatöötatud koolitusmaterjale.
* augustis viidi läbi esimene suvekampaania
“Ole hea, lase rong läbi!”
* detsembris viidi Tallinnas läbi esimene OLE esitlejate
koolitus.
2006 asutati raudteeohutuse tänumeene „Kuldne
tõkkepuu“. Esimene tänumeene anti üle Tallinna linnapea
Jüri Ratasele.
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* juulis esines OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets
Anaheimis (California, USA) toimunud Operation
Lifesaver Inc. korraldatud rahvusvahelisel sümpoosionil
esmakordselt OLE tegevust tutvustava ettekandega.
2007 toetasid esmakordselt OLE raudteeohutusalaseid
projekte Raudteeinspektsioon ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.
2008 Eesti esimese mittetulundusühinguna viis OLE oma
tegevuse vastavusse rahvusvahelise juhtimissüsteemi
standardiga ISO 9001:2000.
2009 asutati tunnustustiitel „Parim OL esitleja“. Esimesed
„Parim OL esitleja“ tiitlid anti üle Marju Tamsalule ja
Malle Hermansonile.
* registreeriti ohutusalaste kaubamärkidena tunnuslaused:
“Sind oodatakse jõuluks koju!”, “Sind oodatakse koju!”,
“Vaata, Kuula ja Ela!” ja “Sina Saad!”
* osaleti esmakordselt Päästeameti läbiviidavas projektis
Kaitse End ja Aita Teist (KEAT) Järvamaal.
* liituti Euroopa liiklusohutushartaga.
* International Union of Railways (UIC) eestvedamisel
viidi kogu Euroopas, s.h Eestis esimest korda läbi raudteeohutuspäev (ELCAD).
* väljastati esimesed stipendiumid raudteeohutusalase
tegevuse toetuseks, mis omistati loomekonkursi
„Sina Saad“ võitjatele.
2010 asutati OLE teenetemärk tunnustamaks isikuid, kes
on oluliselt aidanud kaasa OLE tegevuse arendamisele ja/
või on ära hoidnud raudteeõnnetusi. Esimeste teenetemärkide kavalerid on Riivo Sinijärv, Urve Miidla,
Daniel (Dan) Di Tota.
* UIC eestvedamisel viidi esmakordselt läbi ülemaailmne
raudteeohutuspäev (ILCAD).
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Raudteeohutus Eestis - ajalugu, missioon ja programm

* Registreeriti ohutusalase kaubamärgina tunnuslause:
“Hoiame elu“
2011 Eestis viidi läbi esmakordselt rahvusvaheline
raudteeohutusalane hariduskonverents
”Hoiame elu”
* Võeti kasutusele OLE vesi ning osaleti maanteeratta
võistluste sarjas.
* Läbisid esimeste eurooplastena Las Vegases (USA)
korraldatud raudteeohutusalaste esitlejate koolitajate
programmi Tamo ja Birgit Vahemets.
* OLE Haridusprogrammi lisati uus koolitussuund - Raudteeohutus esmareageerijatele.
* Registreeriti ohutusalaste kaubamärkidena
tunnuslaused: “Tunne vastast” ja “Punane on Punane”
2012 käsitlesid esmakordselt Tallinna Ülikooli Haapsalu
Liikluskolledži tudengid Lii Erm ja Aire Tammik oma
diplomitöödes avaliku raudteeohutuse temaatikat.

* * *
Operation Lifesaver Inc.
1972 asutati USA-s Idaho osariigis Operation
Lifesaver Inc.
1978 asutati Riikliku Ohutuskomitee (NSC) egiidi
all riiklik programm Operation Lifesaver

liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud
inimeste arvu.

Programm
Operation Lifesaveri tegevuse kolm tugisammast –
HEA (haritus, elluviimine, arendamine)

HARITUS
OLE õpetab raudteeülesõidukohtades ja muudes
ohtlikes piirkondades õigesti käituma. Koolitustel
ei piirdu me ainult tasuta avalike loengute
ja esit-lustega, vaid edastame avalikkusele
regulaarselt raudteeohutusalast informatsiooni.
Samuti korraldame raudteeohutuskampaaniaid,
valmistame ja levitame teabematerjale.

ELLUVIIMINE
OLE toetab aktiivselt seaduste ja muude
normdokumentidega kehtestatud reeglite järgimist,
sest juhul, kui neid ei täideta, juhtuvad kokkupõrked
ja muud õnnetused raudteedel ka edaspidi.

ARENDAMINE
OLE toetab pidevat turvalisuse suurendamist
raudteeülesõidukohtadel, andes soovitusi
parema kujunduse ja tehnoloogiliste seadmete
paigaldamise osas.

1981 asutati Operation Lifesaver Kanadas
1986 sõltumatud Operation Lifesaver programmid
olid käivitunud USA 49 osariigis
1986 Operation Lifesaver viidi NSC egiidi alt
välja ning Ameerika Raudteede Assotsiatsiooni,
Riikliku Raudteereisijate Korporatsiooni (Amtrak) ja
Raudteede Edendamise Instituudi eestvedamisel
asutati riiklik mittetulundusühing Operation
Lifesaver Inc. (www.oli.org).
Operation Lifesaver Inc. sõsarorganisatsioonid
töötavad veel Soomes, Kanadas, Mehhikos ja
Argentiinas.

Missioon
Suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust
raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest
ja õiguspärasest käitumisest raudteel,
eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate

OLE HEA
Operation Lifesaver Estonia
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Juunis 2012 Denveris, USAs toimunud Operation
Lifesaveri juhtide kokkusaamisel oli umbes
100 osalejat, kelle hulka kuulusid nii Operation
Lifesaveri osariikide koordinaatorid ja teised
raudteeohutusalase
teavitustööga
tegelevate
organisatsioonide juhid Põhja-Ameerikast ja
teistest maailma riikidest. Koos tutvuti uusimate
lahendustega
raudteeülesõitude
ohutuse
parendamiseks ning kõrvaliste iskute raudteele
sattumise vältimiseks.

Joyce Rose
Operation Lifesaver Inc. (USA) president

OLI jätkab tegelemist raudteeülesõitudeja ülekäikude ohutusega ning suurendab
tähelepanu vales kohas raudtee
ületamise ennetamisele.

40 aastat raudteeohutusalast teavitustööd.
2012. aastal tähistas USA Operation Lifesaver oma
40. aastapäeva. Pärast esimese osariikliku Operation
Lifesaver programmi asutamist 1972. aastal on
raudteeülesõitudel toimunud kokkupõrgete arv USAs
vähenenud 83%, mis on lausa uskumatu edulugu.
Samas ei ole jalakäijatega raudteel toimunud
õnetuste arv samaväärselt vähenenud. Alates 1997.
aastast on vales kohas raudteed ületanud jalakäijate
surmaga lõppenud õnnetuste arv ületanud sõidukite
ja raudteeveeremi kokkupõrgetes hukkunute
arvu. OLI jätkab tegelemist raudteeülesõitude- ja
ülekäikude ohutusega ning suurendab tähelepanu
vales kohas raudtee ületamise ennetamisele.
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Kogu 2012. aasta vältel lasi Operation Lifesaver
välja uusi raudteeohutusalase teavitustööga
seotud materjale, seal hulgas ka kaks uut
videoklippi: “Imagine” äsja juhloa saanutele ja
“What Smart Commuters Know” (“Mida teavad nutikad
ühistranspordi kasutajad”) neile USA elanikele, kes
kasutavad tööl käimiseks linnalähironge. Sügisel
2012 esitleti uut koolibusside juhtidele mõeldud
hariduslikku telemängu formaadis mängu nimega
“Money Taxi”. Eelmisel aastal omistati Operation
Lifesaverile kaks avalike suhete alast auhinda Omni Intermedia auhind ProDriver Challenge e-õppe
programmi eest veoautojuhtidele ja Thoth Award for
Excellence in Online Communications interaktiivse
jalakäijatele mõeldud ohutuskampaania “Bad Move”
eest.

2012. aasta detsembris lahkus oma ametist
OLI president Helen Sramek ja organisatsiooni
presidendiks valiti 25-aastase USA kongressi
töökogemusega Joyce Rose. Koos temaga tuleb
organisatsiooni hulgaliselt kogemust ja teadmisi
raudtee- ning transiidivaldkonnast. Samuti on
ta alati toetanud Operation Lifesaveri missiooni
vähendada raudteeülesõitudel ning mujal raudtee
piirkonnas toimuvate kokkupõrgete, surmajuhtumite
ja vigastuste arvu. Elude päästmine on missioon, mis
meid ühendab.
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raudteeohutusalaseid tegevusi koordineerides ja
ressursse jagades suutnud raudteeohutusalase
sõnumi viia väga paljude inimesteni. Seda kinnitavad
nii reklaamikampaaniate järel läbiviidud küsitlused
sihtgrupi hulgas kui ka OLE vabatahtlikele antud
tagasiside Eesti haridusasutustest .

Tamo Vahemets
MTÜ Operation Lifesaver Estonia
juhatuse esimees-tegevjuht

Tänan kõiki, kelle igapäevased väikesed
panused on aidanud meil kokkupuuted
raudteedega turvalisemaks.

Järjekordne OLE tegevusaasta on ümber saanud
ning aeg heita põgus pilk selle olulisematele
sündmustele ja saavutustele. Heameel on tõdeda,
et organisatsiooni kaheksas tegevusaasta läheb
ajalukku kui kõige madalama raudteel toimunud
traagiliste tagajärgedega lõppenud liiklusõnnetuste
arvu poolest. See positiivne tulemus on saavutatud
pikaajalise ja laitmatult toiminud koostööga
OLE liikmete, koostööpartnerite ja vabatahtlike
vahel. Nii on AS Eesti Raudtee, AS Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS ja AS EVR Cargo, riiklikud
ametkonnad
eesotsas
Tehnilise
Järelevalve
Ameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti
ja Maanteeameti ning OLE vabatahtlikud oma
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Aasta 2012 oli väga sisukas. Oma elujõulisust
tõestas 2011. aastal käivitatud päästjate ja
politseinike teadmisi tõhustav programm, mis
aitab kaasa raudteejuhtumite operatiivsemale
ning turvalisemale menetlemisele. Läinud aastal
viisime läbi kolm üleriiklikku reklaamikampaaniat,
mille eesmärgiks oli inimestele taaskord meelde
tuletada raudteel varitsevaid ohte ning kutsuda
neid üles ettevaatlikkusele rööbasteede ületamisel.
Tööd jätkasid ka meie tublid vabatahtlikud, kes
viisid raudteeohutusalaste esitlustega teadmised
ligi 5400 inimeseni Eesti erinevais paigus. Lisaks
toetasime mitmeid raudteeohutust propageerivaid
projekte, koolitasime uusi esitlejaid ja osalesime
mitmetel
rahvusvahelistel
konverentsidel.
Siinkohal pean oluliseks rõhutada, et kui OLE
algusaastail olime pigem Operation Lifesaver
raudteeohutusalase
metoodika
ning
sellele
tuginevate
reklaammaterjalide
tarbijad, siis
nüüdseks oleme arenenud organisatsiooniks, kelle
kogemused ja reklaammaterjalid on teretulnud
väga paljude riikide raudteeohutusega tegelevate
ametkondade hulgas.
Heameel on ka selle üle, et raudteeohutusalane
tegevus Eestis on muutunud liikluskasvatuse
lahutamatuks osaks. Kui algusaastatel olime
ise
aktiivsemaks
pooleks
ning
püüdsime
leida raudteeäärseid koole, kelle õpilastele
raudteeohutusalaseid teadmisi jagada, siis nüüd
otsivad õppeasutused ise kontakti. OLE suvekalender
saab sageli lukku löödud veel enne, kui ilma mütsita
õue võib minna. Lihtsam on ka koostööpartnerite
leidmine projektide edukaks läbiviimiseks. Loodan
siiralt, et raudteeohutusalast tegevust oluliseks
pidavate ettevõtete ja organisatsioonide arv laieneb
veelgi.
Ohutusalane ennetustöö võib kõrvalseisjatele näida
vahel mõttetu sagimisena. Miks siis ikkagi tuleb
päevast päeva ja aastast aastasse üle korrata neid
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MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees-tegevjuht
ammu selgeks räägitud tõdesid? Miks eraldavad
ettevõtted, kes juba niigi investeerivad iga-aastaselt
kümneid miljonid eurosid oma raudteeveeremi
ja rööbasteede turvalisusse oluliseks eraldada
veel täiendavaid vahendeid inimeste raudteeohutusalaste teadmiste tõhustamisse? Lihtne
vastus on, et ennetav tegevus on kordades odavam,
kui raudteel toimunud liiklusõnnetuse tagajärgede
likvideerimine. Pealegi kipume me neid teadmisi
unustama, millest meile igapäevaselt kasu ei näi
olevat. Seetõttu tulebki inimeste mälu värskendada
ning teha seda võimalikult efektiivselt.
Läinud aastal käsitlesid kaks Tallinna Ülikooli
Haapsalu
Kolledži
liiklusohutuse
eriala
tudengit oma lõputöödes liiklejate käitumist
raudteeülesõitudel ja –ülekäikudel. Loodame, et
saame eriala spetsialistide kaasabil koostatud töö
tulemusi kasutada ka oma tegevuses.

suuresti avastamata maa, mis loob hulgaliselt
võimalusi
meie
sihtgrupi
liikluskäitumise
mõjutamisel. Kiirenev elutempo nõuab meilt pidevat
arenemist ning OLE on selleks valmis. Oma tegevusi
planeerides loodame, et suudame ka edaspidi olla
võimelised kaasa aitama turvalisema elukeskkonna
kujundamisele.
Alanud aasta on OLE jaoks üheksas. Meie riigi
rööbasteedele on oodata kiireid ja vaikseid
ronge, mis aitab kindlasti kaasa rongiliikluse
populariseerimisele elanike hulgas. Koostöös
oma liikmete, koostööpartnerite ja vabatahtlikega
soovime anda endast kõik, et kiiremate rongide
tulekuga kaasneda võivad negatiivsed kõrvalmõjud
jääksid realiseerumata. Tänan kõiki, kelle
igapäevased väikesed panused on aidanud meil
kokkupuuted raudteedega turvalisemaks.

