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MÕISTED JA LÜHENDID  

 

Töös kasutatakse alljärgnevaid lühendeid ja mõisteid. Mõistetel võib olla ka teisi tähendusi, 

kuid käesolevas magistritöös kasutatakse neid allpooltoodud tähenduses. Töös kasutatud 

õigusaktide redaktsioonid on kehtivad 01.12.2017 seisuga. 

 

alaptk - alapeatükk 

HFACS - The Human Factors Analysis and Classification System  

inimene-masin süsteem (man and machine system, ka man-machine system, MMS) - 

sotsiotehniline süsteem (Sociotechnical System, STS), mis koosneb inimesest ja 

seadmest/esemest ning nende omavahelisest vastastikmõjust (Wilson, 2000) kusjuures 

vastastikmõjutused võivad olla muutuvad (Wilson, 2014). Kui vastastikmõjutused puuduvad, 

ei ole tegemist sotsiotehnilise süsteemiga (Wilson, 2014). Inimese ja masina omavahelisi 

vastastikmõjutusi uurib ergonoomika (Elvik, et al., 2009)  

inimlik viga - inimese planeeritud tegevus, mis viib soovimatu tulemuseni (Salmon, et al., 

2010), üldmõiste. Sellega haakub mõiste inimlik eksimus, mis aga tähendab ebaõiget 

ettekujutust tegelikest asjaoludest ja nende ettekujutuste baasilt toime pandud tegu 

(Tsiviilseadustiku üldosa seadus, 2002) 

intsident - peaaegu õnnetusjuhtum, "napp pääsemine" (EVS-ISO 31000:2010 Riskijuhtimine 

– Põhimõtted ja juhised, 2010) 

liikluskäitumine – isiku (magistritöö kontekstis sõidukijuhi) käitumine teeliiklussüsteemis. 

Hõlmab nii seadusega reguleeritud valdkondi kui ka nn head tava 

liiklusohutus - liiklusohu vältimine, ohu vältimine liikluses. Mõiste definitsioon tuletatud 

analoogia (tuleohutus) põhjal (Erelt, et al., 2013) 

liiklusnõuete rikkumine – liiklusalane õigusrikkumine, liiklusalaste nõuete rikkumine 

(Liiklusseadus, 2010), ka liiklusrikkumine - viimane on seadusandluses defineerimata, 

kõnekeelne väljend, kuigi on kasutusel ka nt Riigikohtu lahendites (nt 3-1-1-13-08; 3-1-1-118-

06), kus see tähendab süütegu liiklusseaduse järgi 

liiklusõnnetus - juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel 

saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju (Liiklusseadus, 2010) 

märkimisväärne õnnetusjuhtum - õnnetusjuhtum, milles osaleb vähemalt üks liikuv 

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

mis kahjustab märkimisväärselt veeremit, rööbasteed, muid paigaldisi või keskkonda või mis 
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põhjustab ulatuslikke liiklushäireid, v.a õnnetusjuhtumid töökodades, ladudes ja depoodes 

(Direktiiv 2009/149/EÜ, 2009) 

nullvisioon - The Zero Vision, Rootsi päritolu liiklusohutuskontseptsioon 

ptk - peatükk 

raudteefoor - ülesõidufoor, küsitluses kasutati kõnekeelset väljendit 

raudteeülesõidukoht – raudtee(de) ja sõidutee samatasandiline lõikumiskoht (Liiklusseadus, 

2010) mis võib olla kas tähistatud ainult liiklusmärkidega või varustatud kas fooride või fooride 

ja tõkkepuuga 

riskeeriv käitumine – käesoleva magistritöö kontekstis käsitletakse riskeeriva käitumisena: 

raudteeülesõidukoha ületamist punase fooritulega ja/või suletud asendis tõkkepuust läbi või 

mööda sõitmisi ning "Peatu ja anna teed" märgi eiramist raudteeülesõidukohal. Käesolevas 

magistritöös ei käsitleta riskeeriva käitumisena näiteks alkoholijoobes sõitu või 

kiiruseületamist. 

sotsiaalne norm - normatiivsed tõekspidamised, kokkuleppeline käitumine. Ka nn teatavad 

objektiivsed seaduspärasused sotsiaalse ühiselu kulgemiseks (Raska, 2010). 

sõidukijuht - vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega ja viimase viie aasta 

jooksul vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhina raudteeületuskoha ületamise kogemusega 

isik. Käesolevas töös on mõisted mootorsõidukijuht, autojuht ja sõidukijuht sünonüümid. 

teeliiklussüsteem (road transport system) - mõiste on seotud nullvisiooni kontseptsiooniga. 

Käesolevas magistritöös tähendab teeliiklussüsteem liiklemiseks vajalikku taristut koos 

kasutajate ja sotsiaalpoliitilise keskkonnaga. Käesoleva magistritöö kontekstis käsitletakse vaid 

maismaatransporti.  

tegurid - ka faktorid, mõjurid (Eesti Keele Instituut, 2009): tingimused ja objektid, mis 

sõidukijuhi käitumist raudteeülesõidukohal alusuurimuste järgi mõjutada võivad 

 !
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on viimase kümne aasta (2007-2017) jooksul toimunud 119 kokkupõrget 

raudteeülesõidukohal. Nende kokkupõrgete käigus on saanud vigastada 45 inimest ja hukkunud 

21 (Tehnilise Järelevalve Amet, 2017). Viimaste aastate raskeimate tagajärgedega kokkupõrge 

toimus 2014. aastal Harjumaal Raasiku ülesõidukohal, kus kokkupõrke tagajärjel sai vigastada 

12 ja hukkus 2 inimest (Ohutusjuurdluse Keskus, 2014). Kaks inimest hukkus 2017. aasta 

märtsis Ida-Virumaal Sompa raudteeülesõidukohal kokkupõrke tagajärjel (Ohutusjuurdluse 

Keskus, 2017). Vigastatutega lõppes 2018. aasta veebruaris toimunud kokkupõrge Harjumaal 

Kulna raudteeülesõidukohal (Ohutusjuurdluse Keskus, 2018). Lisaks kokkupõrgetele toimub 

igapäevaselt erinevaid inimfaktori osalusega seotud tegevusi - suletud asendis tõkkepuu kõrvalt 

läbisõidud, punase fooritule eiramised, rongi eest läbi sõitmised - mis võivad asjaolude 

kokkulangemisel viia liiklusõnnetuseni ning mille tagajärgedeks pole mitte ainult inimestega 

seotud vigastused ja surmad, vaid ka suured kahjud keskkonnale, taristuvaldajale või 

raudteeveoettevõtjale (Siseministeerium, 2013). Nullvisiooni kontseptsioonist lähtuv 

liiklusohutusprogramm (LOP) 2016-2025 on raudteeülesõidukohtadega seotud probleemide 

lahendamiseks toonud välja raudteeristete ohutuse meetme, millest selgub, et on vajalik hinnata 

samatasandilistel raudteeristetel rakendatavate ohutusmeetmete piisavust. Lisaks koostatakse 

raudteeristete ohutustamise kava ja rakendatakse täiendavaid tegevusi ohutuse tagamiseks  

(Liiklusohutusprogramm 2016–2025, 2017). LOP 2016-2025 järgi on eesmärkide saavutamise 

eelduseks "süsteemne lähenemine, kus liiklusohutustegevuste planeerimisel tuleb lähtuda 

eelkõige liiklusõnnetusi põhjustavatest ja soodustavatest teguritest, arvestades ka kaudseid 

riski tekitavaid tegureid ning teadmistepõhine tegutsemine", mis raudteeohutuse osas tähendab 

muuhulgas "maantee ja raudtee samatasandiliste ülesõidukohtade ohutuse analüüsi ja 

probleemsete kohtade väljaselgitamist".  

Seega on magistritöö teema aktuaalne tulenevalt LOP 2016-2025 raudteeülesõidukohtade 

ohutuse analüüsimise vajadusest. 

 

Varasemalt on Eestis korduvalt uuritud sõidukijuhtide käitumist raudteeülesõidukohtadel 

vaatluse kaudu nii lõputöödes (Erm, 2012; Viliberg, 2015) kui ka Maanteeameti poolt tellitud 

uuringutes aastatel 2001-2003, 2006, 2008 ja 2017 (täpsemalt käesoleva töö alaptk 1.3). 

Eelpooltoodud vaatlusuuringud on keskendunud punase fooritule (ja tõkkepuu) ignoreerimisele 

ning liikluseeskirja (LE, hetkel kehtetu) või liiklusseaduse vastavatest punktidest 
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kinnipidamisele. Käesoleva töö kirjutajale teadaolevalt raudteeülesõidukohtade kontekstis 

sõidukijuhtide käitumist mõjutavaid tegureid Eestis küsitluse teel uuritud ei ole ning puudub 

eestikeelne küsimustik sõidukijuhte mõjutavate tegurite osas raudteeülesõidukohtadel. Seega 

on magistritöö teema uudne oma fookuse poolest. 

 

Eelnevast tulenevalt on magistritöö uurimisprobleemiks küsimus: milliste teguritega peab 

sõidukijuht raudteeülesõidukohta ületades liiklusohutust silmas pidades arvestama? 

 

Erinevad uuringud (Tingvall, 1997; Salmon, et al., 2016; Belin, et al., 1997) on selgitanud, et 

sõidukijuhi riskeeriva käitumise korral võib olla tegemist erinevate asjaoludega: oskamatusega 

olukorraga toime tulla, (automaat)vastusega liikluskeskkonnale või ka teeliiklussüsteemi 

võimalusega seda süsteemi valesti kasutada.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on selgitada välja mootorsõidukijuhtide riskeeriva 

käitumise tegurid raudteeülesõidukohal ja töötada välja uurimisinstrument (küsimustik) selle 

hindamiseks. Seega on käesolev magistritöö rakendust loov uurimistöö. 

 

Uuringuga soovitakse leida vastused järgnevatele uurimisküsimustele: 

•! Millised on keskkonnaga seotud liiklusohutust mõjutavad tegurid? 

•! Millised on juhiga seotud liiklusohutust mõjutavad tegurid? 

•! Millised on raudteeülesõidukohal riskeeriva käitumise vahetud põhjused sõidukijuhtide 

enda hinnangul? 

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgnevad uurimisülesanded: 

•! Analüüsida teadusallikaid sõidukijuhtide raudteeülesõidukohal liiklusriskeerivat käitumist 

mõjutavate tegurite osas  

•! Koostada uurimisinstrument (küsimustik) ja viia läbi selle testimine 

•! Viia läbi pilootuuring küsimustiku valideerimiseks 

•! Analüüsida sõidukijuhtide hinnanguid raudteeülesõidukohtadel liiklemist mõjutavate 

tegurite ja riskeeriva liikluskäitumise põhjuste osas 

•! Teha parandusettepanekud küsimustiku kasutamiseks ja arendamiseks 

 

Magistritöös kasutatakse kombineeritud uurimismeetodit (mixed methods) kus on Bradburn, et 

al. (2004, pp. 682-686) järgi ühendatud nii kvalitatiivne (allikate sisuanalüüs teooriaosas ning 
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küsimustiku vabavastuste analüüs) kui kvantitatiivne (struktureeritud küsitluse põhjal 

küsimustiku testimine ning valimi kirjeldamine) uurimismeetod ühe uurimisprojekti raames. 