Kindlasti on meil aga veel arenemisruumi.
Sotsiaalmeedia tormiline areng koos mobiilse
interneti ja nutitelefonidega on meie jaoks veel

OLE esitlus klassiruumis
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aastal kui varasematel perioodidel on olnud
raudteeületajate tähelepanematus ning raudteel
viibimine selleks mittelubatud kohas. Valdavalt
juhtusid õnnetused liiklejate uljaspäisuse ja liikluseeskirjade eiramise tõttu.
Kokku toimus mullu 12 raudteeõnnetust, kus
vigastada sai inimene: 2 sõiduki ja rongi kokkupõrget
ning 10 õnnetust jalakäijatega. Neist 7 lõppesid
inimese surmaga.
Jalakäijatega toimunud õnnetustest leidis raudteeülekäigul aset üks, mille põhjal võib öelda, et
õnnetused raudteel toimuvad enamjaolt ohutusnõuete eiramise ning raudtee ületamise tõttu
selleks mitte ettenähtud kohas.

Ahti Asmann
AS Eesti Raudtee juhatuse esimees-peadirektor

Kõigi näitajate kokkuvõttes on 2012. aasta
ohutusnäitajad siiski viimaste aastate parimad.
Märkimisväärselt on vähenenud II astme raudteeõnnetused (2011. aastal 10; 2012. aastal 4) ning
raudteeintsidendid. I astme raudteeõnnetused
puudusid.
Tõkkepuude mahasõitmisi, mida 2011. aastal tuli
ette 101 korral, toimus mullu 73.

Õigete liiklushoiakute kujundamine
elanikkonna seas on pikaajaline
protsess, mis õnnestub läbi järjepidevate
ja selgelt edastatud sõnumite.

Ohutuse küsimused on AS Eesti Raudtee jaoks alati
olnud esmatähtsad – ainult seeläbi on võimalik
tagada turvaline liikluskeskkond majandataval
raudteeinfrastruktuuril ning pakkuda kõrgetasemelist raudteeveoteenust.
Turvalisuse tagab ühelt poolt raudtee infrastruktuuri
sh ülesõidukohtade tehniline seisukord, teisalt
inimeste
teadlikkus
raudteeohutusest
ning
raudteel liikumise erisustest. Ohu tajumine on eriti
aktuaalne talvisel perioodil keerulisemate tee- ja
ilmastikuolude ning halvema nähtavuse tõttu.
Raudteeõnnetuste peamiseks põhjuseks nii 2012.
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Viimase viie aasta jooksul on Eesti Raudtee koos
Euroopa Liidu struktuurivahenditega investeerinud
raudtee ja raudteeümbruse korrashoidu ja
arendusse ligi 200 miljonit eurot. Panustatud
on
amortiseerunud
raudtee
uuendamisse,
reisiplatvormide renoveerimisse, tee parandamisse
rongide kiiruse tõstmiseks ning kvaliteedi kasvu
reisijate veol, sh jalakäijate tunnelite ja sildade
ehitusse ning korrashoidu.
Raudteeinfrastruktuuri kohandamiseks kaasaegsete
reisirongidega renoveeriti aastatel 2008 kuni 2012
üle 100 reisijate ooteplatvormi, neist 33 aastal
2012, ning rajati 2 kergliiklustunnelit.
Mullu remontis Eesti Raudtee kokku ligi 40
km raudteed – eesmärgiks viia kogu raudtee
infrastruktuur vastavusse sõidukiirustega 120 km/t
reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele. Uus
infrastruktuur tagab ühtlasi ohutuma ning väiksema
vibratsiooni- ja müratasemega rongiliikluse.
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OLE liikmete tegevus
Reisijate turvalisuse tõstmiseks planeeritakse
2013. aastal ooteplatvormide rekonstrueerimist
Kardina, Rakvere, Kabala, Kiviõli, Kohtla, Jõhvi, Oru,
Vaivara ja Narva jaamas. 2013. aasta novembriks
on kavas remontida ligi 30 km raudteed. Koos
rööbasteede renoveerimisega teostatakse vajadusel
remondilõikudel asuvate raudteeülesõidukohtade
katte remont.
2013. aastal jätkuvad kontaktvõrgu rekonstrueerimistööd Tallinnast lääne poole, et tagada
raudtee
kontaktvõrgu
tehniline
vastavus
kiiremate rongide teenindamisele. Kontaktvõrk
projekteeritakse kiirusele, mis võimaldab reisirongidel sõita peateedel kuni 160 km/t, tagades
seejuures taristu töökindluse ja ohutuse.
Tehniliste tingimuste kiire areng, mis võimaldab
märkimisväärselt suurendada rongide liikumiskiirust, parandada taristu läbilaskevõimet ning
pakkuda reisijaile lisamugavusi, suurendab ka
raudteel liikumise ohtusid.

teadlikkuse tõstmiseks. Õigete liiklushoiakute
kujundamine elanikkonna seas on pikaajaline
protsess, mis õnnestub läbi järjepidevate ja selgelt
edastatud sõnumite.
Lisaks rea tehniliste meetmete rakendamisele
liiklusohutuse suurendamiseks läbi uute platvormide
ehituse, raudtee ülekäigu ja ülesõidukohtade
moderniseerimise ning olemasolevate ülesõidukohtade nähtavuse parandamise, teeb AS
Eesti Raudtee alates 2004. aastast ohutuse
propageerimisel koostööd OLEga.
OLE regulaarseid raudteeohutusalaseid meediakampaaniaid täiendab koostöö vabatahtlike,
kohalike omavalitsuste ja korrakaitseorganite
esindajatega, kellega ühistöös viiakse läbi pidevat
üleriigilist raudteeohutusalast teavitustööd.
Käesoleva
aasta
suurimaks
ohutusalaseks
väljakutseks on reisijate häälestamine rongide
liikumiskiiruste ja liiklustiheduse kasvule, mis seab
kõrgendatud nõudmised kõigile raudteel liiklejatele.

Seega muutub tehnilise arengu kõrval järjest
aktuaalsemaks ohutusalane teavitustöö inimeste

Renoveeritud ooteplatvorm AS Eesti Raudtee haldusalal
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tuuril mitte ühtegi raudteeõnnetust. See on
esmakordne alates 1997 aastast. Halvim aasta oli
2007, kui neid oli 12. Aga eks selleks on ka mõndagi
tehtud. Ülesõitude arv on vähenenud 2 võrra ja
valvega ning fooridega ülesõitude arv on tõusnud 17lt 27-mele. Paranenud on kõigi ülesõitude tehniline
tase. OLE tegevus ohutuse propageerimisel, millest
Edelaraudtee on alati osavõtja, on samuti oluline
tegur.
Kohilas valmis täiesti uus jaamahoone koos
reisiplatvormidega, esimene Edelaraudtee ajal.
Reisijate heaolu ja ohutus jaamas paranes oluliselt.
Eelmine oli Pärnu jaam 1976.
Kohila jaamateede ümberehituse tulemusena
muutus Kohila raudteeülesõit üheteeliseks
ja
Viljandi jaamateede ümberehituse tulemusena pole
reisiplatvorm enam põõsastes vaid jaamahoone
ees.

Alar Pinsel
Edelaraudtee AS juhatuse esimees

OLE tegevus ohutuse propageerimisel,
millest Edelaraudtee on alati osavõtja,
on oluline tegur.

Raudteel on olulised eelised teiste transpordiliikide
ees. Ilmastikukindlus on suurim. Suuri masse saab
teisaldada ökonoomsemalt, keskkonnasäästlikumalt
ja ohutumalt. Pealegi, kui võrrelda kiireimat
rongi autoga, sõidab see sama kiirusega kui
võidusõiduauto autodroomil. Samas raudteed peab
ületama vaid kindlas kohas ja tema peale ega liiga
ligigi ei tohi minna. See tekitab teistele liiklejatele
ebameeldivusi, kohati ka trotsi ja lisanduvad
süsteemivälised ohud.
Kuidas on ohutusega Edelaraudteel ja mis muutus
2012 aastal?
2012 aastal ei toimunud Edelaraudtee infrastruk-
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Kõigi uute reisiplatvormidega jaamade ja peatuste
juures on nüüd parklad. Seal parkivate autode arv
kasvab pidevalt. See on üks rongireisijate arvu
suurendav tegur ja teisest küljest liikluskoormus ja
ohud maanteedel vähenevad.
Lubatud reisikiirus Türi-Viljandi on 120 km/h ja
Lelle-Türi 100 km/h endiste 70 ja 80 asemel. DR
rongid ei kasuta seda arendust peatuste väikeste
vahemaade tõttu. Türi-Viljandi teel saaks lõiguti
sõita ka 140 km/h kui on käigus selliseks kiiruseks
võimeline ekspressrong.
Tehnika rakendamine rongi juhtimise komponendina
võimaldas ilma riskitaseme tõusuta minna
diiselrongide ühemehejuhtimisele.
Rongide hilinemiste arv oli viimase 5 aasta väikseim.
Toimus IT tugev tulek reisiteenindusse. (teave,
piletid, rongi positsioneerimine)
Kõik need on kindlalt teod, mis kasvatasid
rongireisijate arvu. 2012 aastal kasvas reisijate arv
Edelaraudtee rongides 8%, mis on sama palju kui
iga Tapa elanik oleks 10 korda rongiga Tallinnas
käinud. Inimesed vähemohtlikus liiklusvahendis,
mis on raudteerong, on lõpuks samuti ohutus.
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2013 aasta põhiline tegu saab olema 15 uue
reisiplatvormi ehitus, mis parandab oluliselt reisijate
ohutust rongile pääsemisel.
Kohe tulevad uued rongid, mille potentsiaal on 160
km/h. Tänaseks on infrastruktuuri võimekus vaid
kuni 120 km/h. Lähiaastad kuluvadki infrastruktuuri
võimekuse järeleaitamisele. Edelaraudtee loodab,
et ka idee remontida Lelle-Pärnu liin kiirusele 160
km/h leiab toetust. Tehniliselt on see samal muldel
võimalik.
Negatiivseks on see, et riik ei korraldanudki konkurssi
uute rongide operaatori saamiseks. Operaator
määrati ja Edelaraudtee võimalus kandideerida
reisijateveol 2014 a seega välistati.

Foto Tanel Kuusemets - “Ei tasu kiirustada, alati oota oma järjekorda”
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Seetõttu investeerib EVR Cargo igal aastal miljoneid
eurosid oma veduri- ja vagunipargi turvalisusse.
Ainult laitmatus korras veeremiga on võimalik
vedada pikemaid ronge ning muuta oma tegevus
efektiivsemaks. Väiksemgi eksimus turvalisuse
tagamisel võib aga kaasa tuua tagajärgi, mis
muudaks mõttetuks mitmete aastate jooksul tehtud
töö.
Paraku ei piisa täieliku turvalisuse tagamiseks
sellestki. Rööbasteed kulgevad läbi külade ja
linnade, ristudes nii raudteeülesõitude kui –
käikudega. Seetõttu on ettevõtte jaoks äärmiselt
oluline hoolitseda ka selle eest, et raudtee
lähedal elavad inimesed oleksid teadlikud
raudteel varitsevatest ohtudest ning oskaksid neid
vältida. Samuti tuleb suurt tähelepanu pöörata ka
autojuhtide teadlikkuse suurendamisele, teavitades
neid raudteel varitsevatest ohtudest.

Ahto Altjõe
AS EVR Cargo juhatuse esimees

Väiksemgi eksimus turvalisuse tagamisel
võib endaga kaasa tuua tagajärgi, mis
muudaks mõttetuks mitmete aastate
jooksul tehtud töö.

Eesti geograafiline asukoht Euroopa Liidu
ja Venemaa piiril on loonud suurepärased
eeldused transiitkaubanduse arenguks. Viimaste
aastakümnete jooksul on transiitveod läbi
teinud väga kiire arengu. Sadamatesse tehtud
investeeringute ning mere- ja maismaatranspordi
ladusa koostöös tulemusel on meie rööbasteedel
iga päev liikumas kümneid tuhandeid kaubatonne.
Loomulikult on kõik transiidiketi osapooled
huvitatud oma tegevuse efektiivsemaks muutmisest
– laevad sooviksid pardale võtta veelgi rohkem
kaupa, sadamad seda operatiivsemalt töödelda ja
raudteefirma võimalikult pikki ronge vedada. Seda
kõike on aga mõeldamatu teha turvalisuse arvelt.
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Üheks võimaluseks raudteeohutusega tegeleda
on
palgata
selleks
inimesed, kaardistada
raudteeohutuse valupunktid, töötada välja oma
reklaamikeel ning asuda oma eesmärke ellu
viima. Teine võimalus on aga teha koostööd OLEga, kelle aktiivne tegevus on väärt igakülgset
toetust. Üleriigilise raudteeohutusalase teavitustöö
eestvedajana on OLE loonud märkimisväärse
võrgustiku kaasates vabatahtlikke esitlejaid,
korraldanud regulaarseid raudteeohutusalaseid
teavituskampaaniaid ning teinud tihedat koostööd
kohalike omavalitsuste ja korrakaitseorganitega.
See võimaldab kasutada mitmekülgset oskusteavet
raudteeohutuse valdkonnas, teha koostööd oma ala
hästi tundvate inimestega ning optimeerida kulusid.
Just seepärast sõlmis EVR Cargo 2012. aastal
koostöölepingu OLE-ga, et muuta ühiste jõududega
raudtee turvalisemaks paigaks. Inimeste hoiakud
ei muutu aga üleöö ning nende soovitud suunas
muutmine nõuab aega ja vaeva. Meie ettevõtte
spetsialistide teadmised ja oskused on aga OLE
vabatahtlikele vabalt kasutamiseks.
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eiramise tõttu. Hooletusest tingitud õnnetuste
vähendamiseks piirati 2012. aastal mitmetes
sõlmjaamades ning linnasisestel jaamavahedel
(Tallinn-Balti, Lilleküla, Tapa, Tartu, Jõgeva) neid
kohti, kus raudteel viibimine on keelatud. Lisaks
avati jalakäijate tunnel Lilleküla jaamas, et muuta
raudtee ületamine maksimaalselt mugavaks
ja ohutuks. Sarnaste tegevustega jätkatakse ka
edaspidi ning nende positiivne mõju avaldub
loodetavalt järgmistel perioodidel.
Kokkupõrkejuhtumite vähendamiseks on uuendatud regulatsiooni, suletud probleemseid ülesõidukohtasid ning parandatud nähtavust ülesõitudel.
Need ja paljud muud sarnased tegevused on vilja
kandnud ning tõstnud raudteeülesõitude ohutuse
heale tasemele.

Raigo Uukkivi
Tehnilise Järelevalve Amet
peadirektor

2012. aasta peamiseks märksõnaks
raudteeohutuse valdkonnas oli esimeste
uute reisirongide katsetusperioodi algus
Eestis.

Hea meel on tõdeda, et 2012. aastal vähenes
raudteeõnnetuste arv oluliselt. Kokku toimus 16
raudteeõnnetust, mida on pea poole võrra vähem
2011. aasta 28 õnnetusega võrreldes. Rongi ja
sõiduki kokkupõrkeid oli 4 ning neis sai vigastada
üks inimene, hukkunuid ei olnud. Oluliseks näitajaks
on siinjuures kokkupõrgete vähenemine ligi 4 korda
võrreldes eelmise perioodiga ja see, et viimase
paari aastaga ei ole kokkupõrgetes hukkunud
ühtegi inimest. Rongi otsasõite raudteel viibinud
inimestele oli 12, neis sai vigastada 6 ja hukkus 7
inimest.
Suur osa otsasõitudest on viimastel aastatel
toimunud tähelepanematuse ning ohutusreeglite
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2012. aasta peamiseks märksõnaks raudteeohutuse
valdkonnas oli esimeste uute reisirongide katsetusperioodi algus Eestis. Nende kasutuselevõtt 2013.
aasta suvel eeldab raudteetaristu ettevalmistamist, ooteplatvormide rekonstrueerimist ja
juurdepääsuteede ümberehitamist. 2012. aastal
rekonstrueeriti peamiselt Tallinna ooteplatvorme
ning kokku väljastati 32 kasutusluba. Tänaseks on
ümber ehitatud 132 platvormi üle Eesti. Tehnilise
Järelevalve Amet on igakülgselt konsulteerinud
ettevõtjaid ja kohalikke omavalitsusi veel rekonstrueerimata ooteplatvormide tehnilistes küsimustes
ja loonud eeldused kõikidel raudteeliinidel ooteplatvormide rekonstrueerimise edukaks lõpetamiseks
2013. aastal.
2012. aastal jõustusid raudtee tehnokasutuseeskirja
muudatused, mille eesmärgiks on luua eeldused
uute reisirongide maksimaalse võimekuse ärakasutamiseks, samuti suurendada järk-järgult Eesti
raudteevõrgustiku ohutustaset arvestades vajadust
suuremate liikumiskiiruste järele tulevikus. Lisaks
koondas Tehnilise Järelevalve Amet nii järelevalve
käigus saadud kogemused kui ka raudteesektorist
tulnud ettepanekud, et ajakohastada raudteeületuskohtade juhendit ning reisijate ooteplatvormide standardit. Ületuskohtade puhul on muuhulgas eesmärgiks hoida õigusruum kooskõlas
kaasaegsete tehniliste lahendustega ning tagada
ohutus ka olukorras, kus nii uute rongide kasutusele
võtmine kui ka võimalik piirkiiruse suurendamine
muudavad senist olukorda märgatavalt.
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Statistika
2013. aasta suvel hakkavad Eesti raudteedel sõitma
uued reisirongid. Reisijate ja raudtee läheduses
liikuvate inimeste jaoks muutub harjumuspärane
keskkond oluliselt- uued rongid on vaiksemad,
kiiremad, mugavamad ja uue väljanägemisega.
Kõik see nõuab ohutust silmas pidades inimestelt
senisest veelgi enam tähelepanelikkust ning
korrektsust liikluseeskirjade järgimisel. Liiklejate
ettevalmistamiseks teeb Tehnilise Järelevalve Amet

koostöös OLE ja Elektriraudteega 2013. aastal
laiaulatuslikku teavitusööd, et kõik sihtgrupid
oleksid uute rongide tulekuks valmis.

Statistikatabelid OLE kodulehel - ole.ee/statistika

Kokkupõrked ülesõidukohtadel

Pealesõidud jalakäijatele

2005-2012 (1-4 kvartal)

2005-2012 (1-4 kvartal)
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Facebooki ja Twitteri lehekülgedel.
OL liikmed saatsid meile salvestatud intervjuusid,
mida kasutati ILCADi päeval üle kogu maailma,
Interneti kodulehtedel ja pressikonverentsidel,
mida korraldatakse erinevates Euroopa riikides juba
2009. aastast alates.

Isabelle Fonverne
Ohutuse ja koostalitluse projektijuht
ILCAD-i koordinaator
UIC (International Union of Railways)

Soovime kõigile ILCADi partneritele edu
ja loodame, et meie edukas koostöö
Operation Lifesaver Estoniaga jätkub ka
tulevikus...

Alates 2009. aastast on Rahvusvaheline Raudteede Konföderatsioon (UIC) koordineerinud
Rahvusvahelise Raudteeülesõitude Ohutuspäeva
(International Level Crossing Awareness Day, ILCAD)
läbiviimist, millest oli 2012. aastaks saanud viielt
kontinendilt pärit 42 riigi ühine ettevõtmine.
Teiste hulgas on kampaaniat algusest peale
toetanud nii Operation Lifesaver USA, Kanada,
Argentiina ja muidugi ka Eesti esindajad.
ILCAD-i päeval korraldasid nad erinevaid üritusi
oma riikides ning edastasid raudteeohutussõnumit
nii kohalikel, piirkondlikel ja üleriigilistel
pressikonverentsidel, Interneti kodulehekülgedel,

18

Eelmise aasta pressikonverents toimus Prantsusmaa
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja RFFi peakontoris
Pariisis 7. juunil 2012 koos raudteeülesõitude
ohutuse alase ümarlauaga, mille avakõnelejateks
olid hr Jean-Pierre Loubinoux (UIC peadirektor)
and hr Hubert du Mesnil (RFF-i juhatuse esimees).
Ümarlaual vahetasid mõtted erinevate sektorite
esindajad Hr Marcel Verslype, tegevdirektor (Euroopa
Liidu Raudteeamet); Hr François Pierson ja Hr
Emmanuel Renard (Prantsusmaa Liiklusohutuse Liit);
Hr Christophe Piednoel, kommunikatsioonidirektor
(RFF, Prantsusmaa); Hr Martin Gallagher, avaliku
ohutuse juht (Network Rail, Suurbritannia); Hr
Alan Davies, avaliku ohutusprogrammi juht (RSSB,
Suurbritannia); Pr Katarina Kucharek, sotsiaalse
kommunikatsiooni osakonna juhataja (PKP PLK,
Poola); Hr Tamo Vahemets, (Operation Lifesaver
Estonia juhatuse esimees); Prof. Girolamo Ramunni,
uurimisprogrammide direktor (CNAM, Prantsusmaa).
Üritusele lisas veelgi kaalu 42 osalevale riigile
pakutu võimalus jälgida üritust veebiülekande
vahendusel, mida striimiti Kanadast, USAst,
Argentiinast, Austraaliast, Uus Meremaalt, Indiast,
Lõuna-Aafrikast, Kamerunist, Marokost, Iisraelist
ja kogu Euroopast ning edastati riiklike ürituste
raames.
Lisaks autotranspordi- ja raudteesektori ettevõtetele
toetasid ülemaailmset kampaaniat Euroopa Liidu
Raudteeamet (ERA), Euroopa Komisjon ja Genfis
asuv ÜRO majanduskomisjon. ILCADile anti luba
kasutada Euroopa Liiklusohutusharta (ERSC) logo,
mille lõi Euroopa Komisjon liiklusohutuse dekaadi
tarbeks, ning millega on ühinenud UIC, ELCFi ning
ka ILCADi partnerid.
ILCADil on õigus kasutada ka Maailma
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt ÜRO
liiklusohutusdekaadiks 2011-2020 loodud logo.
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Koostöö ILCAD’i grupis
Mõlema dekaadi eesmärgiks on vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu.
Samuti kasutab UIC ILCADi plakatitel ka koostöös
Operation Lifesaver Estoniaga loodud logo, mis
aitab kaasa kampaania edukale läbiviimisele.
UIC, ELCFi ja ILCADi partnerite nimel tänan ma
Operation Lifesaver Estoniat, selle organisatsiooni
esindajaid üle kogu maailma ja personaalselt Tamo
Vahemetsa toetuse eest.
Ilma OLi ja teiste partnerite toetuseta ei oleks ILCAD
suutnud saavutada edu kogu maailmas.
Järgmine ILCAD leiab aset 7. mail 2013 ÜRO
teise ülemaailmse liiklusohutusnädala (6-12 mai
2013) raames üle kogu maailma. Rahvusvaheline
pressikonverents, millele
järgneb
erinevate
valdkondade
ja
institutsioonide
ekspertide
ümarlaud, ja ILCADile pühendatud näitus
toimuvad 7. mail ÜRO Genfi esinduses. UIC ja ÜRO

Majanduskomisjon kutsuvad üritusele osalema kõiki
ILCADi partnereid (sealhulgas OLi), ELCFi liikmeid,
UIC liikmeid (227), ÜRO liikmesriike (56) ja Šveitsi
Föderaalse Transpordiameti.
Näitusele pannakse välja kolmandale UIC/ILCADi
laste joonistusvõistlusele saabunud tööd ja ILCADI
plakatid (UIClt või ILCADi partneritelt).
Loodame, et viienda ILCADi raames liituvad meiega
uued riigid. Keenia, Nigeeria ja Mongoolia on oma
osalemisest meile juba teatanud.
Soovime kõigile ILCADi partneritele edu ja loodame,
et meie edukas koostöö Operation Lifesaver
Estoniaga jätkub ka tulevikus, kuna OL tegevus
aitab oluliselt kaasa raudteeülesõitude ohutuse
parendamisse, raudteeõnnetuste arvu vähendamisse
ja päästab elusid!
ILCAD 2012 video
vaatamine kasutades
QR lugejat.
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Paljud Poola elanikud on kasutanud meie veebilehel
www.bezpieczny-przejazd.pl toodud „Teata tõrkest“
teavitusvormi, mis on väga kiire ja mugav meetod
meie teavitamiseks tõrgetest või riketest raudteeülesõitudel.
Igal nädalal saadame me oma viimaseid statistilisi
andmeid ja ülevaateid hiljutistest tegemistest ning
tulevikuplaanidest sisaldava infolehe pea 400
tellijale. Kuna raudteeõnnetustes ei osale mitte
ainult autojuhid vaid ka jalakäijad, kes ületavad
raudteed sageli kohtades, kus see ei ole lubatud,
algatasime me projekti „Nulltolerants raudteede
vales kohas ületamisele“. Projekti toetamiseks
oleme ette võtnud järgnevat:
•

Pressikonverents koos hr Tamo Vahemetsaga,
Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimehega;

•

Tihedate koostöösidemete loomine Operation
Lifesaver’iga (OL) – mittetulundusliku organisatsiooniga, mis kasutab avalikke hariduslikke
programme kokkupõrgete, vigastuste ja
surmajuhtumite vältimiseks raudteedel ja
raudteeülesõitudel, kasutades selleks kolme
E põhimõtet - Education, Enforcement ja
Engineering (Haridus, Elluviimine ja Arendamine);

•

Liitudes OL’i tegevusega, saab kampaania
kasutada juba väljatöötatud edukaid lahendusi;

•

Lastele ja noortele mõeldud harivatel kokkusaamistel käsitletakse nüüd ka vales kohas
raudtee ületamise temaatikaga.