Magistritöö põhineb Reasoni SCM mudelil (1990) ning HFACS raamistikul, millest saadakse 

liiklusohutust mõjutavate tegurite rida. Sisuanalüüsiga selgitatakse nii teadusallikate kui 

seadusandluse põhjal välja võimalikud tegureid iseloomustavad väited, samuti kasutatakse 

sisuanalüüsi küsimustiku vabavastuste analüüsiks. Küsimustiku testimiseks kasutatakse 

korrelatsioonianalüüsi ning faktoranalüüsi. Valimi kirjeldamiseks kasutatakse kirjeldavat 

statistikat. Andmekogumismeetodiks on veebis täidetav küsimustik.  

 

Kuivõrd tegemist on pilootuuringuga magistritöö autori poolt koostatud küsimustiku 

testimiseks, siis valimi puhul on tegemist mittetõenäosusliku valimiga: mugavusvalimiga. 

Valimi koostamisel lähtutakse isikute leitavusest ning nende koostöövalmidusest (Õunapuu, 

2014). Valimi eritingimuseks oli see, et sõidukijuhtidel peab olema olemas 

raudteeülesõidukoha ületamise kogemus.  

 

Töö koosneb kolmest peatükist, kus esimeses antakse ülevaade raudteeülesõidukohast kui 

keerukast sotsiotehnilisest süsteemist, mille üheks oluliseks elemendiks on sõidukijuht ning 

tuuakse välja teoreetilised lähtekohad sõidukijuhtide riskeeriva käitumise selgitamiseks. Teises 

peatükis selgitatakse küsimustiku koostamisega seotud üksikasju ning empiirilise uuringuga 

sõidukijuhi riskeeriva käitumisega seotud tegureid Eesti kontekstis. Samuti tuuakse välja 

kriitilised osad läbiviidud uuringu kohta. Kolmandas peatükis on toodud järeldused 

uuringutulemuste põhjal ning võimalikud parendusettepanekud küsimustiku osas.  
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1.!TEOREETILISED LÄHTEKOHAD SÕIDUKIJUHTIDE 
LIIKLUSKÄITUMISE UURIMISEKS  

 
1.1.!Teeliiklussüsteem ja selle komponendid  

 

Raudteeülesõidukohal sõidukijuhi käitumist mõjutavate tegurite uurimiseks tuleb alustada üsna 

kaugelt - ühtsest teeliiklussüsteemist, milles on sõidukijuhte (ja raudteeülesõidukohti) sadu 

tuhandeid. 

Teeliiklussüsteemi mõiste on Eestis kasutusel seoses nullvisiooni kontseptsiooniga (käesolev 

töö alaptk 1.2) ja käesolevas magistritöös tähendab teeliiklussüsteem liiklemiseks vajalikku 

taristut koos kasutajate ja keskkonnaga.  

Teeliiklussüsteem on kompleksne sotsiotehniline süsteem, koosnedes inimkomponentidest ja 

tehnoloogilistest komponentidest, mis on omavahel interaktsioonilistes seostes ja mis 

omakorda moodustavad süsteeme. Samuti on teeliiklussüsteem laialiulatuv, ületades riigipiire 

ning kultuurilisi piire, ning muutuv nii komponentide hulga, suuruse kui ka vastastikmõjutuste 

osas (Wilson, 2014). 

Olgu märgitud, et erinevates allikates võidakse teeliiklussüsteemi mõistet sisustada erinevalt, 

alates lihtsustatud "inimene-sõiduk-tee"- mudelist (Larsson, et al., 2010) kuni keerukate 

hierarhiliste mudeliteni, mis toovad sisse erinevad tasandid ning nende alamtasandid 

(Rasmussen, 1997 ref Read, et al., 2013). Tihti jäetakse mõiste lahti seletamata. 

Teeliiklussüsteem käesoleva magistritöö tähenduses ei võrdu tähenduselt mõistega 

"liikluskeskkond", mis käesoleva magistritöö autori hinnangul hõlmab endas ka neid tahke, 

mida otseselt reguleerida ei saa: kasutajate vaimset või füüsilist võimekust, emotsioone, 

ilmastikku, loodust vms. Teeliiklussüsteem on seega osa liikluskeskkonnast. 

Teeliiklussüsteemi üheks eripäraks on väga suured nõudmised kasutajatele (liiklejatele). Nad 

peavad olema äärmiselt teadlikud väga paljust: viimased standardid, seadused, regulatsioonid 

ja juhendid; samuti peab neil olema sõna otseses mõttes "terve mõistus" (common sense),  lisaks 

peavad nad alati olema väga ettevaatlikud ning tegema ainult õigeid otsuseid (Tingvall, 1997). 

Seejuures on teeliiklussüsteem äärmiselt "avatud" (võrreldes näiteks organisatsioonide kui 

süsteemidega), sisaldades endas suurt hulka erineva tasemega kasutajaid ja suhteliselt suurt 

tegutsemisvabadust (Salmon, et al., 2010). 

Teeliiklussüsteemi teiseks eripäraks on see, et võrreldes teiste inimene-masin liidestega 

süsteem "ei andesta" tehtut (nagu näiteks arvutiprogramm laseb kasutajal paar sammu tagasi 
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minna - käesoleva magistritöö kirjutaja märkus): valed otsused võivad maksta enda või teiste 

elu. Õigeid otsuseid aga saab teha olemasoleva info baasilt ning vaid siis kui kogu 

teeliiklussüsteem on selgelt ning kergesti mõistetav. (Tingvall, 1997) 

Raudteeülesõidukoht on osa teeliiklussüsteemist, tähendades rööbastee ja tee samatasandilist 

lõikumist (Liiklusseadus, 2010), kuid samal ajal on raudteeülesõidukoht ise keeruline 

sotsiotehniline süsteem, mis hõlmab endas vastastikmõjutusi erinevate liiklejate ja raudtee 

kasutajate vahel. Samuti "suhtlevad" kasutajad raudteeülesõidukohal erinevate tehnoloogiliste 

komponentidega (Read, et al., 2013). Joonisel 1 on toodud raudteeülesõidukoha kui süsteemi 

lihtsustatud skeem, mis näitab võimalikke vastastikmõjutusi erinevate osapoolte vahel.  

 
Joonis 1: Raudteeülesõidukoht kui sotsiotehniline süsteem (Read, et al., 2013) järgi. Töö autori 
koostatud 

Skeemile täienduseks ja piltlikustamiseks on Joonisel 2 ära toodud foto Nõmme 

raudteeülesõidukohast Tallinnas sel hetkel, kui rong on jõudmas ülesõidukohale. Fotol on 

raudteeülesõidukoha kui süsteemi elemendid tähistatud samade värvidega nagu Joonisel 1: 

liiklejad on märgitud punasega, raudtee kasutajad (rong) rohelisega ning tehnoloogilised 

komponendid kollasega. Raudteeülesõidukoht aga on hallides toonides.  

Jooniselt 2 on seega näha kui paljude seoste ning teguritega peab sõidukijuht reaalses liikluses 

(kus lisandub veel ajaline komponent) arvestama - sisuliselt toimub interaktsioon kõikide 

erinevat värvi "täppide" vahel ja samaaegselt - näiteks tuleb viimase sõiduki juhil korraga 

jälgida nii paremal asuvaid liiklusmärke (sh teekattemärgistust), kõrval asuva kaevu asukohta, 

samuti paremalt poolt suubuvat teed, teisi autosid ning nende juhte jne.  

 Raudteeülesõidukoht

Liiklejad
(autojuhid, ratturid,

jalakäijad)

Raudtee kasutajad
(vedurijuhid,

signaliseerijad)

Tehnoloogilised
komponendid

Sõidukid
(autod,
rongid,

jalgrattad)

Seadmed
(tõkkepuud,

foorid)

Infrastruktuur (teed,
raudtee, märgistus)
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Joonis 2: Nõmme raudteeülesõidukoha komponendid. Komponendid on tähistatud (Read, et al., 
2013) järgi. Töö autori koostatud 

 
Raudteeülesõidukoha teeb liiklusohtlikuks (kokkupõrke tingimustes) rongi mass ja kiirus. 

Eestis kasutatavate STADLER FLIRT- tüüpi reisirongide tühimass on 116-137 tonni ja lubatud 

reisirongide kiirused (sõltuvalt teelõigust) 80-120 km/h, kuid nende rongidega on võimalik 

sõita ka 160 km/h (A Company of Stadler Rail Group, kuupäev puudub). Seega on oluline 

raudteeülesõidukoha kui süsteemi (mitte selle üksikelementide) uurimine, et hinnata selle 

kasutamise ohutust. 

Salmon & Lenné (2015) on leidnud, et raudteeülesõidukoha uurimisel saab rakendada 

süsteemse mõtlemise (systems thinking) mudeleid  ja  välja toonud, et raudteeülesõidukoha kui 

süsteemi ohutuse hindamine peaks olema kompleksne, sest (süsteemiteooria põhimõtete 

kohaselt) ei ole võimalik üksikute elementide uurimise teel saavutada täit ülevaadet kogu 

süsteemist ega selle toimimisest. Põhjusena tuuakse, et komplekssetes süsteemides on 

vastastikused mõjutused elementide vahel mittelineaarsed ning eri suurusjärkudega.  Samuti ei 

ole Read, et al. (2013) andmetel võimalik elementide nö suuruse või olulisuse järgi ennustada 

nende elementide mõju üksteisele.  

Lisaks saab raudteeülesõidukoha kui keerulise sotsiotehnilise süsteemi ohutust analüüsida 

organisatsioonikultuuri uurides (Reiman & Oedewald, 2007), kusjuures organisatsiooniks on 

antud juhul liikluskeskkond kui nn ülenev süsteem. 
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Süsteemide, nagu näiteks ka teeliiklussüsteemi uurimise teeb keerukaks süsteemide 

hierarhilisus (sisaldavad alasüsteeme) ja lisaks see, et uurida tuleb konkreetsel tasandil. 

Uurimine peab hõlmama ka elementide seoseid üleval ja all hierarhias. (Read, et al., 2013)  

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et "teeliiklussüsteem" kui mõiste on senini üsna ebaselgelt lahti 

seletatud, täpne definitsioon eesti keeles teadaolevalt hetkel puudub ning käesoleva magistritöö 

autor leiab, et see asjaolu võib sarnaselt Norra kogemusele (Elvebakk & Steiro, 2007) kaasa 

tuua probleeme teeliiklussüsteemi parendamise osas, sest vastutajate määramine mõiste sisu 

laialivalguvuse tõttu on keeruline. 

 

 

1.2.!Nullvisioon ja liiklusohutus 
 

Arvestades magistritöö eesmärki selgitada välja mootorsõidukijuhtide liiklusriskeeriva 

käitumise tegurid raudteeülesõidukohal, ei saa mööda minna nullvisioonist. Siinkohal on 

vajalik selgitada nullvisiooni kui mõiste ja samas ka kontseptsiooni olemust ja põhimõtteid, 

sest teema on Eesti tingimustes suhteliselt uus ning käesoleval hetkel veel mitte väga laialt 

levinud. 

Eestis on alates 2016. aastast liiklusohutusele uus lähenemisviis, algselt Rootsi päritolu The 

Vision Zero ehk nullvisioon. Lähenemisviisi muutmise põhjusena on Maanteeamet välja toonud 

senise kontseptsiooni mittetoimimise - üksiktegevuste rakendamine liiklusohutuse tõstmisel 

pole olnud piisav, et liiklusohutus paraneks. (Maanteeamet, 2016)  

Nullvisioon on lähenemine, mis nõuab teeliiklussüsteemi osadele turvalisemate lahenduste 

leidmist ning liiklusohutuspoliitika loomes teadusliku ning tõenduspõhise lähenemise 

rakendamist (Tingvall, 1997; Elvebakk & Steiro, 2007). Tegemist on tervikliku vaatega 

liiklusohutusele, olles suunatud teeliiklussüsteemi kõigile osadele korraga alates 

kavandamisest kuni kasutamise lõpuni välja ning hõlmates seejuures kõiki osapooli korraga: 

süsteemi kavandajaid, kasutajaid ning haldajaid (Tingvall, 1997; Maanteeamet, 2016).  

Nullvisiooni tingimustes tuleb sõidukijuhil siiski mõista, et kuigi liiklusohutuse eest ei vastuta 

mitte ainult liikleja, vaid ka teeliiklussüsteemi projekteerija või haldaja, ei kaasne sellega 

sõidukijuhi omavastutuse vähenemist (Fahlquist, 2006) ja sõidukijuhi ning ka teiste 

turvalisus liikluses sõltub tema enda käitumisest (Tingvall, 1997).  

Tingvall (1997) on välja toonud ka üldised põhimõtted teeliiklussüsteemi planeerimiseks ja 

kasutamiseks, kuid nende täpsem sisustamine (strateegia) jääb süsteemi kavandajate teha. 
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Üldiste põhimõtete järgi tuleb süsteemis välistada sellised inimlikud eksimused, millel on 

tõsised tagajärjed (Tingvall, 1997). See tähendab, et teeliiklussüsteem peab arvestama inimese 

füsioloogilise ja kognitiivse võimekusega (Elvebakk & Steiro, 2007). Inimlike eksimuste 

täieliku elimineerimise võimalust peetakse siiski ebatõenäoliseks (Tingvall, 1997). 

Liiklusohutuse parendamise osas on väidetud, et mida suuremad võimalused on sõidukijuhil 

liiklusohutuse tagamisel, seda rohkem nõuab ta ka teistelt (Tingvall, 1997) ja probleemid 

tekivad siis kui sõidukijuht ei usu, et temast (kui üksikindiviidist) võiks olla abi liiklusohutuse 

tõstmisel (Belin, et al., 1997). Samas on leitud ka, et liiklusohutuse madal tase võib tuleneda ka 

inimeste oskamatusest või võimetusest liikluses ohutult käituda (Belin, et al., 1997). 

Nullvisiooni modifikatsiooni kasutab lisaks Rootsile ka 2001. aastast Norra (Fahlquist, 2006).  

 

Nullvisioonil kui lähenemisviisi on ka kritiseeritud. Süsteemide ohutuse uurijates on segadust 

tekitanud nullvisiooni kui süsteemse lähenemise nimetamine süsteemseks mõtlemiseks (system 

thinking) kuigi viimase elemente võib tõesti esimeses ka leida (Salmon & Lenné, 2015). Põhjus 

on selles, et kuigi lähenemine on kirjeldatud kui süsteem, ei ole see seotud süsteemiteooriaga. 

Puudu on teoreetiline baas (Hughes, et al., 2015). Ekelund (1999, ref Fahlquist, 2006) on 

väitnud, et liiga turvaline ja kavandajatele suunatud vastutus võib suurendada liiklejate 

hoolimatust.  

Nullvisioonilist lähenemist (või selle kohandatud varianti) järgivatest riikidest näiteks Norras 

on leitud, et teeliiklussüsteemi projekteerijate vastutus on jäänud määramata, samuti on olnud 

erinevaid arusaamu, mida peaks nullvisiooni rakendamine tähendama. Probleem oli ka selles, 

et asutused võivad saada erinevalt eesmärkidest aru saada, lisaks kardeti, et vastutus võib nö 

minevikku ulatuda (sanktsioneeritakse sündmuste eest, mis on toimunud minevikus, näiteks 

teedeehitus) (Elvebakk & Steiro, 2007). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi sõidukijuhi (nagu ka teiste liiklejate) turvalisus sõltub 

paljuski tema enda käitumisest liikluses, tuleb teeliiklussüsteemi planeerimisel arvestada 

inimese füsioloogilise ja kognitiivse võimekusega niipalju kui see on vähegi võimalik. Väga 

suur kaal on siin tõenduspõhisusel (uuringud).  
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1.3.!Sõidukijuhi käitumist mõjutavate tegurite uurimine  
 

Eelnevatest peatükkidest on selgunud, et sõidukijuht on teeliiklussüsteemi oluline ja aktiivne 

osa läbi oma pidevate otsuste ning tema ülesanne on täita liiklusalast seadusandlust, aru saades, 

et need sätestavad piirid selleks, et kaitsta nii sõidukijuhti ennast kui ka teisi (Tingvall, 1997). 

On leitud, et sõidukijuhtimine on keerukas ja kompleksne tegevus (Young & Salmon, 2015), 

sest juht peab pidevalt oma otsuseid kohandama, näiteks reageerima teiste liiklejate käitumisele 

või muudele dünaamilistele elementidele teel (Read, et al., 2013) ja sellises olukorras peab juht 

olema psühholoogiliselt seisundis, mis võimaldaks liikluses ohutult käituda (Bucchi, et al., 

2012).  

Sõidukijuhtide käitumise uurimiseks on kasutatud erinevaid meetodeid, nii üksikisikute kui 

süsteemi tasandil. Üksikisikute tasandil hinnatakse juhtide infotöötlemise võimekust ja 

piiranguid ning selle tulemusena ilmnevat käitumist (Salmon, et al., 2010b ref Read, et al., 

2013). Valdavalt on analüüsimeetodid olnud laboratoorsed eksperimendid, väliuuringud ning 

ka enesekohased küsimustikud. Järgnevalt uuringutest lähemalt. 

 

Laboratoorsete eksperimentide alla kuuluvad näiteks uuringud simulaatoril: Rudin-Brown, 

et al. (2012) asendasid simulaatoril ülesõidufoori (flashing lights, kaks punast tuld) nn 

"tavalise" fooriga (traffic lights, punane, kollane, roheline tuli). Uurimisrühma mõte oli, et 

sellisel juhul oleks sõidukijuhil vähem vaja tähelepanu pöörata keskkonna erinevusele 

(raudteeülesõidukoht versus ristmik) ning juhi otsustusaeg on seega lühem. Samuti pakuks 

kollase tule vilkumise aeg enne vaheldumist punase või rohelisega juhile võimalikku 

otsustusvõimalust, kas ületada raudteeülesõidukoht või mitte. Uuringust selgus, et 25-st 

uuritavast juhist 18 olid sellise asenduse vastu. (Rudin-Brown, et al., 2012) 

Lisaks on Larue & Wullems (2015) simulaatoril uurinud raudteeülesõidukoha tähistamise  

muutuse (foor asendati liiklusmärgiga) mõju sõidukijuhi käitumisele. Uuringust selgus, et kui 

sõidukijuhid on harjunud saama rongi tuleku kohta aktiivset signaali (foor vilgub), siis passiivse 

signaali mõistmine (elektrooniline liiklusmärk) võtab aega ning on juhte, kes ei pane 

liikluskorraldusvahendi muudatust üldse tähelegi. (Larue & Wullems, 2015) 

 

Väliuuringute alla kuuluvad näiteks vaatlusuuringud. Kuivõrd käesoleva töö kontekstis on 

võrdlemise seisukohalt oluline pöörata tähelepanu Eestis eelnevalt läbi viidud uuringutele 

sõidukijuhtide käitumise osas raudteeülesõidukohal, siis on vaatlusuuringute osas käsitletud 
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ainult Eestis läbiviidud uuringuid. Põhjus on selles, et võrdlusmaterjalina ei saa alati kasutada 

teiste maade uuringute tulemusi, sest on leitud, et käitumist võib ennustada ka sõidukijuhi 

kultuuriline taust. Näitena võib tuua Norra sõidukijuhtide suurema liikluskuulekuse kui India, 

Venemaa, Aafrika osas ja Lähis-Ida riikide sõidukijuhtidel (Nordfjærn, et al., 2014). Samuti 

peaksid võrdlustulemused ka muult taustalt olema omavahel võrreldavad, arvestades nii 

seadusandlust kui ka sotsiaalset normi (Lagerspetz, 2017, lk 98-99). Eestis on Maanteeameti 

tellimusel korduvalt (2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2017) läbi viidud sõidukijuhtide käitumise 

vaatlusuuringuid raudteeületuskohtadel. 2003., 2006. ja 2008. aastal teostati sõidukijuhtide 

käitumise vaatlusi sel hetkel kehtinud liikluseeskirja §171 (ülesõit punase fooritulega või 

tõkkepuust möödasõit) ning §174 (liiklusmärgi 222 "Peatu ja anna teed" ees mittepeatumine)  

kinnipidamise osas (Sõiduohutuse Teaduskeskus OÜ, 2003; Sõiduohutuse Teaduskeskus OÜ, 

2006; Destia Eesti AS, 2008). Uuringutulemused on koondatud alljärgnevasse tabelisse, kus on 

toodud uuringu aasta, foori või foori/tõkkepuuga varustatud raudteeülesõidukoha nimetus, 

fooritule eirajate arv keskmiselt fooritsükli kohta, samuti liiklusmärgiga 222 varustatud 

ülesõidukoha vaadeldud asukoht ning liiklusmärgi eirajate protsent. 2001. ja 2002. aasta 

uurimuste kohta puuduvad magistritöö kirjutajal täpsemad andmed, sellepärast on tabelis 

ülesõidukohtade nimetused tühjad. 