Katarzyna Kucharek
Sotsiaalkommunikatsiooni sektori juhataja
Teavitus
PKP Poola Raudtee

Ohutuse vallas ei saa teha kompromisse
ning seetõttu kavatseb PKP Poola
Raudtee jätkata koostööd...

Poola Raudtee-ettevõtja PKP avalike suhete
meeskond lõpetas just kaheksandat aastat toimuva
raudteeülesõitude ohutuskampaania „Peatu ja ela!“
ning alustab järjekorras üheksanda kampaania
ettevalmistustega. Siiani raudteeülesõitude ohutusele suunatud kampaania tegeleb nüüd ka raudtee
vales kohas ületamise temaatikaga. Eelmisel
aastal keskendusime nii juba end tõestanud
ohutusmeetmetele kui ka edukalt rakendatud uutele
ideedele. Üheks kampaania peamistest sündmustest
on projekt nimega „Ohutu esmaspäev“, mille käigus
23 politseiüksust, raudtee turvateenistuse töötajad
ja teised raudteetöötajad kontrollivad liiklemist
raudteeülesõitudel üle kogu riigi ning karistavad
liikluseeskirja rikkujaid.
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Ohutuse vallas ei saa teha kompromisse ning
seetõttu kavatseb PKP Poola Raudtee jätkata
koostööd, jagada kogemusi ja teha jõupingutusi
raudteeülesõitudel ja raudteel toimuvate õnnetuste
käigus tekkivate vigastuste ning surmajuhtumite
ennetamiseks.
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Raudteeülesõitudel toimuvate liiklusõnnetuste
vähendamiseks on politsei juba pikka aega
ühendanud OLE-ga oma jõud ja tegevused,
panustades OLE poolt läbiviidavate kampaaniate ajal
eelkõige raudtee ülesõitudel liiklusjärelevalvesse ja
jalakäijate raudtee reeglite järgimise kontrollimisse.
Juba kolmandat aastat on politsei liiklusjärelevalve
aastaplaani lahutamatuks osaks tugevdatud
järelevalve raudteeülesõitudel ja seda eriti OLE
poolt korraldatavate kampaaniate ajal.

Tarmo Miilits
Peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal
Politsei- ja Piirivalveamet

Oleme tänulikud OLE-le hea koostöö ning
panuse eest turvalisuse tagamisel Eestis!

Raudteeohutus on oluline osa politsei ennetustööst
ja sellega on tegeletud juba aastaid. Politsei on
koos oma hea koostööpartneri - raudteeohutusele
pühendunud MTÜ-ga Operation Lifesaver Estonia
(OLE) koolitanud nii lapsi kui ka täiskasvanuid
raudteel ohutult liiklema, vähendamaks raudteel
toimuvate õnnetuste arvu.
Tänu OLE-le on politseis tosin OLE poolt koolitatud
ja atesteeritud raudtee ohutusala spetsialisti.
Kõik need ametnikud teevad oma põhitöö kõrvalt
tänuväärset raudtee ohutusalast kasvatustööd
eelkõige lasteaedades ja koolides, lisaks peetakse
loenguid ka täiskasvanutele. Selleks, et laste
suuremat tähelepanu võita ja et õppetöö oleks
elavam, on politsei külastanud järjepidevalt
haridusasutusi.
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2012. aastal registreeriti politsei poolt 351
raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumist,
neist 148 Põhja prefektuuri, 69 Lõuna prefektuuri,
2 Lääne prefektuuri ja 132 Ida prefektuuri poolt.
Lisaks sellele avastati 12 kergliikluse rikkumist, mis
olid seotud raudtee ületamisega. Mootorsõiduki ja
rongi kokkupõrke juhtumeid oli möödunud aastal 4
(samas kui 2010. aastal oli neid 17 ja 2011. aastal
15), milles sai vigastada 1 inimene. Hukkunuid
sellistes kokkupõrgetes 2012. aastal ei olnud. Kui
veel 2010. aastal hukkus raudteeülesõidul 2 inimest,
siis viimased kaks aastat ei ole sarnastes õnnetustes
õnneks inimesi hukkunud.
Samas toimus endiselt palju otsasõite raudteel
viibinud inimestega. Selliseid juhtumeid oli
möödunud aastal tervelt 12, milles sai vigastada
6 ja hukkus 7 inimest (2010. aastal olid vastavad
arvud 13, 4 ja 9). Seega tuleb edaspidi suuremat
tähelepanu pöörata just sellist liiki õnnetuste
ennetamisele.
Tõhustamaks veelgi politsei ja OLE vahelist tihedat
koostööd, on esmakordselt valmimas kahepoolne
koostöökokkulepe, mille allakirjutamine mõlema
organisatsiooni juhtide poolt toimub 30. aprillil
2013. Koostöökokkuleppe eesmärkideks on eelkõige
arendada
koostööd
avalikkuse
teavitamisel
raudteeliiklusega seonduvatest ohtudest, anda
ohustatud sihtgruppidele käitumisjuhiseid ohtlike
olukordade ennetamiseks ja raudteeohutuse
tagamiseks
ning
kujundada
omavaheline
strateegiline partnerlussuhe.
Oleme tänulikud OLE-le hea koostöö ning panuse
eest turvalisuse tagamisel Eestis!
Ohutut liiklemist!
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Lõuna prefektuur

Põhja prefektuur

Maris Orgusaar

Kristel-Liis Kaunismaa

Politsei- ja Piirivalevameti Lõuna prefektuuri projekt
„Rong on alati peateel!“ toimus 2012 aastal juba
kolmandat korda. Kui esimesel aastal viidi loengud
läbi Valga- ja Tartumaal, siis möödunud aastal
olid kaasatud juba Põlva-, Jõgeva- ja Viljandimaa.
Projektis osales 13 kooli, sh 18 klassi, kokku 563
õpilast ja 19 õpetajat.

OLE on Põhja prefektuuri hea koostööpartner.
Põhiosa raudteeohutuse loengutest viivad politseiametnikud läbi projekti KEAT raames. KEAT loenguid
viiakse läbi 6 klassides ja koolitajate sõnul on
kuuendikud üldiselt teadlikud ohtudest raudteel
ja saavad suurepäraselt aru mida võib kaasa tuua
tähelepanematu käitumine raudteed ületades
või selle vahetus läheduses . Aga on ka lapsi kes
siiralt arvavad, et rong sihtpunkti jõudes keerab
( sõnaotseses mõttes ) kohapeal ringi ja alustab
tagasiteed ning, et väike vallatus rööpale pandud
kivi või mündiga on ikka lubatud.

Projekti raames läbiviidud loengutes said õpilased
teadlikumaks rongi kui ohtliku liiklusvahendi
eripäradest. Loomingulise konkursiga kaasati noori
kaasa rääkima ja mõtlema raudteeohutuse teemal.
Konkursile laekus 12 reisijuttu ja grupitöödena 21
plakatit. Reisijuttudes pöörati lugejate tähelepanu
hoolivusele ja tähelepanelikkusele. Parimatele
kirjutajatele
ja
plakatimeistritele
korraldati
rongi ja bussiga auhinnareis Tartusse Ahhaa
Teaduskeskusesse, kus jagati projektis osalenutele
meened mitte unustamaks raudtee ohtlikkust ja
meeldetuletuseks, olla tähelepanelik.
Samuti paranes loengus osalejate teadlikkus
raudtee ülekäigu kohtades kaasnevatest ohtudest
ja vääralt käitumise tagajärgedest. Parem tagasiside
oli noortelt vestlusringis, mille käigus toodi näiteid,
kuidas keegi on enda või teiste elu ohtu pannud,
riskides läheneva rongi eest läbi lipsates.

OLE ga koostöös viib Põhja prefektuur juba
kolmandat aastat läbi projekti „SINA SAAD“. Tegu
on koolitusega noorsõduritele. Koolitus kestab
kolm tundi ja ühe teemana käsitletakse ka
raudteeohutust. Koolitus viiakse läbi sõduri „noore
ajal“ . Neil koolitustel tekib alati elav vaidlus kui
koolitaja räägib raudteel kõndimisest. Kasutavad ju
sõdurid matkadel sageli raudteed „kõnniteena“.
Lisaks nimetatud suurtele projektidele kasutatakse
raudteeohutuse materjale erinevates loengutes ja
erinevates vanusegruppides.

Kuna tegemist on jätkuprojektiga, käivad juba
eeltööd, et projekt „Rong on alati peateel!“ saaks
toimuma ka neljandat aastat järjest ja seda
Operation Lifesaver Estonia raudteeohutusprojekti
„Sina saad“ raames, mille eesmärgiks on endiselt
raudteedel juhtuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi
vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Rong on alati peateel!

28

© Operation Lifesaver on avaliku raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse
eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Eestis alates aastast 2004 - www.ole.ee

Koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga

Operation Lifesaver Estonia aastaraamat 2012

29

Plakat valmis 2012 aastal Tabivere Gümnaasiumi 5 klassi õpilaste Reigo Lomp, Sander Jaaniste, Aliis Kuningas ja
Siret Piirson’i poolt plakatikonkursi raames. Juhendaja Kairi Sirendi.
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Ida prefektuur

Lääne prefektuur

Annela Floren

Karmen Kukk

2012. aastal viis Ida prefektuur Ida- ja LääneVirumaa
koolides
läbi
mitmeid
loenguid
raudteeohutusteemadel, mille eesmärgiks oli tõsta
noorte teadlikkust raudteel varitsevatest ohtudest
ning vähendada seeläbi igal aastal rööbastel
hukkunute arvu. Kohtumistel arutati teemadel „Sina
saad – suurendada oma sõprade teadlikust raudteel
varitsevatest ohtudest“, „Sina saad – öelda oma
lähedastele, kuidas ohutult raudteed ületada“ ning
„Sina saad – muuta elu turvalisemaks“.

2012. aastal tegelesid Lääne prefektuuris raudteeohutuse selgitamisega kolm maakonda – Järva,
Rapla ja Pärnu.

10. – 26. detsembrini osaleti OLE kampaanias „Lase
rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju!“, et tuletada
liikluses osalejatele meelde raudteega seonduvad
ohud ja reeglid. Teades oma teenindava piirkonna
tegelikke olusid, suunasid politseiametnikud
kokkusaamistel oma raudteeohutusalased tegevused just meile teadaolevatele kitsaskohtadele.
Kampaania raames kontrolliti Rakvere, Tapa,
Tamsalu raudtee ülesõidukohti, samuti kontrolliti
Jõhvi kesklinnas jalakäijate ülekäigu kohta, Narva
linnas Kerese tänava ja Paemurru vahelist raudteed
ning Sillamäe raudteed ja selle ületamise võimalusi,
Vaivara vallas 11,6 km asuvat Hiiemetsa – Auvere
raudteeülesõitu. Kontrollimise käigus tuvastati
mitmeid korrarikkumisi. Selgus, et peamiselt
eksitakse raudteeülesõidukoha ületamise nõuete
vastu. Korrarikkumiste toimepanemises oli oma osa
ka jalakäijatel, kes viibisid raudteel selleks keelatud
kohtades.
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Järvamaal külastasid Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinikud Marju Tamsalu ja Malle Hermanson
Türi linna lasteaedu projektiga „Sina saad“. Koos
“fooripoisi silmateradega” räägiti koolieelikutele
raudteeohutusest ja sellest, kuidas rongis käituda.
Koostöös Edelaraudtee AS- ga kinnitati teooriat
praktikas läbi viidud rongisõiduga Türilt-Kärusse
ja sealt hiljem tagasi, milles osales 75 koolieelikut.
Pärast praktilist osa said lapsed lasteaedades
räägitust ja kogetust joonistada pilte, mis olid
näitusena hinnata Türi linna Kevade kohvikus
ning mille hulgast kohviku külastajad valisid oma
lemmikud. „Sina saad“ projekti tagasiside kinnitas,
et teemat on käsitletud huvitavalt ning saadud
teadmised on väga kasulikud ja projekt laiendatakse
2013. aastal kõikidesse Järvamaa lasteaedadesse.
Lisaks lasteaedadele on Malle ja Marju viinud
raudteeohutuse loenguid läbi ka 6. klassidele
projekti „KEAT“ raames. Tagasiside noortelt on alati
positiivne ning peale loengut on nad kindlad, et
raudteele nad oma vaba aega veetma ei lähe.

Politseinikud pöörasid inimeste tähelepanu sellele,
et raudteeülesõidukohta jõudes peab jälgima valgusfooride vilkuvaid tulesid, nende puudumisel
peatuma ja veenduda, et rongi ei tuleks.

Pärnumaa sai sel aastal juurde kuus OLE atesteeritud
esitlejat. Juba enne atesteeritud esitlejateks
saamist korraldasid noorsoopolitseinikud Pärnu
Pöialpoiste lasteaias raudteeohutuse päeva, mille
käigus ehitati lasteaia territooriumile puidust rong.
Lisaks OLE toetusele aitasid rongi valmimisele
kaasa laste vanemad, Pärnu Linnavalitsus ja Pärnu
Kutsehariduskeskuse õpilased.