 

Tabel 1: Maanteeameti poolt tellitud sõidukijuhtide käitumise vaatlusuuringud 
raudteeülesõidukohtadel. Tabelis toodud allikate põhjal magistritöö autori koostatud 

Aasta Punase 
fooritule 

vaatluskoht 
(ülesõidu-

koha 
nimetus) 

Punase 
fooritule 

eirajate arv 
fooritsükli 

kohta 
keskmiselt 

Liiklusmärgi 222 
"Peatu ja anna 

teed" vaatluskoht 
(ülesõidukoha 

nimetus) 

Liiklusmärgi 
222 "Peatu ja 

anna teed" 
eirajate % 

Allikas 

2001 - 0,35 - 14% (Sõiduohutuse 
Teaduskeskus OÜ, 
2003) 

2002 - 0,5 - 25% (Sõiduohutuse 
Teaduskeskus OÜ, 
2003) 

2003 Nõmme, Hiiu, 
Veerenni,* 
Pääsküla 

0,7 Rapla, Türi, Lelle, 
Veerenni-Järvevana 
tee  

32% (Sõiduohutuse 
Teaduskeskus OÜ, 
2003) 

2006 Nõmme, Hiiu, 
Veerenni,* 
Pääsküla 

1,28 Suure-Jaani, Hagudi, 
Tuulevälja, Imastu  

37% (Sõiduohutuse 
Teaduskeskus OÜ, 
2006) 

2008 Nõmme, Hiiu, 
Veerenni,* 
Pääsküla 

0,77 Suure-Jaani, 
Männiku, Tuulevälja, 
Viljandi linn Paala tn 

98% (valimi, 
metoodika 
erinevus) 

(Destia Eesti AS, 
2008)  

* - käesolevaks hetkeks lammutatud (magistritöö kirjutaja märkus) 
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2017. aastal viidi samuti läbi sõidukijuhtide käitumise vaatlusuuring ülesõidukohtadel, kuid 

metoodika on muutunud (valim põhineb valikuvõimalusega juhtide arvul) ning tulemused 

eelmiste aastatega võrreldavad seetõttu otseselt ei ole (Teede Tehnokeskus AS, 2017). 2017. 

aasta uuringus viidi vaatlus läbi Nõmme, Järvevana, Laagri, Tartu Kabeli, Tartu (Mnt 40) 

ülesõidukohtadel, mis on foori ja tõkkepuuga. Samuti viidi vaatlus läbi kolmel fooriga (kuid 

tõkkepuuta) ülesõidukohal: Kasemetsa, Keila ning Saue. Punase fooritule eirajatega 

fooritsüklite osakaal oli 100%.  Tõkkepuu ja fooriga raudteeülesõidukohtadel eiras enne rongi 

möödumist tõkkepuud 4% juhtidest ning foori 45% juhtidest. Pärast rongi eiras tõkkepuud 79% 

juhtidest ning foori 59% juhtidest. Ainult fooriga raudteeülesõidukohal eiras enne rongi tulekut 

punast foorituld 65% juhtidest ning pärast rongi 6% juhtidest: foori põlemise aeg oli enne rongi 

tunduvalt pikem kui pärast rongi. (Teede Tehnokeskus AS, 2017) 

Lisaks on Eestis vähemalt kahes lõputöös kasutatud raudteeülesõidukohtadel vaatlusuuringut 

sõidukijuhtide käitumise hindamiseks. Viliberg (2015) teostas Tallinna Tehnikaülikooli 

Logistikainstituudis kaitstud bakalaureusetöös mõõtmisi ja vaatlusi kokku kaheksal 

raudteeülesõidukohal, millest kuus  (Tondi, Nõmme, Pääsküla, Laagri, Saue ja Keila) olid 

asulasisesed ning kaks asulavälised (Niitvälja ja Paldiski). Kokku vaadeldi 1407 sõidukijuhi 

liikluskäitumist raudtee ületamisel ning vaadeldud ajaperioodi sisse jäi 27 fooritsüklit. 

Keskmine läbisõitjate arv fooritsükli jooksul oli 2,2. Täheldati, et ühe juhi rikkumine mõjutas 

negatiivselt kaasliiklejate käitumist, kuna kõikidest fooritsükli rikkumistest oli 62,1 protsendil 

juhtudest rikkujaid rohkem kui üks. (Viliberg, 2015) 

2012. aastal kaitstud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži diplomitöös vaadeldi 4740 sõiduki 

poolt sooritatud raudteeületust Rapla linna ja Rapla valla kahel raudteeülesõidukohal. 

Tulemustest selgus, et võrreldes varasema - 2008. aasta uuringuga, kui keskmine eirajate arv 

fooritsükli kohta oli 1,28, erines vastav näitaja üle kahe korra. (Erm, 2012) 

 

Küsimustikud on sõidukijuhi käitumise uurimisel samuti olulisel kohal. Ilmselt tuntuim näide 

enesekohasest küsimustikust on 1990. aastate alguses Reasoni jt poolt koostatud DBQ (Driver 

Behaviour Questionnaire), millega mõõdetakse juhi vigu ja rikkumisi ning millega on võimalik 

ennustada liiklusõnnetusse sattumise võimalust (Falk, 2010; de Winter & Dodou, 2010). 

Küsimustik on adapteeritud ka Eesti oludesse, lisaks ka järgnevad juhtide käitumist, kogemusi 

või oskusi käsitlevad küsimustikud (Harro & Eensoo, 2011):  

•! Autojuhi Käitumise Küsimustik (AKK), originaalis Driver Behaviour Questionnaire 

(DBQ) – hindab juhi veakäitumist ja riskikäitumist üldises plaanis, kusjuures vead on 

enamasti tahtmatud (teadvustamata, kinnistamata teadmised) ja riskid on teadlikud. 
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•! Autojuhi Oskuste Küsimustik (AOK), originaalis Driver Skill Inventory (DSI) – hindab 

juhi sõidu- ja ohutusoskusi 

•! Autojuhi Viha Küsimustik (AVK), originaalis Driver Anger Questionnaire (DAQ) – 

viha tekitavate situatsioonide hindamine 

Käesolevas magistritöös neid küsimustikke ei kasutata, sest saadav info raudteeületuskohti ei 

puuduta. Austraalias on sõidukijuhtide käitumist raudteeülesõidukohal küsimustikuga uurinud 

Wallace (2008), kes koostas oma küsimustiku DBQ lisana. Küsimustikuga uuris Wallace 

(2008) juhtide uskumusi ja sotsiaalseid norme, jagades raudteeületust puudutavad väited nelja 

alamkategooriasse: sotsiaalsed normid, keskkond ja disain, juhtimist segavad seisundid ning 

juhtimisega toimetulek. Samuti puudutasid tema küsimused raudteeülesõidukohtade ületamise 

sagedust ning raudteeületuskoha ületamise reeglite rikkumisi. Uurija sihtgrupiks olid noored 

juhid (vanuses 16-24), vanad juhid (vanus 60-89) ning raskeveokite juhid. Küsimustikud 

varieerusid mõnedes osades, näiteks juhtimisega toimetuleku küsimusi ja juhtimist segada 

võivate haiguslike seisundite kohta küsiti vaid vanematelt juhtidelt. (Wallace, 2008)  

Eelnevalt valideeritud küsimustikke võidakse uuringute käigus ka muuta ja kaasajastada: 

lisatakse või eemaldatakse osi/alaskaalasid. Cordazzo, et al. (2016)  koostasid DBQ baasil 105-

väitelise küsimustiku, mis sisaldas nii DBQ põhiväiteid kui ka tähelepanu, tähelepanu hajumise, 

viha (agressiooni) ja vanusega seotud juhtimisprobleemide (age-related problems) alaseid 

väiteid. Küsimustiku muutmise tulemusena said Cordazzo, et al. (2016) küsimustikku neli 

autojuhi käitumist mõõtvat alaskaalat: 1) tähelepanuga seotud vead, 2) vanusega seotud 

probleemid, 3) kiirustamine ja tähelepanu hajumine ning 4) agressiivsed rikkumised.  

Kuivõrd DBQ väited on valdavalt negatiivse käitumise mõõtmiseks siis on tehtud DBQ 

modifikatsioone, mis mõõdavad ka nn positiivset käitumist (Özkan & Lajunen, 2005). Uurijad 

põhjendavad positiivse alaskaala loomist sellega, et kuigi negatiivsele käitumisele 

keskendumine on liiklusohutuse seisukohalt arusaadav, koosneb igapäevane sõidukijuhi 

käitumine ka teeliiklussüsteemi ja kaasliiklejate suhtes hoolivast suhtumisest: viisakus, 

aitamine, üldine turvalisus. Özkan & Lajunen (2005) on seisukohal, et positiivse käitumise 

uurimine ja esiletõstmine võib samamoodi igapäevase liiklusohutuse tõstmisele kaasa aidata.  

 

Individuaalse lähenemise puuduseks on juhi käsitlemine passiivse objektina, mille 

töökindluse suurendamiseks antakse soovitusi. Vähem pööratakse aga tähelepanu käitumise 

kontekstile ja selle mõjule. Selline lähenemisviis toob kaasa ettepanekud käitumise muutmiseks 

läbi hariduse ja rakendusmeetmete, et suurendada käitumise vastavust seadustele. On aga 
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leitud, et sellist lähenemist, kus juhti käsitletakse passiivse objektina, ei ole sobiv kasutada 

ohutuse tõstmiseks komplekssetes süsteemides. (Dekker, 2011 ref Read, et al., 2013)  

Samuti leitakse, et näiteks transpordivaldkonnas peetakse individuaalse lähenemise tulemusena 

õnnetuse peamiseks põhjuseks just inimese tehtud viga, aga mitte süsteemi viga (Salmon, et al., 

2010).  

Sõidukijuhi käitumist mõjutavate tegurite uurimine on süsteemi tasandi uuring tulenevalt 

juhti mõjutavate erinevate elementide vahelisest vastastikmõjust. Read, et al. (2013)  on välja 

toonud ühe võimaliku variandi elementidest, mis sõidukijuhti võivad mõjutada. Elemendid on 

koondatud Joonisele 3:  kõigepealt toimub sõidukijuhi interaktsioon sama tasandi elementidega 

tema enda tasandil (füüsiline tasand), seejärel organisatsioonitasandil ning lõpuks ka 

sotsiaalpoliitilisel tasandil. Tuleb veelkord rõhutada käesoleva töö esimeses peatükis toodut, et 

kõikide tasandite kõik elemendid avaldavad üksteisele mõju (mis võib olla nii positiivne kui 

negatiivne) ja tuginedes Read, et al. (2013) on võimalik ja reaalne, et muutes üht elementi, võib 

see kaasa tuua kas ühe või mitme elemendi vahelise interaktsiooni muutumise, mille suund ei 

ole alati ennustatav. Tuues siinkohal sisse ka käesoleva töö alaptk 1.2 toodud nullvisioonilise 

lähenemise, on tulemuseks mitme(kümne)te muutuja(te)ga võrrand ehk siis väljakutse nendele, 

kes teeliiklussüsteemi kaasajastamisega tegelevad alates seadusandlusest kuni liiklejateni välja.  

 
Joonis 3: Sõidukijuhti mõjutada võivad elemendid tasandite kaupa (Read, et al., 2013 järgi). 
Käesoleva töö autori koostatud 
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Sõidukijuhi käitumist mõjutavate tegurite uurimisel tuleb seega arvestada sellega, et kuivõrd 

(liiklus)süsteem on alati dünaamiline, võib see tähendada muuhulgas seda, et sõidukijuhi poolt 

planeeritud protsesse (tegevusi) ei õnnestu ellu viia ning tegelik käitumine on reaktsioon 

keskkonnalt või teiselt elemendilt saadud informatsioonile või tegevusele (Savimaa, et al., 2011; 

Salmon, et al., 2010).  Seega võivad käitumist mõjutavad tegurid olla erinevatelt tasanditelt 

(keskkond, organisatsioon vms) või ka lausa kahe tasandilt korraga: näitena võiks siinkohal 

tuua, et vaatlustõrke ("vaatas, kuid ei näinud") põhjuseks võib olla hoopis halvasti 

konstrueeritud sõidutee (pimedate nurkade tekkimine), mitte aga sõidukijuhi kognitiivsed 

oskused (Stanton & Salmon, 2009). Samuti võib "vale" käitumine võib tuleneda reaktsioonist 

ümbritsevale keskkonnale, sest erinevad kasutajagrupid saavad infot erinevalt: sõidukijuhid 

valdavalt visuaalselt, ratturid ja jalakäijad aga kuuldava signaali kaudu (Salmon, et al., 2016), 

samuti on kindlaks tehtud, et sõidukijuhid ja mootorratturid tajuvad teed erinevalt (Walker, et 

al., 2011). 

Lisaks võib käitumise muutus olla tingitud mõnest ajutisest faktorist nagu isikliku elu muudatus 

(lahutus, partneri surm), mis võivad esile kutsuda kõrgendatud õnnetusriski, kuid seda vaid 

lühikese aja jooksul, mitte pikkadeks perioodideks (Wåhlberg, 2009). Liiklusõnnetuste 

analüüsimisel on üheks olulisemaks küsimuseks tavaliselt olnud, kas õnnetuse toimumine 

sõltus püsivast või ajutisest tegurist või pigem kui palju need kaasa aitavad. Ehk siis kas 

inimesed põhjustavad õnnetusi mõne oma iseloomujoone pärast või on see pigem reaktsioon 

keskkonnale. Kui õige on esimene väide siis õnnetuste arv peaks olema sama erinevatel 

ajaperioodidel inimese elus. (Wåhlberg, 2009) 

Kuivõrd aga sama tüüpi õnnetusi (näiteks kokkupõrge ristmikul) võivad esile kutsuda erinevate 

vigade kombinatsioonid, on mudeli loomine vigade hindamiseks ja kindlakstegemiseks 

raskendatud. (Stanton & Salmon, 2009)  

 

Üks võimalus käitumist mõjutavate tegurite leidmiseks on õnnetuste raportite analüüs, kus 

vigade põhjustena tuuakse välja tegurid, mis viisid õnnetuseni. Näiteks uurisid Baysari, et al. 

(2008) neljakümmet raudteeõnnetuse raportit (välistades seejuures küll 

raudteeülesõidukohtadel toimunud õnnetuste omad), milles sisalduvate järelduste põhjal toodi 

välja ning klassifitseeriti vead HFACS raamistikku (täpsemalt käesoleva töö alaptk 1.4) 

kasutades. Selgus, et 17 õnnetuse põhjuseks oli füüsilisest keskkonnast tulenev, peamiselt kõrge 

temperatuur ning ülejäänud 23 juhul oli üks peamisi õnnetuseni viivaid tegureid oskuste 

puudumine (skill-based errors). (Baysari, et al., 2008)  



 
 
20 

Järgnevas uuringus analüüsisid Baysari, et al. (2009) 19 raudteeõnnetuse raportit, milles oli 

eelnevalt välja toodud vähemalt üks sõidukijuhi (nende uuringu kontekstis küll veeremijuhi) 

viga. Raportite järelduste või tulemuste osast klassifitseeriti kõik olulise või põhjuslikuna välja 

toodud vead/probleemid/tegevused HFACS raamistikku kasutades. Selgus, et enamus tehtud 

vigadest olid põhjustatud oskuste puudumisest, samuti toodi välja vigade põhjustena nö 

"valesid eeldusi", kus näiteks juht eeldab, et signaal lubab sõita, kuid tegelikult nii ei ole. Samuti 

selgus, et 12 juhul oli probleemiks keskkonnategur - veeremijuhi nähtavus oli taimestiku tõttu 

raskendatud. (Baysari, et al., 2009) 

Raportite analüüsi kui meetodi probleemiks on uurijate eriarvamused piiripealsete tegurite 

jagamisel eri kategooriateks: küsimused tekivad näiteks juhtudel, kus õnnetuse põhjustas 

seadme viga, aga seadme viga tulenes inimese poolt valesti läbi viidud hooldusest. Leitakse ka, 

et ohutusaruanded ei ole piisavalt täpne uurimismaterjal. (Baysari, et al., 2008) 

Soomes läbi viidud uuringus on võrreldud hukkunutega lõppenud raudteeõnnetuse raportite 

põhjal passiivsetes ja aktiivsetes raudteeülesõidukohtades toimunud õnnetuste tegureid 

(Laapotti, 2015). Passiivsed on ainult liiklusmärkidega varustatud ülesõidukohad ja aktiivsed 

on foori ja/või tõkkepuuga ülesõidukohad. Uuringust selgus, et passiivsetel 

raudteeülesõidukohtadel teevad juhid vaatlusvigu (observation error), mis on tajutõrge, kuid 

aktiivsetel raudteeülesõidukohtadel juhid kas panid toime rikkumise või enesetapu. Laapotti, 

(2015) käsitles ka keskkonnateguritega seotut: näiteks selgus, et ainult liiklusmärkidega 

tähistatud ülesõidukohtadel puudus tihti nähtavus, kiirused (nii rongi kui sõiduki puhul) olid 

suured ning ülesõidukohad asusid ülesmäge. Lisaks tõi Laapotti (2015) välja mõtte, et autojuht 

ei pruugi aru saada/uskuda kui rong sõidab ülesõidukohale tõesti kiirusega 140 km/h (Soomes 

on see nii, Eestis on hetkel suurim kiirus raudteel 120 km/h - käesoleva magistritöö kirjutaja 

märkus) ja sellest võiks sõidukijuhti ülesõidukohal hoiatada.  

Magistritöö tasemel on analüüsitud ka Eestis toimunud raudteeõnnetuste dünaamikat. Saare 

(2015) uuris Tallinna Tehnikaülikooli Logistikainstituudis kaitstud magistritöös aastatel 2004-

2014 raudteeülesõidukohtadel toimunud raudteeveeremi ja mootorsõiduki kokkupõrgete (mida 

oli 152) asjaolusid ning leidis, et selged seosed nii aastaaja (suvi, talv) kui perioodi 

(nädalapäevad, hommik, õhtu, tipptund) ja õnnetuste vahel puudusid. Võrdluseks toodi töös 

välja maanteeliiklus, kus seosed olid olemas. Töös toodi välja, et peamine meede ohutuse 

tagamiseks on seotud mootorsõidukijuhi käitumise muutmisega. (Saare, 2015) 

 

Tegurite leidmiseks ja koondamiseks kasutatakse ka meta-analüüse. Yeh & Multern (2008) on 

analüüsinud 1990-2006 aastate teadustöid, mis käsitlevad muuhulgas sõidukijuhtide käitumist 
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raudteeülesõidukohtadel, sotsiotehnilise süsteemi kontekstis: süsteemi keskmes on sõiduk ja 

liikluskorraldusvahendid, järgmine tasand juhi oskused ning sõidustiil, sellele järgneb süsteemi 

haldamine ning kõige üldisem tasand (mille sees kõik eelmised paiknevad) on teeliiklussüsteem 

(õppimine, järelevalve, seadusandlus). Toodi välja seisukoht, et nn tüüpiline juht on oma 

otsuste tegemisel ratsionaalne, kuid mitte just kõige täiuslikum (imperfect). Samuti leiti, et 

liiklusjärelevalvet teostatakse raudteeülesõidukohtadel harva. Järelevalve teostamise teeb 

keerukaks rongide liiklussagedus: on raudteeülesõidukohti, kus rong sõidab mõned korrad 

päevas ning on ka selliseid, kus mitukümmend korda. Seetõttu soovitatakse kasutada 

järelevalve läbiviimiseks kaameraid. (Yeh & Multer, 2008) 

 

Ükski uurimismeetod ei ole probleemivaba: ülevaateuurimused annavad pildi erinevat tüüpi 

(individuaalsed versus süsteemi tasand) uuringute plussidest ja miinustest. Stanton & Salmon 

(2009) andsid oma uurimuses ülevaate kolme varase inimlike vigade uurijate (Normani, 

Reasoni ja Rasmusseni) töödest. Stanton & Salmon (2009) tõid välja selle, et kuigi inimlikke 

vigu klassifitseeritakse, on nende põhjused oluliselt vähem selged ning pakkusid omapoolse 

lahenduse juhi vigade ja nende põhjuste klassifitseerimiseks, samuti toodi välja ITS 

(intelligentsed transpordisüsteemid) lahendusi vigade ärahoidmiseks.  

Salmon, et al. (2010) annavad ülevaate erinevatest juhi vea tuvastamise meetoditest 

(maantee)liikluse kontekstis, tuues välja, et juhi käitumise uurimiseks kasutatakse valdavalt kas 

DBQ-põhiseid või siis taksonoomiatel (vigade klassifitseerimisel) põhinevaid meetodeid, mis 

on küll konkreetse vea korral täpsed, kuid samal põhjusel ka liiga kitsa käsitlusviisiga. 

Taksonoomiatel põhinevad meetodid (näiteks raportitel baseeruvad uuringud) käsitlevad 

vigade teemat küll laiemalt, kuid uurijad leiavad, et näiteks keskkonna poolt põhjustatud vigu 

eriti ei uurita ning seadusandlusest tulenevaid vigu veel vähem (Salmon, et al., 2010). Lisaks 

leitakse, et metoodikad uurivad küll tagantjärele, peale probleemi ilmnemist, kuid ennetavaid 

uurimismetoodikaid ei ole. Salmon, et al. (2010) soovitavad probleemide lahendamist vigade 

uurimisel alustada andmekogumissüsteemide loomisest, mille põhjalt saaks järeldusi teha.  

 

Süsteemi tasandil on sõidukijuhi tegevust raudteeülesõidukohal analüüsitud ka kompleksse 

uuringuna, milles iseloomustati läbi WDA (work domain analysis, hierarhiline andmete 

abstraktsioonimudel) raudteeülesõidukohta kui süsteemi ennast, konstrueeriti "otsuste puu" 

ning vaadeldi, milliseid strateegiaid kasutavad süsteemi kasutajad. Samuti hinnati, kuidas 

erinevad funktsioonid, otsused ja ülesanded toimivad nii inim- kui tehnilisi tegureid arvestades. 

(Salmon, et al., 2016)  
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Üldiselt leitakse, et liiklusohutuse seisukohalt on mõistlik inimfaktoriga seotut uurida 

süsteemse lähenemisega (Read, et al., 2013; Young & Salmon, 2015), mitte enam kitsalt ja 

indiviidipõhiselt, kuivõrd seda eeldavad tänapäevased keerulised ohutussüsteemid (Read, et al., 

2013). Samas nenditakse, et liiklejate käitumise põhjuste selgitamine raudteeülesõitudel on 

endiselt piiratud võimalusega (Edquist et al., 2009 ref Read, et al., 2013; Young & Salmon, 

2015) ja puuduvad täpsed metoodikad (Salmon, et al., 2010; Young & Salmon, 2015) ning 

valiidsed andmekogumise ja analüüsimeetodid (Salmon, et al., 2010).  

 
 

1.4.!Teeliiklussüsteemi uurimise mudelid  
 

Eelnevates peatükkides on korduvalt mainitud, et sõidukijuhi käitumise tegurite uurimine 

teeliiklussüsteemis on problemaatiline mitmesuguste teeliiklussüsteemi objektide seoste 

olemasolu tõttu. Samas on mudeleid, millele on võimalik tugineda süsteemis seoste ja objektide 

uurimisel. Mudelitel on ajalooliselt erinevad lähenemised inimfaktoriga seotud vigade 

uurimisel: insenerlik ja psühholoogiline lähenemine (Le Coze, 2015). 

Üks tuntumaid teeliiklussüsteemi uurimise mudeleid insenerlikust vaatest tuleb Jens 

Rasmussenilt (1997), kes lõi hierarhilise riskimudeli sotsiotehnilistele süsteemidele, mille 

uurimistasandid on lihtsustatud kujul raudteeülesõidukoha kontekstis järgnevad (Read, et al., 

2013): 

•! füüsilise keskkonna tasand (kasutajad, sõidukid, varustus ja ülesõidukoha taristu). 