“Olulise osa politseitööst moodustab ennetusalane
tegevus ja teavitustöö – inimeste informeerimine
ja nende ohutusalase teadlikkuse tõstmine, millega
hoiame ära võimalikud negatiivsed tagajärjed.”

Raplamaal viidi Lea Leopardi eestvedamisel ellu
Kehtna valla elanikele perepäev, mille raames
tutvustati inimestele raudtee- ja maanteeliiklusega
kaasnevaid ohte.
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Õnnetused on meie jaoks paraku igapäevased. Kõik
loodavad, et neid meiega ei juhtuks, kuid sageli ei
tee me ise midagi, et see nii ka oleks. Enamjaolt
saab kurbade tagajärgedega lõppev sündmus alguse
pisiasjadest, mis on seotud teadmatuse, hooletuse,
hajameelsuse või halva harjumusega. Pääste
ennetustöö ongi suunatud inimeste teavitamisele,
koolitamisele ja nõustamisele, et läbi selle muuta
inimeste teadmisi, harjumusi ja käitumist.

Alo Tammsalu
Päästeameti peadirektori asetäitja

Eesti suuruses riigis on oluline
väikseimgi panus ja koostöötegevus, mis
aitab ära hoida õnnetuste, vigastuste ja
hukkunute arvu.

Päästevaldkonna ennetustöö ei ole näpu
vibutamine, moraali lugemine, trahvi tegemine
või lihtsalt pateetiliste sõnade jagamine.
Meie tegevuste tähelepanu keskpunktis on
kodude ohutus ja inimeste õige käitumine nii
kodudes, kui väljaspool kodusid. Püüame seda
saavutada läbi erinevate teavituskampaaniate,
lasteaedades ja koolides läbiviidavate teoreetilise
ja praktilise õppe, ohutusõppe teemade viimise
õppeprogrammidesse, õppematerjalide loomise
erinevatele vanuseastmetele, vabatahtlike isikute,
MTÜ-de, kogukondade era- ka riigisektori kaasamise,
erinevate sihtgruppide õpetamisele ja koolitamisele,
üle-riigiliste ja üle riigipiiri ulatuvate projektide jne.
Eesti suuruses riigis on oluline väikseimgi panus
ja koostöötegevus, mis aitab ära hoida õnnetuste,
vigastuste ja hukkunute arvu. Seetõttu olen
äärmiselt rõõmus, et Päästeamet ja OLE on juba
aastaid teinud väga tihedat ja tänuväärset koostööd
Eestimaa ohutumaks ja õnnelikumaks muutmisel!

Miks on ennetustöö, sealhulgas päästeala ennetustöö nii oluline?
Päästeala ennetustöö eesmärk on kujundad Eestis
elukeskkonda, kus igaüks loob ning väärtustab
ohutust ja turvalisust. Läbi selle saame muuta
elu turvalisemaks ja inimesed õnnelikumaks.
Meie jaoks on olulisim vähendada õnnetuste
ja nende läbi hukkunute ning vigastatute arvu,
samuti õnnetustega kaasnevate kahjude suurust.
Aastatepikkune kogemus näitab, et just pidev
ennetustöö annab parimaid tulemusi.
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käisid nad Saaremaal, Raplamaal ja Järvamaal.
Ohutuspäev on Päästeameti korraldatud kogupere
üritus, kuhu on kaasatud erinevaid koostööpartnereid,
kes tegelevad igapäevaselt ohutusteemadega.
Ohutuspäeval on asutused väljas infotelkidega, kus
inimesed saavad küsida erinevat ohutusalast infot,
proovida kätt praktilistes harjutustes ning lisaks
infotelkide külastamisele saab vaadata ka erinevaid
ohutusalaseid demoesinemisi erinevate asutuste
poolt. Näiteks on Päästeamet teinud näitliku demo
selle kohta, mis juhtub siis, kui kustutada panni peal
põlema läinud õli veega. Ohutuspäevad toimuvad
igas maakonna tõmbekeskuses ning hakkavad
aina enam muutuma populaarseteks üritusteks,
mil kogu pere pöörab ohutusele tavalisest rohkem
tähelepanu.

OLE ja Päästeameti koostöö Saaremaal

Kairet Kõljalg
Päästeameti ennetustöö osakonna koolitusteenuse juht

Lisaks koostööle läbi KEAT ohutuslaagrite, oli OLE 2012. aastal kaasatud
ka Ohutuspäevadele.

Huvi raudteeohutuse teemade vastu oli 2012.
aastal suur. OLEt oodati kõikidesse laagritesse
raudteeohutusalaseid õpetussõnu jagama ja OLE
osales neist nii paljudes kui võimalik – Järvamaa,
Harjumaa ja Tallinna, Pärnumaa, Võrumaa, Raplamaa
ning Läänemaa KEAT ohutuslaagrites. Kokku sai
möödunud aastal kogu Eestis raudteeohutusalaseid
õpetussõnu kokku 1236 laagrilast. Olenemata
sellest, et OLE ei jõudnud kõikidesse laagritesse,
olid nende sõnum veepudelite näol kohal ka
kõikides teistes laagrites – nimelt OLE seisis selle
eest, et igal laagrilisel oleks kuumal suvepäeval
pudel vett ning üle Eesti saadeti ohutuslaagritesse
2228 veepudelit.
Lisaks koostööle läbi KEAT ohutuslaagrite, oli OLE
2012. aastal kaasatud ka Ohutuspäevadele. Kohal
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Kätlin Poopuu, Päästeameti Lääne päästekeskuse
ennetustöö büroo vanemspetsialist
Vaatamata sellele, et Saaremaal pole ühtegi
raudteed, rongidest rääkimata, otsustasime hea
koostööpartneri OLE ka saarele ennetustööd tegema
kutsuda. Ega saare inimesed pole Saaremaal kinni,
ikka satub keegi neist varem või hiljem ka mandrile,
kus tuleb neil rongiga silmitsi seista. Tegelikult
käivad saarlased mandril päris tihti, ent kuna saarel
ei tule rongiõnnetuste pärast muretseda, võivad nad
mandril pisut hooletumad olla.
OLE eestvedaja Tamo oli sellise pöördumise peale
nõus ka Saaremaale raudteeohutusalast infot tooma.
2011. aasta suvel osales OLE Saaremaal toimunud
Ohutuspäeval esimest korda ning nende info- ja
tegelustelk oli nii väikseid kui suuri huvilisi täis.
Kuna head asja pole kunagi liiga palju, siis osales
OLE Saaremaa Ohutuspäeval ka 2012. aastal ning
loodame, et ka sel aastal võetakse see üritus
plaanidesse.
Peale OLE meeskonna Saaremaal käiku jõudsid
saarele ka järgnevad reklaamikampaaniad. Puhas
rõõm oli ka saarel maantee ääres näha suurt
kampaaniaplakatit: „Lase rong läbi“.
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omaks seetõttu riski vastureaktsiooni tekkeks.
Olgugi et tegevuse põhirõhk lasus ikka pudelivee
janustele jagamisel, muudeti tänavu kampaania
kogupilt terviklikumaks. Suurendamaks sõnumi
silmapaistvust lisati võistluskeskusesse OLE
sümboolikaga reklaambännerid, paigutades need
niimoodi, et nad oleksid alati vee jagamispaigaga
piirneval alal. Samuti trükiti OLE logo ka
võistlusmaterjalidesse ning paigutati ürituse
reklaamidele. Kõik see võimaldas väiksema
veekogusega saavutada suuremat kõlapinda.

Mihkel Reile
MTÜ Aerobike Cycling Agency
juhatuse liige

Inimeste harjumuste ning mõtteviisi
muutmine on väga pikaajaline protsess,
mis eeldab aastate pikkust katkematut
teavitustööd.

Aastal 2011 käivitasid Operation Lifesaver Estonia
ja MTÜ Aerobike Cycling Agency veeprojekti,
mille raames jagati rattavõistlustel ohutut
raudteeületamist
propageerivate
etikettidega
pudelivett. Kampaania eesmärgiks oli jalgratturite
teadlikkuse ja liikluskultuuri suurendamine raudteede ületamisel.
Kuivõrd projekt käivitus edukalt, ent seatud
eesmärgid eeldavad pikaajalist ja järjekindlat
teavitustööd, siis jätkus tegevus ka hooajal 2012.
Sarnaselt möödunud aastale oli eesmärgiks jätkata
mõistliku intensiivsusega programmiga, mis ei
oleks inimestele liialt jõuliselt peale surutud ega
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Kui rääkida arvudest, siis kokku jagati OLE
pudelivett möödunud hooajal neljateistkümnel ACA
rattavõistlusel: seitsmel Filter Maanteekarikasarja
etapil, kuuel Filter Temposõidu Karikasarja
osavõistlusel ning Fakto Auto Tallinna Rahvasõidul.
Olgu ära mainitud ka seik, et Rahvasõidu trass
ületab suisa kahel korral Eesti ühe tihedaima
rongiliiklusega Tallinn-Narva raudteemarsruuti.
Ilmselt kaasatud võistluste arvust märksa olulisem
on aga sihtgrupi suurus ehk maanteeratturite
hulk, kes sõitudel osales. Kui rääkida erinevatest
inimestest, jättes kõrvale sama võistleja poolt
sooritatud korduvad osalemised, siis startis Filter
Maanteekarikasarjas 1291, Filter Temposõidu
Karikasarjas 442 ning Tallinna Rahvasõidul 617
inimest. Eeltoodud arvudele lisanduvad veel ka
lastesõitude osalejad. Seega võib julgelt väita, et
infot saanud ratturite hulk oli varasema aastaga
võrreldes arvestatavalt tõusnud ning tegevuste
kandepind seeläbi suurem.
Nagu juba mainitud, on inimeste harjumuste
ning mõtteviisi muutmine väga pikaajaline
protsess, mis eeldab aastate pikkust katkematut
teavitustööd. Viimast eriti veel ratturite puhul,
keda on väiksemast absoluuthulgast tingitult
jalakäijatega võrreldes vähem mõjustatud. Seetõttu
on projekti sügavamatest tulemustest ehk veel vara
rääkida, kuid esimesi järeldusi saame kaheaastase
perioodi põhjal siiski teha. Ilmselt on tehtud töö
silmapaistvuse parimaks indikaatoriks tagasiside
hulk; täpsemalt öeldes selle kasvamine või
kahanemine ning levitatava sõnumi niinimetatud
iseseisev elu. Eriti just viimases aspektis tekitas
hooaeg 2012 mitmel korral ääretult suurt heameelt,
andes jõudu edaspidiseks ning kinnitust, et
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Koostöö MTÜ’ga Aerobike Cycling Agency
veeprojekt pole jäänud võistlejatele märkamatuks.
Järgnevalt üks värvikas näide võistleja postitusest
Facebooki: „Tallinna Rahvasõidul Raasiku ja Jüri vahel
oleval raudteeõlesõidul juhtus tore vahejuhtum. Olin
väsinud ning kuna üks preili pakkus vett, siis jäin
seisma ja jõin. Siis aga avastasin, et tuleb rong ja ma
ei jõua enam üle. Jäin siis sinna passima ja timmisin
pudelist vett, kui ühel hetkel vaatan pudelil olevat silti
“Lase Rong Läbi” (praegune reklaam, selle semaforiga).
Milline tore kokkusattumus.”
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päästetöö ja kustutamine. Teiseks lõikasime
lahti avarii läbinud ühe sõiduauto, näitamaks
kuidas toimub inimeste päästmine autost, kui
see on tugevalt kannatada saanud. Kõiki tegevusi
kommenteerisid eri ametkondade spetsialistid.
Installatsiooniplatsile rajatud raudteeülesõidu
simulatsioonil selgitasime võimalikke ohtusid ja
nendest hoidumise vajalikkust. Välja olid pandud
ohutusstendid.

Tuve Kärner
Järva-Jaani Tuletõrje Selts esimees

Oleme veendumusel, et ettevõtmine on
asjakohane, eri ametkondade koostöö
tõhusust esiletoov ja ohutusalases
ennetustöös tulemusrikas.

Ohutusinstallatsioon jääb avatuks pikemaks ajaks.
Muuseumikülastajad saavad igal ajal nii iseseisvalt
kui ka giidi juhendamisel tutvuda ohutusalase
teabega. Kui vanatehnika varjupaika külastavad
grupid, siis tingimata tutvustame neile ka
ohutusinstallatsiooni. Teavitame külastajaid liikluses
erilise tähelepanelikkuse vajadust, ohutusvarustuse
ja selle õige käsitsemise vajadust, õnnetusse
sattumisel õiget tegutsemist – päästeteenistuse
väljakutsumist, tegutsemist sündmuskohal, teejuhatamist jpm. Kuna installatsioon on lavastatud
imiteeritud raudteeülesõidukohal, siis on võimalik
teha ka raudteeohutusalast ennetustööd. Seni
külastanud grupid on installatsiooniga väga rahule
jäänud ning oleme saanud positiivset tagasisidet.
Oleme veendumusel, et ettevõtmine on asjakohane,
eri ametkondade koostöö tõhusust esiletoov ja
ohutusalases ennetustöös tulemusrikas.
“Suured tänud Operation Lifesaver Estonia`le vastutuleliku suhtumise, abivalmiduse ja materiaalse abi
eest!”