•! organisatsiooniline tasand (maantee haldaja, raudtee-ettevõtjad, politsei jt 

organisatsioonid, kellega tee kasutaja kokku puutub) 

•! sotsiaal-poliitiline keskkond (valitsusasutused, seadusandjad, meedia ja ühiskond 

üldiselt) 

Rasmusseni mudel arvestab ka ergonoomilisi aspekte ning tehnoloogiast tingitud vigu. 

Rasmusseni mudeli raamistik õnnetuste uurimiseks on koos Inge Svedungiga koostatud 

ACCIMAP (Le Coze, 2017). 

 

Levinuma mudeli vigade ja õnnetuste vahelistest seosest ning vigade klassifitseerimisest 

psühholoogilises vaates on aga koostanud James Reason (1990, täiend. 1997) ja selle mudeli 

tuntud nimetus on "Šveitsi juustu mudel" (Swiss cheese model, SCM), kus algselt oli kolm 

"juustuviilu": vead juhtimise tasandil (organisatsioonilised tegurid), töökoha vead (lähim 

keskkond) ja ebaturvalised teod (inimese tasand). (Baysari, et al., 2008).  
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Hilisem mudeli versioon sisaldas Wiegmann & Shappell (2003, p. 47) järgi nelja tasandit: 

organisatsiooniline tasand (organizational influences), järelevalve ja koolitamise tasand 

(unsafe supervision), siis lähima keskkonna tasand (sh inimese enda füüsilised ja vaimsed 

eeldused), mida on nimetatud ka ebaturvaliste tegude eelduse tasandiks (preconditions for 

unsafe acts) ning lõpuks õnnetusele kõige lähem - ebaturvaliste tegude tasand (unsafe acts). 

Märkus: käesolevas töös on mõiste "unsafe acts" tõlgitud "ebaturvaliste tegude tasandiks" s.o 

turvalisust ohustavaks, kuid siiski mitte "ohtlike tegude tasandiks" ehk siis küsimus on ohu 

astmes (vrdl "see wifi võrk on ebaturvaline" ja "see wifi võrk on ohtlik"). Magistritöö kirjutaja 

tõlgendus. 

 

 
Joonis 4: Reason'i Šveitsi juustu mudel (Reason, 2000 läbi Salmon, et al., 2010). Tõlge eesti 
keelde magistritöö autori poolt 

Joonisel 4 toodud šveitsi juustu mudelis toodud "juustuviilud" on erinevad kaitsemehhanismid, 

mida kasutatakse riskide maandamiseks, et õnnetust ei toimuks. Samas on igal 

kaitsemehhanismil oma teatud nõrgad kohad, millede kohakuti sattumine on otsetee õnnetuseni. 

"Suured augud juustuviilus" on aktiivsed vead, "väiksed augud juustuviilus" on aga peitfaasis 

olevad (latentsed) vead. Peidetud vead ilmnevad koosmõjus mõne teise teguriga. (Shappell & 

Wiegmann, 2000)  

Nõrgad kohad on omavahel tasanditest ("juustuviiludest") sõltuvalt hierarhilises seoses: kõige 

otsesemalt on õnnetusega seotud ebaturvalised teod, siis lähimast keskkonnast tulenev (tegude 

eeldused), seejärel järelevalvest ning koolitusest tulenev ja kõige vähem on otseselt õnnetusega 

seotud poliitika ehk juhised ja normid (Shappell & Wiegmann, 2000; Wierwille, et al., 2002; 

Zhan, et al., 2017).  
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Sõidukijuhtimise osas on peitvigade avaldumise võimalused Wagenaar & Reason (1990, ref 

Salmon, et al. 2010) järgi tasanditel järgmised: valed juhtimisotsused ja poliitika (arusaamatu 

seadusandlus, vähene järelevalve, puudused andmekogumisel, taristu ja selle hoolduse halb 

seisukord), juhendamine (ebakvaliteetne koolitamine), ebaturvalise käitumise eeldused 

(süsteemi valesti kasutamise võimalused, ergonoomikavead, taristuvead) ning ebaturvalised 

teod. 

Reasoni mudeli põhjal töötasid Shappell & Wiegmann aastatel 1996-2000 välja HFACS (The 

Human Factors Analysis and Classification System, eestikeelne vaste puudub) raamistiku, mis 

näitab ära mudeli kaudu tasandite omavahelise sõltuvuse ning samas jagab nn nõrgad kohad 

põhjuslikesse kategooriatesse vastava tasandi juurde. Raamistik on sisuliselt vigade 

klassifitseerimissüsteem, mis näitab, kuidas ja kuhu konkreetse põhjuse poolt tulenevad vead 

Reasoni mudelil paigutuvad. (Shappell & Wiegmann, 2000; Wiegmann & Shappell, 2001) 

Raamistiku loomise metoodikaks oli raportipõhine analüüs: esimese HFACS variandis 300 

õnnetuse analüüsimine ja nende õnnetuste vigade klassifitseerimine (Shappell & Wiegmann, 

2000). Shappelli ja Wiegmanni peamine panus oli Reasoni mudeli laiendamine viisil, et seda 

saab laialdaselt kasutada erinevates valdkondades ning vastava väljaõppega praktikuna 

(Reason, et al., 2006; Wiegmann & Shappell, 2003, pp. 128-132). HFACS on modifitseerituna 

kasutatav erinevatel erialadel, mis eeldavad ohutusjuhtimissüsteemi olemasolu ja/või vigade 

kindlakstegemist. Zhan, et al. (2017) toovad oma töös näitena erinevaid versioone raamistikust 

lennunduses (HFACS-ATC), samuti laevanduses (HFACS-Maritime Accidents), kaevanduses 

(HFACS-Mining Industry) ja raudteel (HFACS-Railroad, ka HFACS-RR). Uurijad koostasid 

raudteel toimunud õnnetuste uurimiseks modifikatsiooni HFACS-RA, milles on lisatud uus 

kategooria organisatsiooni tasandile: ebasoodsad tingimused ülesande täitmiseks. (Zhan, et al., 

2017) 

Kuigi käesoleva magistritöö peatükis 1.3 toodud uuringute põhjal võib jääda mulje, et HFACS 

on ainus inimlike vigade klassifitseerimise süsteem, siis tegelikult see nii muidugi ei ole. 

Erisused süsteemides tekivad vigade süstematiseerimise mehhanismi (tasanditesse jagamise) 

pinnalt. Näiteks on HFACS süsteemile sarnane Wierwille, et al. (2002) poolt kasutatud 

taksonoomia, kus erinevus HFACSist on tasandite jagunemine ja nimetamine. Wierwille, et al. 

(2002) vigade klassifitseerimise süsteemi tasanditeks olid "Ebapiisavad teadmised, oskused, 

õpe", "Rikkumised", "Tahtlikult ebasobiv käitumine" ning "Taristu ja keskkond".  
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Käesolevas magistritöös kasutatakse HFACS raamistikku kui korduvalt uuritud ning 

valideeritud süsteemi ning tuginetakse Baysari, et al. (2009) järeldustele, et see on sobiv vigade 

ning nende põhjuste (tegurite) selgitamiseks. 

Kaasajal võivad Reasoni mudeli väljendusviisid olla graafiliselt erinevad (tekst, otsusepuu, 

joonis), kuid neis on selgelt välja toodud tasandid ning sellel tasandil "nõrgad kohad" ehk 

vigade võimalikud allikad. Tabelis 2 on Salmon, et al. (2010) töös toodud Reasoni mudeli 

tekstilise väljundi ning (HFACS, Inc, 2014) otsusepuuna toodud täiendatud Reasoni mudeli 

väljendus tabelina, milles tasandid ("juustuviilud") on kõige vasakpoolsemad lahtrid, keskel on 

põhjuslikud kategooriad ja paremal kategooriates toodu täpsem klassifikatsioon. Parema 

mõistetavuse huvides on Tabel 2 värviline - mida tumedam on tasandi värv seda lähemal asub 

tasand õnnetusele.  

Tabel 2: Reasoni (1990) täiendatud mudel tabelina (Salmon, et al., 2010) ja HFACS põhjal. 
Töö autori koostatud 

Reasoni mudeli 
"juustuviil" ehk tasand 

Põhjuslikud kategooriad Vigade päritolu/mehhanism 
 

4. organisatsiooni tasand 
ressursside juhtimine - 
organisatsiooni sisekliima - 
organisatsiooni areng - 

3. juhendamine, jälgimine, 
nõustamine, järelevalve 

(supervisioon) 

ebaadekvaatne juhendamine - 
ettekavatsetud sobimatu käitumine - 
probleemi lahendamise 
ebaõnnestumine - 

juhendamise protsessi eksimused - 

2. ebaturvaliste tegude 
eeldused 

keskkond 
füüsilised keskkonnategurid 
tehnoloogilised keskkonnategurid 

kasutaja seisund 
psühholoogiline/vaimne seisund 
füsioloogiline seisund 
füüsilised või vaimsed piirangud 

isikkoosseisu/meeskonnatöö 
meeskonna või ressursside juhtimine 
personali valmisolek 

1. ebaturvalised teod, 
mitteturvalised teod 

vead 
otsustustõrked 
oskuste baasil tekkivad vead 
tajutõrked 

rikkumised 
harjumuslikud (rutiinsed) rikkumised 
erandlikud rikkumised, sõidustiil 

ÕNNETUS 
 

Eelpooltoodud tabeli kõige kaugem tasand õnnetusest on organisatsiooni tasand või käesoleva 

töö tähenduses teeliiklussüsteemi tasand. Seal toimub normide kohaldamine, ressursside 

jagamine ja süsteemi üldise arengu juhtimine. (Shappell & Wiegmann, 2000)  
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Järgmiseks, kolmandaks tasandiks on järelevalve tasand, mis hõlmab endas sõidukijuhi 

õpetamist ning vajadusel järelkoolitamist. Tagasiside ning õpetamine, kuidas käituda õigesti on 

riskide maandamise juures olulised. (Shappell & Wiegmann, 2000; Reynolds, et al., 2015) 

Teine tasand on ebaturvaliste tegude eelduse tasand, milles on HFACS järgi kolm kategooriat: 

keskkond, juhi seisund ja isikkoosseis. Esimesel, õnnetusele kõige lähemal ebaturvaliste tegude 

tasandil on kaks põhjuslikku kategooriat: vead ja rikkumised. Nagu Tabelist 2 näha, jagunevad 

kategooriad omakorda vigade päritolu/mehhanismi tasanditeks ehk käitumist mõjutavateks 

teguriteks.  

Kategoorias "keskkond" leidub kaks tegurit: tehnoloogilised keskkonnategurid 

(technological environment) ja füüsilised keskkonnategurid (physical environment). HFACS 

raamistiku definitsiooni järgi kuulub tehnoloogilise keskkonna alla seadmetega seotu: näiteks 

automaatika, samuti disainiga seotud probleemid (HFACS, Inc, 2014). Täpsustavalt märgivad 

Stanton & Salmon (2009) ära sõidukite, fooride ja IT-ga seotu. Füüsiline keskkond on HFACS 

(2014) raamistiku definitsiooni järgi töökeskkond (selle töö kontekstis tee, liiklusmärgid jms 

ümbritsev) aga samuti ilm, temperatuur ja valgustus.  