Järva-Jaani Tuletõrje Selts korraldas 28-29.
juulil 2012.a. vanatehnikaürituse, mille käigus
avasime Järva-Jaani Vanatehnika varjupaigas
ohutusinstallatsiooni. Selleks imiteerisime rasket
liiklusõnnetust improviseeritud raudteeülesõidukohal, kus kokku põrkasid kaubarong, sõiduauto ja
veoauto, millistest kaks viimast ka põlema süttisid.
Suurel kiirusel lähenenud teine sõiduauto rammis
ülesõidu valgustuse laternaposti. Lähenenud
kolmas sõiduauto ei saanud pidama ning põrkus
eesseisva veoautoga. Tegime hädaabikõne 112-le.
Jätkus eri ametkondade demonstratiivne tegevus
sündmuspaigal
pealtvaatajate
juuresolekul.
Süütasime kaks autot ja näitasime kuidas toimub

40

© Operation Lifesaver on avaliku raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse
eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Eestis alates aastast 2004 - www.ole.ee

Koostööprojekt - “Ohutusinstallatsioon Järva-Jaanis”
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Koostööpartnerite tunnustamine
Lõppenud aastast kokkuvõtteid tehes ei saa üle ei
ümber meie koostööpartneritest, kes on andnud
olulise panuse kõikidesse meie tegemistesse.
OLE rahalised võimalused on piiratud. Seetõttu
on meie kampaaniate meediaplaanid soovitud
mahust
enamasti
tagasihoidlikumad.
Tänu
koostööle
Ringhäälingute
Liiduga
jõuavad
aga
raadioreklaamid
praktiliselt
kõikidesse
raadiojaamadesse.
Aastatepikkune
koostöö
välimeediafirmaga
JCDecaux OÜ võimaldab
meil raudteeohutusalaseid sõnumeid edastada
oluliselt suuremas mahus kui eelarve võimaldaks.
Kristiine kaubanduskeskus on aga OLE esimesest
tegevusaastast alates olnud valmis eksponeerima
meie reklaammaterjale selle eest sentigi küsimata.
Mitmed ettevõtted võimaldavad meil täiesti tasuta
paigutada reklaambännereid oma kodulehtedele ja
portaalidesse, aidates selliselt kaasa turvalisema
elukeskkonna loomisele. Üheskoos suudame
rohkem ja see teadmine on rahakoti paksusest
oluliselt hinnalisem.
Oleme oma koostööpartneritele siiralt tänulikud. Et
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seda välja näidata, oleme iga-aastaselt OLE tänukirjade ja -meenetega meeles pidanud neid tublisid
inimesi ja organisatsioone, kelle panus on aidanud
meil oma tegevust efektiivsemalt korraldada.

Tänumeene „Kuldne
tõkkepuu“
Aprillikuus OLE poolt korraldatud tänuüritusel
Kuldne Tõkkepuu 2012 tunnustati organisatsioone
ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas.
Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ pälvis TV3 reporter
Marek Lindmaa raudteeohutusalase informatsiooni
pädeva käsitluse eest televisioonis. OLE hinnangul
on Marek aastate jooksul teinud raudteel toimunud
õnnetustest mitmeid reporterilugusid ning propageerinud neis õiget ja ohutut liiklemist. Erinevalt
paljudest kolleegidest on Marek võtnud vaevaks
raudteel toimunud liiklusõnnetuste tagamaad endale selgeks teha ning talle omasel, sõbralikul moel
need ka vaatajate jaoks lahti rääkinud. Enamasti
ei saa ju vedurijuhid kokkupõrke vältimiseks palju
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Koostööpartnerid
ära teha ning seetõttu juhtub valdav osa raudteel
toimuvatest õnnetustest jalakäija või sõidukijuhi
süül. Samuti on Marek oma lugudes jaganud
vaatajatele näpunäiteid, kuidas raudteel õigesti
käituda ja õnnetusi ära hoida.
Tänumeene „Kuldne tõkkepuu“ laureaadid:
2006 Tallinna Linnavalitsus, Jüri Ratas
2007 Liivika Juksar
2008 Kristiine Kaubanduskeskuse AS
2009 Tarmo Miilits
2010 Lääne-Eesti Päästekeskuse
Järvamaa osakond
2011 Andrei Sozionov
„Kuldne tõkkepuu“on tunnustuseks organisatsioonile
või isikule, kes ei ole raudtee temaatikaga erialaselt
seotud, kuid on siiski oluliselt panustanud raudteeohutusalaste eesmärkide saavutamisele.

Teenetemärgi kavalerid:
2010 Riivo Sinijärv – Eesti Raudteekultuuri SA
2010 Urve Miidla – Ohutusõpetuskeskus MTÜ
2010 Daniel (Dan) Di Tota – Operation
Lifesaver Kanada
2011 Tarmo Miilits – Politsei- ja Piirivalveamet
2011 Urmas Lükki – Edelaraudtee AS
2011 Annela Floren – Politsei- ja
Piirivalveameti Ida prefektuur

Tiitel „Parim esitleja 2012“
Aasta 2012 parima esitleja austav tiitel anti
Kuldse Tõkkepuu tänuürituse raames üle Ida
prefektuuri politseiametnikule Peeter Pau’le, kelle
raudteeohutusalastel loengutel osales läinud aastal
üle 600 Lõuna-Eesti noore vanuses 10-17 aastat.
Tiitli “Parim esitleja” on pälvinud:

Teenetemärk
Operation Lifesaver Estonia Teenetemärk annetatakse isikule, kes on vähemalt viie aasta jooksul
Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikuna silmapaistval
moel kaasa aidanud raudteeohutusalase tegevuse
arengule Eestis või isikule, kelle professionaalne
tegevus on aidanud ära hoida raskete tagajärgedega
raudteejuhtumi ja/või intsidendi.

2009 Malle Hermanson ja Marju Tamsalu,
Politsei- ja Piirivalveamet, Lääne prefektuur
2010 Marju Tamsalu, Politsei- ja Piirivalveamet,
Lääne prefektuur
2011 Kristel-Liis Kaunismaa, Politsei- ja
Piirivalveamet, Põhja prefektuur

Professionaalse tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas pälvisid OLE 2012. aasta teenetemärgid:
Malle Hermanson (Politsei- ja Piirivalveamet,
Lääne prefektuur, korrakaitsebüroo Paide
politseijaoskond),
Marju Tamsalu (Politsei- ja Piirivalveamet,
Lääne prefektuur, korrakaitsebüroo Paide
politseijaoskond),
Lea Leopard (Politsei- ja Piirivalveamet, Lääne
prefektuur, Rapla politseijaoskond)
Mati Lõhmus (AS EVR Infra).
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läbi aprilli keskpaigas Võrumaal Uhtjärve ürgorus
asuvas Nõiariigis. Kõik seitse osalejat olid LõunaEesti piirkonnast, kuid erinevatelt tegevusaladelt.
Koolitatavate seas oli Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinikke, autokoolide sõiduõpetajaid ning
Maanteeameti töötaja. Kokkupuude raudteeohutusega ning eelnev kogemus koolitajana oli
osalejatel üsna erinev, kuid seda väärtuslikumad
olid omavahel jagatud kogemused. Teine koolitus
toimus augusti lõpus Altmõisa külalistemajas
Läänemaal. Osalejaid oli sellelgi korral seitse, kuus
neist Lääne prefektuuri noorsoopolitseinikud ning
üks vabatahtlik, kes tänaseks on alustanud tööd
Päästeametis. Kaks koolituspäeva olid õpetlikud nii
osalejatele kui koolitajatele ning jällegi võis tõdeda,
et kõik õppisid kõigilt. Kahe koolitusega täienesid
OLE esitlejate read 14 esitleja võrra ning mul on hea
meel, et paljud neist hakkasid kohe pärast koolitust
aktiivselt oma teadmisi ka jagama.

Getter Toome
OLE koolitusjuht

Erilist tähelepanu aga väärib asjaolu, et
lisaks esitlustele leidis raudteeohutuse
temaatika käsitlemist ka kahes
lõputöös...

Aasta lõpp ja uue algus on ikka perioodid, mil
meenutatakse möödunut ja seatakse sihte eelseisvaks. See on omamoodi tore aeg, sest kiires
tegutsemistuhinas ei jõua alati rõõmu tunda kõige
olnu ja tehtu üle vaid juba on ees ootamas uued
tegemised. Tihtilugu avastame alles siis, et aasta oli
niivõrd mitmekülgne ja huvitav ning seda võib igati
kordaläinuks kuulutada. Kordaläinuks võib lugeda
ka OLE aastat koolituste valdkonnas.
Eelkõige olen rõõmus, et viimastel aastatel on
vabatahtlike esitlejate arv stabiilselt kasvanud. Nii
nagu paaril viimasel aastal, toimus ka 2012. aastal
kaks esitlejate koolitust. Esimese koolituse viisime
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Raudteeohutusalaseid
esitlusi
ja
loenguid
erinevatele sihtgruppidele toimus kokku ca
5400-le kuulajale. Loengud toimusid nii koolides,
lastelaagrites, noortekeskustes, jne. Messidel ja
üritustel käies satub tihtilugu meie alasse lapsi, kes
ütlevad, et neile räägiti sel teemal koolis ja otse
loomulikult on nad agarad erinevatele teadmisi
proovilepanevatele küsimustele vastama. Sellised
kohtumised annavad tunnistust, et OLE esitlejad
on paljudesse koolidesse jõudnud ja nende poolt
räägitu on lastele ka meelde jäänud. Loodan, et
edaspidi on koolidel raudteeohutusalaste esitluste
vastu veelgi suurem huvi, seda enam, et uued kiired
rongid meelitavad küll parema sõidumugavusega,
kuid seejuures tuleb nendega kohaneda ka ohutuse
seisukohalt.
Erilist tähelepanu aga väärib asjaolu, et lisaks
esitlustele
leidis
raudteeohutuse
temaatika
käsitlemist ka kahes lõputöös, mille autoriteks olid
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži liiklusohutuse
eriala tudengid Lii Erm ja Aire Tammik. Minu jaoks
oli huvitavaks ja väljakutset pakkuvaks kogemuseks
olla nende lõputööde juhendaja. Lõputööde
kaitsmisel oli näha, et teema on huvipakkuv
ning uurimustööde käigus läbiviidud vaatluste
tulemused olid nii mõnelegi jahmatavad. Selgus,
et liiklejate käitumine raudteeülesõitudel ja –
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Haridusprogramm
käikudel on vägagi ettevaatamatu ja riskantne. Mul
on hea meel, et Lii ja Aire otsustasid oma lõputööd
just raudteeohutuse vallas kirjutada ning andsid
seekaudu väga suure panuse selgitamaks välja
hetkesituatsiooni Eestis ning aitasid ka teemale
tähelepanu pöörata. Käesoleva aastaraamatu lehekülgedelt saab nende töödest ka rohkem lugeda.
Täispikkade uurimustöödega tutvumiseks võib
minuga ühendust võtta.
Nüüd, uue aasta alguses, vaatan eelnevale aastale
tagasi igati hea tundega. Tänan siinkohal kõiki,
kes selle hea tunde tekkimisele on kaasa aidanud.
Aitäh kõikidele koolitustel osalejatele, kellega
on olnud tore ja huvitav koos õppida ning kiitus
nii uutele kui kogenud vabatahtlikele, kes kõikide
muude tegevuste kõrval ka raudteeohutuse teemat
oluliseks peavad. Kes tunneb, et tahab samuti oma
panuse anda, siis kohtume juba järgmisel esitlejate
koolitusel. Uuel aastal ikka uue hooga!
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aastaraamatu trükkimineku ajaks on õppematerjalid
koos ning läbinud ka kooskõlastusringi erinevate
ametites. Heameel on tõdeda, et materjalid on
esmareageerijate poolt hästi vastu võetud ning
leidnud oma kindla koha OLE õppematerjalide
hulgas.
Paralleelselt materjali koostamisega jätkasime
ka oma koolituste läbiviimist päästekeskustes ja
prefektuurides. Kokku viisime aastal 2012 läbi 18
raudteeõnnetustele reageerimisalast koolitust (12
politseiametnikele ja 6 päästekeskuste töötajatele).
Kokku osales koolitustel 314 operatiivtöötajat,
kellest 215 olid politseinikud ning 99 päästetöötajad.

Marius Kupper
OLE esitlused esmareageerijatele
projektijuht

OLE on esmareageerijatele suunatud
koolitusprojektiga töötanud kaks aastat.

Traditsiooniliselt sai nii õppematerjalide toel
kogutud teadmisi ka praktikas kasutada. Seekordse
õppuse viisime läbi Vaivara jaamas ning legendi
kohaselt oli seal rööbasteelt välja sõitnud ohtlikke
kaupu vedanud rong. Praktikas läbimängitud
raudteeõnnetus aitas kinnistada esmareageerijate
teadmisi ning andis meilegi paar head mõtet, kuidas
väljatöötatud õppematerjale veelgi sisukamaks
muuta.
Äärmiselt meeldiv oli sisuka aasta lõppakordina
vastu võtta Põhja prefektuuri teenetemärk ning
Lõuna prefektuuri tänukiri tehtud töö eest. See on
OLE jaoks kõrge tunnustus ja kinnitab veel kord, et
tegeleme vajaliku asjaga.

Raudteeõnnetuste puhul on äärmiselt oluline
tagada esmareageerijate kõrge professionaalsus,
kelle tegutsemisest võib sõltuda nii õnnetusse
sattunute, nende enda kui ümberkaudsete inimeste
elu. Esmareageerijad peavad väga lühikese aja
jooksul suutma kaardistada olukorra, tuvastades
rööbasteelt väljasõitnud veose ohtlikkuse ning
sekundite jooksul otsustama, kas asuda leket
peatama või ümberkaudseid inimesi evakueerima.
OLE on esmareageerijatele suunatud koolitusprojektiga töötanud kaks aastat. Pärast erinevate
operatiivametkondade (pääste, politsei, kiirabi)
tegevuse spetsiifika kaardistamist asusime läinud
aastal
raudteeõnnetustele
esmareageerijatele
suunatud õppematerjalide väljatöötamist. OLE
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Haridusprogramm

Foto autor on Teet Koitjärv
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tutvustada just nende maakondade KEAT-i laagrites,
kuhu varem pole lihtsalt jõudnud. Nii saimegi „käe
valgeks” Võru-, Lääne- ja Raplamaal. Eriti põnev
oli raudteeohutusega seotud teadmisi testida
Saaremaal, kus kohalikel inimestel igapäevane
kontakt raudteega puudub.
Läinud aastal sai põnevat täiendust ka meie
viktoriiniküsimustik. Nimelt töötasime välja 20
küsimusest ja valikvastusest koosneva küsimustiku,
mille täitmine alati lõbusat elevust tekitab.
Trikitamiseks lisasime vastustekaartidele päris
palju numbreid ja arve, mis siis omavahel tuli õigete
küsimuste juurde ära paigutada.
Kuna OLE inimressurss on piiratud, siis paraku ei
jõudnud me lõppenud aastalgi kõikidele üritustele,
kuhu meid oodati. Küll aga jõudsid sinna koostöös
Päästeametiga OLE raudteeohutussõnumit kandvad
veepudelid.

Birgit Vahemets
OLE projektijuht

Koostöös Päästeametiga osalesime
mitmete KEAT-i laagrite töös, kus
pakkusime raudteeohutusalaseid
teadmisi nii suurtele kui väikestele.

OLE on oma esimesest tegevusaastast alates
pidanud äärmiselt oluliseks kohtuda võimalikult
paljude inimestega ja teavitada neid raudteel
varitsevatest ohtudest. Loomulikult on kodulehe ja
kampaaniate rolli oma seisukohtade edastamisel
raske üle hinnata, ent silmast silma kohtumised on
meie hinnangul need, mille käigus kusagilt kuuldud
teadmised kinnistatakse.
Ka lõppenud 2012. aasta ei olnud selles osas
erandiks. Koostöös Päästeametiga osalesime
mitmete KEAT-i laagrite töös, kus pakkusime
raudteeohutusalaseid teadmisi nii suurtele kui
väikestele. Seekord otsustasime oma tegevust
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Väga hariv oli end täiendada Reporteri koolitusel,
mis andis suurepärase kogemuse meediaga
suhtlemisel ning õpetas märkama ja kasutama
detaile, mis on intervjuude andmisel äärmiselt
olulised. Saadud kogemustest oli suur abi nii
avalikel üritustel sõnumite edastamisel kui ka OLE
esitlejate koolituse läbiviimisel
Aasta lõpus viisime läbi traditsioonilise jõulukampaania ning julgen väita, et see oli üks
mastaapsemaid. OLE ohutussõnumiga plakateid
‘’Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.’’
võis leida kõikidest Eesti suurematest linnadest.
Kaubanduskeskuste teleekraanidel jooksid reklaamklipid, mitmed ajaleheväljaanded kandsid edasi OLE
jõulusõnumit ja politsei pööras suuremat tähelepanu
õiguspärasele raudteeületamisele. Jõulukampaania
raames said Kristiine kaubanduskeskuse autoparklaid kasutanud külastajad kojamehe vahele
lõhnakuuse, mis tuletas neile meelde ohutu raudteeületamise reegleid.
Olen üsna kindel, et meie tiimil jätkub põnevaid
ideid ka alanud aastaks.
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üllatuseks oli Venemaa
raudteedel juhtunud
õnnetuste statistika. Sellest tekkiski mõte uurida
raudteeohutuse teemat Eestis.

Aire Tammik ja Lii Erm
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis I lennu
liiklusohutuse spetsialistid

Et mõjutada inimeste käitumist/hoiakuid
on vaja teada nende teadmisi, soove,
uskumusi ja kogemusi ning tegelikku
liikluskäitumist raudteeülesõidukohtadel.

2012. aasta juunis
lõpetas Tallinna Ülikooli
Haapsalu Kolledžis I lend liiklusohutuse spetsialiste. Muuhulgas kaitsti kaks uurimustööd ka
raudteeohutuse valdkonnas: Lii Erm kaitses
diplomitöö teemal „Sõidukijuhtide liikluskäitumine
Rapla linna ja Rapla valla raudteeülesõidukohtadel”
ja Aire Tammik teemal „Jalakäijate liikluskäitumine
Tallinnas, Lilleküla raudteeülekäigukohal“. Otsus
kirjutada diplomitöö raudteeohutuse vallas tuli
osalemisest rahvusvahelisel raudteeohutuskonverentsil „Hoiame elu 2011”. Konverentsil esitatud
presentatsioonid andsid meile teavet raudteeohutuse valdkonnas tehtavatest ja planeeritavatest
meetmetest erinevates maailma riikides. Suureks
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Aire diplomitöö teema valik tulenes sellest, et kergliiklejate liikluskäitumist raudteeülekäigukohtadel
polnud seni Eestis uuritud. Lillekülas asuv ainuke
fooriga reguleeritud jalakäijate raudteeületuskoht
Eestis põhjendas kohavalikut.Keskmine kergliiklejate
liiklemissagedus on seal tööpäevadel ligi 180
inimest tunnis ja ööpäevas läbib raudteepeatust
mõlemas suunas üle 60 rööbassõiduki. Jalakäija
peab seal ületama 4 rööbasteed, kogulaiuses 35
m. TJA andmetel on enamike õnnetuste põhjuseks
liiklejate tähelepanematus, liiklusreeglite eiramine
ning läheneva rongi kiiruse ja kauguse ebaõige
hindamine. Diplomitöö eesmärk oli Tallinnas,
Lilleküla raudteeületuskohal vaatluste abil välja
selgitada, miks õnnetused siiski toimuvad ja kuidas
inimesed raudteeülekäigukohtadel igapäevaselt ja
harjumuspäraselt tegelikult käituvad.
Uuringust selgus kehtestatud normide ja tegeliku
liikluskäitumise suur vastuolu. Ilmnes, et seal
igapäevaselt toimivas liikluskeskkonnas ei kehti
liiklusreeglid kõigi liiklejate jaoks ühtemoodi ning
normide eiramine kergliiklejate poolt on olenemata
kellaajast ja ilmastikust tavapärane. Reegleid eiras
üle poolte liiklejatest. Seega, vaatluse analüüs
kinnitas ilmekalt, et praegune olukord vajab
muutmist. Suurepärane on see, et tänaseks on juba
muutused toimunud: Lilleküla raudteeületuskohale
on ehitatud kergliiklejate tunnel.
Lii diplomitöö teema valik tulenes tema tööst sõiduõpetajana, ta näeb iga päev, kuidas juhid eiravad
kehtivaid liiklusreegleid raudteeülesõidukohtadel.
Uurimuse käigus viidi läbi juhtide liikluskäitumise
vaatlus kahel erineval raudteeülesõidukohal,
kus fikseeriti juhtide poolt ülesõidu ohutuses
veendumine, sõidukiirus, fooritulede järgimine ja
mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal, rikkumised
sõltuvalt kellajast ning rikkumised sõiduki tüübi
järgi. Vaadeldi 4740 sõidukite poolt sooritatud
raudteeületust, sellest 2904 vaatlust toimus
Aranküla ülesõidukohal ja 1836 vaatlust Rapla
ülesõidukohal.
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Diplomitööd teemal “Avalik raudteeohutus”
Võrreldes varasemate Eestis tehtud uuringute
tulemustega, esines antud vaatluse tulemusel
fooritulede eiramist oluliselt rohkem. Sõltuvalt kellaajast esines ülesõidu ohutuses mitteveendumist rohkem hommikusel ja päevasel ajal.
Lubatud sõidukiiruse ületamist esines rohkem
õhtusel ajal. Foori tulesid eirati kõige rohkem
päevasel ajal ning mobiiltelefoniga räägiti sõidu
ajal kõige enam hommikusel ja päevasel ajal.
Töö- ja puhkepäevadest tulenevalt esines ülesõidu
ohutuses mitteveendumist rohkem puhkepäevadel,
lubatud sõidukiiruse ületamist aga tööpäevadel. Ka
fooritulede eiramist esines rohkem tööpäevadel.
Mõlema uurimustöö tulemusi saab kasutada avaliku
raudteeohutusalase teabe leviku parendamise
kavandamisel. Et mõjutada inimeste käitumist/

hoiakuid on vaja teada nende teadmisi, soove,
uskumusi ja kogemusi ning tegelikku liikluskäitumist
raudteeülesõidukohtadel. Oluline on leida vastus
küsimustele, mis mõjutab ja soodustab inimesi
teatud riskeerival viisil käituma. Edaspidi saab
uurida, kas inimeste vigastusriski tajumine on
madal, kas jääb puudu teadmistest ohu märkamisel,
või tahtmisest käituda raudtee ületamisel ohutult.
Samuti on võimalik töö tulemusi võtta arvesse
sõidukijuhtide
liikluskasvatuse
kavandamisel
haridusasutustes ning autokoolides.
Eriline tänu hea koostöö eest meie juhendajale, OLE
koolitusjuhile, Getter Toomele ning OLE tegevjuhile
Tamo Vahemetsale.

Rapla vallas, Aranküla raudteeülesõit (aprill 2012)

Rapla linnas raudteeülesõit (aprill 2012)
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OLE peab raudteeohutuskampaaniate läbiviimist
väga oluliseks sihtrühmaga suhtlemise viisiks.
Võimaldavad ju televisioonis, internetis ja välimeedias lühikese aja jooksul läbiviidud kampaaniad
äratada sihtrühma tähelepanu ning panevad
inimesi mõned korrad aastas mõtlema ohutu
raudteeületamise peale. Mida pikema perioodi
jooksul inimeste tähelepanu raudteel varitsevatele
ohtudele juhtida, seda suurem on tõenäosus nende
käitumise soovitud suunas muutmiseks.
Raudteeohutusalaste kampaaniate korraldajad ilmselt jäävadki vaidlema selle üle, kumba teed peaks
raudteeohutusest rääkides minema – šokiteraapiat
kasutades või inimeste mõtlemisvõimet austades
ning neile rahulikult asju selgitades. OLE on oma
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tegevuse algusaastatest peale otsustanud viimase
kasuks. Anname endale kindlalt aru, et vaatajaskonna šokeerimisel on teatud positiivsed mõjud
ning teadlikult tekitatud vaidlus häiritud vaatajatega
aitab teemat pikema aja jooksul üleval hoida ent see
pole meie hinnangul peamine. Meie hinnangul on
selleks hoopis professionaalselt argumenteeritud
ning emotsionaalselt esitatud ohutussõnumid, mille
meeldejäämise tõenäosus on oluliselt suurem.
Oleme juba oma esimestest kampaaniatest peale
suhtunud vaatajasse kui mõtlevasse olendisse, kellel
on süda õige koha peal. Usume, et seetõttu jõuavad
meie kampaaniad suurema hulga inimesteni ning
teevad tasa ja targu oma töö.
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Raudteeohutusnädal (RON)
Aastal 2012 läbiviidud raudteeohutusnädal kandis
pealkirja „Tunne vastast,” mis kutsus inimesi üles
rongi kui suuremat liiklusvahendit märkama ja
jõuvahekordi õigesti hindama.
Kampaania rõhuasetuseks andis tõuke 2011. aastal
raudteel elu kaotanud inimeste kõrge arv. Kurb on
tõdeda, et pea kõiki neid õnnetusi oleks saanud
ära hoida, kui raudteele sattunud inimesed oleksid
olnud tähelepanelikumad ja teadvustanud paremini
rongi ja enda jõuvahekordi.
Raudteeohutusnädala sõnum “Tunne vastast”
tõmbab sel korral paralleeli raudtee ja spordisaali
vahel. Enne võistlustulle asumist teevad sportlased
läbi põhjaliku kodutöö, et selgitada välja vastase
tugevad ja nõrgad küljed. Võidab see, kes eksib
vähem ja realiseerib kõik tekkinud võimalused. Nii
tuleks ka liikluses, kus osalevad väga erinevates
kaalukategooriates „mängijad”, endale enne hoovist
väljudes selgeks teha enda võimalused „võitjana”
tagasi tulla. Esimese õppetunnina tulekski endale
selgeks teha, et rongile ei ole maismaal võrdväärset
vastast ning rongi kaalu ja pidurdusteekonna
pikkusega mittearvestaja jääb alati kaotajaks.
Täna on Eestis kaubarongidele kehtestatud
maksimaalne täiskaal 5500 tonni ja suurim lubatud
sõidukiirus 90 km/h. Selle kiiruse juures kujuneb
rongi pidurdusteekonnaks kuni 2 kilomeetrit.
Reisirongid on küll kergemad ent nende suurimaks
lubatud sõidukiiruseks on 120 km/h. Õige pea võib
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aga meie rööbasteedel kohata uut tüüpi reisironge,
mille maksimaalne lubatud sõidukiirus tõuseb 140
km/h. Kiiremad ja vaiksemad rongid on reisijatele
kindlasti meeltmööda ning nende tulek kasvatab
kindlasti oluliselt raudteetranspordi populaarsust.
Need numbrid peaksid eriti tähelepanelikuks
tegema kõiki neid, kes jalgsi, jalgrattal, autos või
bussis raudteed ületama peavad. Kui me valvsust ei
kaota, saame uute rongide üle üksnes rõõmu tunda.
Paljude liiklejate jaoks on raudtee ületamine
enamasti rutiinne tegevus. Seetõttu ei teadvustata
endale
turvalise
ületamise
põhireegleid.
Nende meeldetuletamiseks võttis
politsei
raudteeohutusnädalal raudteeülesõidud erilise
tähelepanu alla.
Lisaks viidi raudteeohutusnädala raames koolides
läbi täiendavaid raudteeohutusalaseid esitlusi,
linnaruumi paigaldati kampaania plakatid ning
televisioonis näidati vaatajatele kampaania
teleklippi. Nädala tippsündmuseks on 26. aprillil
toimunud tänuüritus ”Kuldne Tõkkepuu“, kus
tunnustati avaliku raudteeohutusega aktiivselt
tegelevaid organisatsioone ja eraisikuid.