Kategooria "juhi seisund" alla moodustub kolm tegurit: vaimne seisund (adverse mental 

states), füsioloogiline seisund (adverse physiological states) ja füüsilised/vaimsed piirangud 

(physical/mental limitations). Sõidukijuhi vaimse seisundi all mõistetakse selliseid akuutseid 

psüühilisi või vaimseid seisundeid, mis mõjutavad sooritust nagu vaimne väsimus (HFACS, 

Inc, 2014). Siia alla loetakse ka meeleolud: rõõm, kurbus, frustreerunud olek. Lisaks 

isikuomadused ning enesehinnang (U.S Federal Railroad Administration, 2009), muuhulgas 

(ebareaalsed) ootused millegi/kellegi sh enda suhtes (Shappell & Wiegmann, 2000). 

Füsioloogiline seisund on sooritusvõimet vähendav füsioloogiline seisund, näiteks haigus, 

joobed, võib tähendada ka väsimust, mis on kõige levinum riskiallikas (Baysari, et al., 2008; 

Baysari, et al., 2009). Füüsilised/vaimsed piirangud tähendavad nägemis-, kuulmis- või 

intellektipuuet, mis ei võimalda sõidukijuhil teeliiklussüsteemis hakkama saada (Shappell & 

Wiegmann, 2000; HFACS, Inc, 2014). 

Kategooria "vead" alla moodustub kolm tegurit: otsustustõrked (decision errors), oskustel 

baseeruvad vead (skill-based errors) ning tajutõrked (perceptual errors, ka observation errors). 

Veaks on nimetatud sellist tegevust, mis on planeeritud aga viib soovimatu tulemuseni (Salmon, 

et al., 2010). Otsustustõrked on "mõtlemisel" põhinevad plaanid, mis viiakse ellu, kuid need 

plaanid osutuvad olukorra lahendamiseks kas ebasobivaks või ebapiisavaks (HFACS, Inc, 
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2014). Otsustustõrkeid on mitut tüüpi: protseduurilised vead (õigeid asju tuleb teha õiges 

järjekorras ning ajal), halvad valikud (teabe vale tõlgendamine) ja vead ootamatute probleemide 

lahendamisel (Shappell & Wiegmann, 2000), kuid käesolevas magistritöös neid alatüüpe ei 

eristata. Oskustel baseeruvateks vigadeks loetakse kas oskuste üle- või alakasutamist või vale 

tehnika kasutamist mingi tegevuse sooritamisel (Shappell & Wiegmann, 2000; Zhan, et al., 

2017). Samuti loetakse oskustel baseeruvateks vigadeks tähelepanu hajumist (siinkohal 

tähenduses nii juhi mittekeskendumist liiklusohutuse seisukohalt kriitilistele tegevustele kui ka 

tema tähelepanu jagamist erinevate tegurite vahel), kusjuures viimane on üks levinumaid 

probleeme (Baysari, et al., 2009; Regan, et al., 2011). Oskustel baseeruvad vead on tihti nn 

automaatsed tegevused (U.S Federal Railroad Administration, 2009). Tajutõrked (ka 

vaatlusvead) on visuaalsed illusioonid või ruumilise orientatsiooni häired, näiteks tajutakse 

teist sõidukit olevat kaugemal kui see tegelikult on (Shappell & Wiegmann, 2000). Samuti 

loetakse siia alla piiratud nähtavusest  ning samuti vähesest tähelepanust tulenevad vead 

(Stanton & Salmon, 2009). 

 

Kategooria "rikkumised". Reason (1990 ref Wierwille, et al., 2002) on selgitanud, et 

rikkumised on tahtlikud teod, kus inimene teab tagajärge ette ning on teadlik, et käitub valesti. 

Rikkumiste klassifitseerimist ja eristamist vigadest peetakse üldiselt problemaatiliseks, sest 

tuleb tõendada tahtlus (Baysari, et al., 2009). Rikkumised jagatakse rutiinseteks (routine 

violations) ja erandlikeks (exceptional violations), seega kategooria "rikkumised" alla tekib 

kaks tegurit. Rutiinsed rikkumised on Shappell & Wiegmann (2000)  järgi sellised, mida 

süsteem (näiteks teeliiklussüsteem, raudteeülesõidukoht) talub ja millega kasutajate puhul on 

mingil määral arvestatud. Erandlikud rikkumised on rikkumised, mis ületavad süsteemi 

taluvuse (Shappell & Wiegmann, 2000; Wierwille, et al., 2002) ja raudteeülesõidukoha 

kontekstis tähendab see seda, et näiteks tõkkepuu puruneb või on tegemist sihiliku ning 

liiklusohtliku teoga (parkimine rööbasteel). Rikkumiste määratlemisel lähtutakse käesolevas 

magistritöös küsimustiku koostamise osas Eesti liiklusseadusest: küsimustikku lisatud 

enesekohased väited põhinevad raudteeületust käsitletavatel §-del. Sellist metoodikat on 

rikkumiste defineerimise puhul ka eelnevalt kasutatud (Zhan, et al., 2017). 

 

Reasoni mudelit on võimalik kasutada õnnetuste uurimiseks (kirjanduses ka ATSB accident 

investigation model), mida kasutades peab uurija läbi käima kogu mudeli kõik tasandid, 

saamata midagi vahele jätta. See võimaldab avastada ka peitvigu, mis pole muude tegevuste 

käigus välja tulnud (Shappell & Wiegmann, 2000).  
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Mudeli enda vigadeks kaasajal aga loetakse seda, et "augud juustuviiludes" ei ole siiski päris 

täpselt defineeritud ning selle mudeli rakendamine reaalsuses on raske (Zhan, et al., 2017). 

Samuti leitakse, et mudel on liiga lihtsustatud kujul ega võimalda kõiki riske hinnata (Baysari, 

et al., 2009) ning võib "põhjus-tagajärg" mudelina, kuid mitte kokkulangevuste leidmise 

abivahendina kasutades süüstada süsteemi kasutajat (Underwood & Waterson, 2014; Reason, 

et al., 2006).  

 

Käesolevas magistritöös võetakse Reasoni mudel aluseks sõidukijuhi käitumist mõjutavate 

tegurite väljaselgitamisel lähtudes eelpool Salmon, et al., (2010) väljatoodud põhimõttest, et 

kõige otsesemalt on õnnetusega seotud ebaturvalised teod ning siis lähimast keskkonnast 

tulenev (tegude eeldused). Seega on sõidukijuhi käitumist otseselt mõjutavad tegurid sisuliselt 

Reasoni mudeli kahe esimese (õnnetusele lähema) tasandiga seotud "nõrgad kohad", mille 

täpsemaks uurimiseks ja sisustamiseks tuginetakse HFACS raamistikule. Samuti on Reasoni 

mudelit eelnevalt Salmon, et al. (2010) järgi ning täiendatud mudelina Baysari, et al. (2008) 

tõlgenduses kasutatud raudteeõnnetuste ning intsidentide osas inimlike vigade 

kindlakstegemiseks ja süstematiseerimiseks. 

 

 

1.5.!Sõidukijuhi käitumise võimaliku muutmise teoreetilised alused 
 

Sõidukijuhist tulenevad vead on erineva tekkepõhjusega: füüsiline ja vaimne seisund, tema 

õppe- ning sõidukogemus, teadmised, oskused ja hoiakud, kontekst ning mittetäitmine 

(Salmon, et al., 2010; Stanton & Salmon, 2009). Eeltoodu tähendab seda, et võimaliku 

käitumise muutmise (et vigu oleks vähem) teoreetilisi lähenemisi on väga erinevaid. 

Sõidukijuhi ohutu sõidu oskused saavad alguse juba enne seda, kui tulevane juht üldse 

autokooli läheb. Põhjused on sotsiaalses keskkonnas ja selle poolt loodud normides (Reynolds, 

et al., 2015; Forward, 2009; Bucchi, et al., 2012), kuid mitte ainult. Psühholoogias on selgitatud, 

et sõidukijuhi vastuvõtlikkus sõltub peamiselt kolmest komponendist: taju, mälu ja õppimine 

(Bucchi, et al., 2012). Samad komponendid on olulised ka hoiakute ja käitumise mõjutajatena, 

inimene õpib nendelt, kes on tema ümber: vaadeldakse sobivaid inimesi võrdlusmaterjalina 

jäljendamaks ja õppimaks käitumist ning samal ajal mõõtes, kui palju enda käitumine erineb 

sellest, mida teised teevad (Reynolds, et al., 2015) 
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Hea sõidukijuhi saab koolitada siis kui tal on olemas sotsiaalsed eeskujud ehk ümbritsev 

keskkond on liikluskuulekas ja kogenud (Reynolds, et al., 2015; de Oña, et al., 2014), head 

sotsiaalsed normid (Reynolds, et al., 2015) ja tal on olemas piisav psühhofüsioloogiline baas 

mälu, õppimisvõime ja taju ning nende kasutamise osas (Bucchi, et al., 2012; Shappell & 

Wiegmann, 2000). Arvatakse, et on mõistlik rakendada juba autokooli staadiumis personaalseid 

psühholoogilisi teste, võimaldamaks tulevasel sõidukijuhil ennast paremini tundma õppida ning 

vajadusel ka tema arengusse sekkuda, et välja selgitada käitumisraskusi ning neid maandada 

(Bucchi, et al., 2012).  

Ohutuse seisukohalt olulistes süsteemides on seni keskendutud käitumise mõistmisele, eriti 

inimlike vigade ning nende ohjamise või tuvastamise osas. Siin on aga tendents, et soovitatakse 

rohkem ja rohkem tõkkeid, et kontrollida ja hoida käitumist nõutud piirides, mis omakorda võib 

tekitada inimestes vähese paindlikkuse tõttu frustratsiooni ning panna leidma kõrvalteid. (Read, 

et al., 2013)  

Selleks, et käitumine oleks kooskõlas soovitud eesmärgiga, peavad kasutajad saama infot viisil, 

nagu neile sobib ja infoedastus ei tohi minna konflikti mõne teise teguriga (Salmon, et al., 

2016).  

Uuringuid, mis püüavad mõista ja prognoosida rikkumisi, on tehtud üsna palju. Kõige 

sagedamini kasutatav teoreetiline mudel on planeeritud käitumise teooria ja selle eelkäija, 

põhjendatud tegutsemise teooria (Forward, 2009). Ajalooliselt on planeeritud käitumise teooria 

edasiarendus põhjendatud tegutsemise teooriast (Fishbein & Ajzen 1975, ref Forward, 2009), 

mis omakorda on kohandatud Dulany (1961) propositsioonilise kontrolli teooriast (Forward, 

2009). Põhjendatud tegutsemise teooria põhineb kolmel teguril: isiku suhtumisel kindlasse 

tegutsemisviisi, isiku käitumise mõjustatusele sotsiaalsete normide poolt ja kahe eelneva teguri 

põhjal välja kujuneval kavatsusel (Kasmel & Lipand, 2011). Seega saab öelda, et kui 

sõidukijuht ise ei näe probleemi oma käitumises ja tema lähikonnas järgitavad sotsiaalsed 

normid on liiklusnõuete rikkumist aktsepteerivad, ei teki sõidukijuhil tõenäoliselt ka kavatsust 

oma käitumist muuta.  

Planeeritud käitumise teooria toob lisaks põhjendatud tegutsemise teoorias välja toodud 

teguritele veel ühe - kontrollitunnetuse, mis mõjutab kavatsust. Kontrollitunnetus tähendab 

seda, et sõidukijuhil on olemas nii oskused kui ka suutlikkus rikkumisi mitte toime panna 

(Kasmel & Lipand, 2011). See, kas kavatsus ka tegevuseks muuta, sõltub motivatsioonist ja 

sellest, kui palju energiat inimene sellele kulutada soovib. Vastavalt TPB-le, näitab hoiak 

inimese hinnanguid käitumisele - kas need hinnangud võiksid olla soodsad või ebasoodsad. 