Kampaania video
vaatamine kasutades
QR lugejat.
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Jõulukampaania „Lase rong
läbi! Sind oodatakse jõuluks
koju.”
Jõuluajal mõeldakse tavalisest enam oma
lähedastele ja sõpradele. Korraldatakse jõulupidusid
ja kontserte, otsitakse kingitusi, peetakse
pühadeplaane. Olgu muude tähtpäevadega kuidas
on, aga jõuluks püütakse ikka koju jõuda. Kasvõi
selleks, et võtta mõnest vanast kingakarbist välja
tuttavad kuuseehted, tõsta lauale ammu armsaks
saanud tassid-taldrikud ja road, mille maitset ei leia
tervest maailmast.
OLE on oma südameasjaks ja kohustuseks
võtnud korraldada jõulude eel raudteeohutusele
keskendunud kampaania, mille eesmärgiks on
inimestele jõulueelses saginas meelde tuletada,
et neid oodatakse jõuluks koju. Kõigil neil ilusatel
plaanidel ja kingitustel pole ju mingit mõtet,
kui elutee hetkelise tähelepanu hajumise tõttu
rööbastel pooleli jääb.
Raudtee ületamine ei ole loterii ja juhuse hooleks
jäetakse oma elu ainult siis, kui ei olda piisavalt
tähelepanelikud. Rong ei ole selgest taevast
allasadav pikselöök, mille tekkimist on raske ette
aimata ning sellest hoiduda. Rongid liiguvad ainult
rööbastel ning see on ainus koht, kus teie teed võivad
ristuda. Seda teavad nii suured kui väikesed, mehed
kui naised. Sellele vaatamata jäävad inimesed rongi
ette.
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Seepärast soovib OLE oma koostööpartneritega
veelkord nii autojuhtidele kui jalakäijatele
meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik.
OLE eestvedamisel toimunud kampaania kandis
nagu varasematelgi aastatel nime „Lase rong
läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.“ OLE soovis
oma kampaaniaga anda panuse sellesse, et kõik
jõulusoovid ja –tervitused oma lähedastele kenasti
edasi saaksid antud.
Kampaania ajal nägid ilmavalgust OLE poolt
valmistatud reklaammaterjalid, mille peategelasteks
on varasematest aastatest tuttavad õde-venda.
Seekord polnud nad aga mitte turvalises kodus, vaid
vaatasid välja rongiaknast. Küllap on nad teel oma
vanaema-vanaisa juurde, kes neid pikisilmi ehitud
kuuse ja maitsvate piparkookidega ootasid. Kas
nad ka õnnelikult kohale jõuavad, see sõltub juba
kõigist meist, kes me nii autodega kui jalgsi iga päev
raudteed ületame. Küllap jõuavad!
Lisaks kasutasime kampaanias läinud aastal
loodud teleklippi, milles pereisa teda kodus ootava
pere juurde sõitis. Kuigi teekond viis üle raudtee,
möödus kõik õnnelikult ning teisest OLE klipist
tuttavad õde-venda said küllap peagi oma armsa
issiga kokku. Teleklipile olid toeks ka kõikides
Eesti raadiojaamades kõlanud reklaamid, plakatid
tänavatel ning printreklaamid trükimeedias. Lisaks
jätkas OLE raudteeohutusalaste esitluste läbiviimist
koolides.
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Kampaaniale teostati kampaaniajärgne küsitlus
(andmekoguja Norstat Eesti AS), mille kohaselt
mäletas kampaaniat 63% küsitletutest. Vastava
kategooria
(sotsiaalkategooria)
kampaaniate
keskmine mäletamine on 45%, seega on tegu
väga hea mäletamisega. OLE kampaania head
mäletamist mõjutas kindlasti keskendumine ühele
kindlale sõnumile ja järjepidevus viimase 2-3 aasta
jooksul nii sõnumi sõnastamises kui pildilises
pooles. Oluline on ka emotsionaalsus esituses, kuna
kindlasti saab väga suur hulk inimesi end selle
sõnumiga samastada – lähedased inimesed on
kõikidele olulised. Kui inimestel paluti põhjendada,
miks paneb see kampaania neid raudteeohutusele
mõtlema - 80% vastanutest tõdes, et need pildid
panevad raudteeohutusele mõtlema - siis räägiti
oma perest ja elu väärtusest ning vähem mainiti nö
rongiobjektilisi põhjuseid.

Alex Kaska
JCDecaux Eesti OÜ projektijuht

Operation Lifesaver Estonia välireklaami
kampaaniad avaldavad järjepidevalt
mõju!

Operation Lifesaver Estonia välimeedia kampaania
2012.-2013 aastavahetusel oli kujundusena
tuttavas stiilis – kahe lapse mõtlikud näod plakatil
bussiootepaviljonidel ja valgusvitriinidel ja lisaks
suurtel reklaamtahvlitel magistraalidel. Tegemist
oli ulatusliku kampaaniaga, olles nähtaval korraga
17 erinevas linnas, mis elanike arvult on kokku .
Kampaania väljanägemine pidi eelkõige kinnistama
seni eelneval 2-3 aastal kõneldut: manitsema
ohukäitumisele raudteede ümbruses, emotsionaalse
sõnumiga – „tee seda oma lähedaste pärast“. Uue
täiendina oli kujundusele lisatud info peagi Eestis
kasutust leidvatest uuemate ja kiiremate rongide
kohta.
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Vaadates viimase 3 aasta analoogsete kampaaniate
üldisi mäletamisi võib öelda, et selge kujunduskeel
on mäletamises iga kord kasuks tulnud, siiski on
järjepidevus toonud igal aastal eelmisest aastast
veidi kõrgema tulemuse (1.kampaania: 55%,
2.kampaania 56% 3.kampaania 63%). Erinevaid
sihtrühmi vaadeldes võib öelda, et lahenema
hakkab ka mitte-eestlaste teadlikkuse probleem: kui
eelmistel aastatel on mitte-eestlased eestlastega
võrreldes olnud oluliselt vähem informeeritud, siis
nüüd on tõusnud ka mitte-eestlaste mäletamise
protsent 54%-ni (eelmised aastad: 40% ja 44%).
Spontaansel raudteeohutusega seotud lausungite
meenutamisel, mida küsiti enne kõiki teisi
küsimusi ja kus ei näidatud ka plakateid, said juba
traditsiooniliselt kaks esimest kohta plakatil olevad:
„Lase rong läbi!“ ja „Sind oodatakse koju“. Üldse
oskas spontaanselt välja tuua raudteeohutusega
seotud lausungeid 60% vastanutest.
Uuringu lisaküsimusest uute rongide tuleku kohta
selgus, et inimesed on üsna informeeritud: 84%
vastanutest kinnitas, et nad on kuulnud nende
tulekust.
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Raha

16 002

18 693

Nõuded ja ettemaksed

11 596

451

Kokku käibevara

27 598

19 144

Materiaalne põhivara

13 862

20 422

Kokku põhivara

13 862

20 422

41 460

39 566

11 303

18 187

685

8 632

11 988

26 819

11 988

26 819

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

12 747

2 054

Aruandeaasta tulem

16 725

10 693

Kokku netovara

29 472

12 747

41 460

39 566

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

170 206

141 503

7 946

16 413

388

48

178 540

157 964

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-90 412

-79 078

Mitmesugused tegevuskulud

-16 523

-18 180

Tööjõukulud

-45 515

-42 030

-9 319

-7 970

-43

-13

-161 812

-147 271

Põhitegevuse tulem

16 728

10 693

Finantstulud ja -kulud

-3

0

Aruandeaasta tulem

16 725

10 693

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(Eurodes)

2012

2011

16 728

10 693

Põhivara kulum ja väärtuse langus

9 319

7 970

Kokku korrigeerimised

9 319

7 970

-11 163

-451

-6 884

9 133

17

0

-7 947

-6 912

70

20 433

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-2 759

-9 519

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-2 759

-9 519

Makstud intressid

-2

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-2

0

Kokku rahavood

-2 691

10 914

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

18 693

7 779

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-2 691

10 914

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

16 002

18 693

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)
Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

68

2 054

2 054

Aruandeaasta tulem

10 693

10 693

31.12.2011

12 747

12 747

Aruandeaasta tulem

16 725

16 725

31.12.2012

29 472

29 472
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Majandusaasta aruanne

Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse
printsiipi.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 20.november 2002.aastal jõustunud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja
rahandusministri
vastavasisulistes
määrustes,
mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise
Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse MTÜ-d jätkuvalt tegutseva organisatsioonina
ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu
arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise
ja aruandeskeeme.

Tulud liikmetelt kajastatakse perioodis millise eest
nad on tasutud.
Sihtfinantseeringud kajastatakse tuluna perioodides,
millistel leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks
sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara kajastatakse RTJ-12 ja -17 kirjeldatud brutomeetodil.
Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses; kulumit arvutatakse lineaarselt; kulumi määraks on 20%
aastas.
Rangelt jälgitakse põhimõtet, et MTÜ kulud on
tehtud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks,
tekkinud kasumit või tegevuse rahalist tulemit ei
jaotata MTÜ liikmetele.
Aruanne on koostatud Eurodes.

Aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise
Toimkonna juhenditest RTJ-14 (“Mittetulundusühistud ja Sihtasutused”) ja RTJ-12 (“Valitsusepoolne
abi”).

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 094

962

Sotsiaalmaks

1 897

1 684

Kohustuslik kogumispension

114

92

Töötuskindlustusmaksed

205

213

3 310

2 951

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja

Muu

seadmed

materiaalne
põhivara

31.12.2010
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

33 350

2 805

36 155

-16 814

-468

-17 282

16 536

2 337

18 873

8 860

659

9 519

-7 475

-495

-7 970

42 210

3 464

45 674

-24 289

-963

-25 252

17 921

2 501

20 422

2 759

2 759

-7 947

-1 372

-9 319

42 210

6 223

48 433

-32 236

-2 335

-34 571

9 974

3 888

13 862

31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2012

2011

170 206

141 503

170 206

141 503

2012

2011

0

9 500

Sihtfinantseerimise amortisatsioon

7 946

6 913

Kokku annetused ja toetused

7 946

16 413

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

70

© Operation Lifesaver on avaliku raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse
eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Eestis alates aastast 2004 - www.ole.ee

Majandusaasta aruanne

Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

Palgakulu

33 869

31 272

Sotsiaalmaksud

11 643

10 758

3

0

45 515

42 030

3

3

Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Mittetulundusühingu Operation Lifesaver Estonia juhatusele
Oleme auditeerinud mittetulundusühingu Operation
Lifesaver Estonia raamatupidamise aastaaruannet, mis
sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, tulemiaruannet,
netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta,
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on
toodud lehekülgedel 4 kuni 12, on kaasatud käesolevale
aruandele.

kohta. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele,
et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi.
Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse
raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid
auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete
asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike
hinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande
koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti
hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka
kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja
töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande
korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või
vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta,asjakohaste
arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud
tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja
asjakohane auditarvamuse avaldamiseks.
Arvamus
Arvame, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne
kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt mittetulundusühing Operation Lifesaver Estonia finantsseisundit seisuga
31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.

Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust
raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega
(Eesti), mis nõuab, et oleme kooskõlas eetikanõuetega
ning planeerime ja viime auditi läbi saamaks põhjendatud
kindluse selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei
sisalda olulisi väärkajastamisi.

Liili Kask
Vandeaudiitori number 206
Balti Audit OÜ
Tegevusloa number 148
Lootsi 11, Tallinn 10151
07.04.2013.

Audit hõlmab protseduuride läbiviimist eesmärgiga
saada tõendusmaterjali raamatupidamise aastaaruandes
esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni
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OLE juhatus

Tamo Vahemets
Juhatuse esimees

Ivan Kappanen
Juhatuse liige
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OLE juhtkond

Getter Toome
Koolitusjuht

Birgit Vahemets
Projektijuht

Marius Kupper
Projektijuht

Margus Värav
Reklaamikirjutaja

Ain Saare
Disainer
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