Subjektiivne norm kirjeldab teiste isikute poolt avaldatavat survet käitumisele. Tajutud 
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käitumuslik kontroll viitab sellele, kuidas kerge või raske oleks teha tegu. Seega võib kavatsus 

sõltuda käitumuslikest uskumustest, normatiivsetest tõekspidamistest (sotsiaalne norm) ja 

kontrollivõimest. (Forward, 2009) 

Sekkumise programmid peaksid keskenduma sihtgruppide uskumuste aluste muutmisele. 

Püüdes vähendada sõidu rikkumisi oleks seega oluline kujutada sellist käitumist vähem 

normaalsena. Võib muidugi olla, et inimeste teadvuses on rikkumised muutunud 

kättesaadavamaks kui õiguskuulekas käitumine. Uuringud on näidanud, et näiteks noored 

inimesed võtavad otseselt üle oma sõprade käitumismallid (Yeh & Multer, 2008). Seega 

rikkumised on sotsiaalsete normide järgi muutunud väga atraktiivseks ja ihaldatavaks. See on 

trend, mis tuleb lõhkuda ja selle sümboolseid tõlgendusi muuta (Forward, 2009). Samuti on 

võimalik käitumise mõjureid määratleda kasutades sotsiaal-kognitiivset teooriat või tervise 

uskumise mudelit (Bartholomew jt, 2001 ref Kasmel & Lipand, 2011).  

Samuti on leitud, et sõidukijuhtide käitumine võiks paraneda juhul, kui nad saavad oma 

sõiduoskuste kohta otsest ja kohest tagasisidet (Amado, et al., 2014), muuhulgas ka näiteks 

erinevate sõidukijuhtimisalaste kampaaniate kaudu (Yeh & Multer, 2008). Kampaaniate mõte 

on seega näidata valesti käituvale sõidukijuhile, kuidas on tuleks õigesti teha ning samas õigesti 

käituvale sõidukijuhile on kampaania tagasisideks selle kohta, et ta teeb õigesti. Yeh & Multer 

(2008) toovad välja, et positiivse käitumisega autojuhte võiks premeerida näiteks tasuta kohvi 

kupongidega vms., et anda neile mingi käegakatsutav tagasiside.  

Leitakse ka, et korduvus on kõige alus – kui isik on lahendanud probleemi mingis valdkonnas, 

on tal piisavalt võimekust lahendada ka teisi sarnaseid probleeme, eriti kui ta teeb seda 

korduvalt ja samas keskkonnas (Manolescu, 2013).  

Sõidukijuhi käitumisest tekkinud vigu on võimalik teatud piirini kompenseerida ka 

tehnoloogiliste lahendustega. Peamisteks võimalusteks on intelligentsed transpordisüsteemid 

(ITS): navigatsiooniseadmed ja kohalduvad püsikiirushoidikud (Stanton & Salmon, 2009). On 

välja toodud, et näiteks oskustel baseeruvate vigade kompenseerimiseks (tähelepanu hajumine), 

on hoiatussignaalide süsteemid parimad (Baysari, et al., 2008). Raudteeülesõitude puhul saab 

navigeerimisseade anda teada sellest, et lähenetakse raudteeületuskohale ning tuleb olla 

ettevaatlikum. Samas on tehnoloogiliste lahenduste leidmise väljakutseks see, et uudsed 

lahendused võivad mitte ainult kompenseerida olemasolevaid vigu, vaid ka luua uusi vigu. 

(Stanton & Salmon, 2009)  

Tabelis 3 on kokkuvõtlikult selles peatükis välja toodud sõidukijuhti kujundavad tegurid ning 

allikad, mis seda käsitlesid.  
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Tabel 3: Sõidukijuhi käitumist kujundavad tegurid. Käesoleva töö autori koostatud. 

Kujundav tegur Allikas 
Õppimine teistelt, keda sõidukijuht tahaks jäljendada (Reynolds, et al., 2015), (Shappell & 

Wiegmann, 2000), (Baysari, et al., 2008) 
Piisav psühhofüsioloogiline baas kui eeldus (Bucchi, et al., 2012), (Shappell & Wiegmann, 

2000) 
Õppimine on olnud piisav (kõigest on aru saadud) (Rudin-Brown, et al., 2012), (Shappell & 

Wiegmann, 2000) 
Tagasiside andmine sõiduoskustele (Amado, et al., 2014), (Shappell & Wiegmann, 

2000) 
Sotsiaalsed normid, mille järgi ei ole rikkumised midagi 
sellist, mille üle uhke olla 

(Forward, 2009) 

Võimalus korrata positiivseid sooritusi (Manolescu, 2013) 
 

Kokkuvõtlikult saab öelda, et sõidukijuhtide käitumise muutmiseks tuleb teada käitumist 

põhjustavat tegurit ning selle avaldumismehhanismi.  
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2.!KÜSIMUSTIKU VÄLJATÖÖTAMINE 
RAUDTEEÜLESÕIDUKOHAL RISKEERIVA KÄITUMISE 
TEGURITE SELGITAMISEKS 

 

2.1.!Küsimustiku väljatöötamise metoodika ja etapid  
 

Käesolevas magistritöös koostati enesekohastel hinnangutel (self-reported) põhinev küsimustik 

liiklusohutust mõjutavate tegurite hindamiseks raudteeülesõidukohal.  

 

Küsimustiku koostamisel lähtuti Reasoni (1990) modifitseeritud mudelist ja HFACS 

raamistikust (käesoleva töö alaptk 1.4), teaduskirjandusest saadud viidetest, Eestis kehtivast 

seadusandlusest (raudteeseadus, liiklusseadus) ja läbiviimise protseduuride osas standardist 

(American Educational Research Association, et al., 2014). 

 

Uurimisinstrumendi koostamise üldised protseduurid on vastavalt AERA, et al.(2014) alates 

koostamisest järgmised: koostamine (test development); esmane testimine (pretesting); 

pilootuuring küsimustiku valiidsuse uurimiseks (pilot test); pilootuuring üldistava statistika 

uurimiseks (field test); uuring planeeritud valimil. Kaht viimast eristab üksteisest valimi suurus: 

field test on minimudel planeeritud uuringust (näiteks demograafia, protseduuride, läbiviimise 

vms osas) ja peab võimaldama oma mahult teha üldistavat statistikat, kuid ei hõlma veel kogu 

planeeritud valimit. Nii pilot test kui field test mõlemad tehakse juhul, kui tegemist on uue 

uurimisinstrumendiga (AERA, et al., 2014, pp. 82-83).  

Käesoleva magistritöö küsimustikuga viiakse läbi nn pilot test ehk siis magistritöö piirdub 

küsimustiku testimisega ega tee üldistavat statistikat. 

 

Küsimustiku koostamisel ja pilootuuringu läbiviimisel eristati eristati järgnevaid etappe 

(sulgudes käesoleva magistritöö peatükk, mis konkreetset etappi käsitleb): 

•! teoreetiliste allikate läbitöötamine enesekohaste väidete leidmiseks (1.3; 1.4) 

•! küsimustiku koostamine, katsetamine (pretesting) ning parandamine (2.2; 2.3) 

•! küsimustiku abil andmekogumise läbiviimine (pilootuuring, pilot test) (2.4) 

•! andmeanalüüs (kvantitatiivne analüüs ja sisuanalüüs (3.1; 3.2) 

•! vastuste tõlgendamine (3.4) 

•! uuringu piirangud (3.3) 
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Magistritöö autori poolt seatud nõuded küsimustikule olid järgmised: tehniliselt mugav ja kiire 

täidetavus (internetis) ja küllalt suur üldistusaste (ei süveneta konkreetsete isikute grupi 

hinnangutesse), et vastused võimaldaksid näidata sõidukijuhtide üldist suhet teeliiklussüsteemi 

objektiga.  

 

 

2.2.!Küsimustiku konstrueerimine (test development)  
 

Küsimustiku konstruktivaliidsuse suurendamiseks kasutati küsimustiku väidete 

konstrueerimisel teadustöid, milles käsitleti inimliku vea uurimist raudteega seotud 

süsteemides, kasutades Reasoni mudelit või selle modifikatsioone. Varasemalt on sama 

metoodikat (väidete leidmine teiste töödest) kasutanud näiteks Özkan & Lajunen (2005) ja 

samuti Cordazzo, et al. (2016) sõidukijuhi käitumist hindava enesekohaste küsimustiku 

laiendamise puhul. Rikkumiste osas toodud väidete konstrueerimiseks tugineti Eesti 

seadusandlusele. Täiendavalt kasutati raporteid ning käsiraamatuid. !

Tulenevalt alapeatükis 1.4 toodust avalduvad sõidukijuhtimise osas nõrgad kohad Salmon, et 

al. (2010) järgi ebaturvaliste tegude eelduste ja ebaturvaliste tegude tasandi kaudu. Seega 

tugineb küsimustik olemuslikult Reasoni mudelile ning käitumist mõjutavate tegurite rida 

moodustub vastavalt HFACS raamistiku põhjuslikele kategooriate alajaotustele. Enesekohaste 

väidete leidmisel on tegurid, mida uuritakse ja hinnatakse HFACS raamistiku vastava 

kategooria alajaotused, nagu on toodud alljärgnevas Tabelis 4 (koostatud tabeli 2, käesolev töö 

lk 25 põhjal).  

 

Tabel 4: Tegurite loetelu vastavalt Reason (1990) läbi Baysari, et al., 2008  täiendatud 
mudelile ja HFACS raamistikule. Töö autori koostatud. 

Tasand KATEGOORIA TEGURID 

Eb
at

ur
va

lis
te

 te
gu

de
 e

el
du

se
d keskkond 

füüsilised keskkonnategurid 

tehnoloogilised keskkonnategurid 

isiku seisund (käesolevas töös juhi seisund) 

psühholoogiline/vaimne seisund 

füsioloogiline seisund 

füüsilised või vaimsed piirangud 

isikkoosseisu/meeskonnatöö tegurid (ei 
käsitleta käesolevas töös) 

meeskonna või ressursside juhtimine (ei käsitleta) 

personali valmisolek (ei käsitleta) 
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Eb
at

ur
va

lis
ed

 te
od

 
vead 

otsustustõrked 

oskuste baasil tekkivad vead 

tajutõrked 

rikkumised 
rutiinsed rikkumised 

erandlikud rikkumised, sõidustiil 

 

Tabelist on näha, et kuigi ebaturvaliste tegude eelduse tasandil on kolm kategooriat, käsitletakse 

käesolevas magistritöös neist vaid kahte - keskkonda ning juhi seisundit - ja seda põhjusel, et 

sõidukijuhtimist ei loeta käesolevas töös meeskonnatööks. Esimesel, õnnetusele kõige lähemal 

ebaturvaliste tegude tasandil moodustub samuti kaks käsitletavat kategooriat: vead ja 

rikkumised. Seega käesolevas töös käsitletavaid käitumist mõjutavaid tegureid on kümme ning 

need on jaotunud nelja kategooriasse kahel tasandil. 

Küsimustiku koostamisel kasutati sõltuvalt tegurist kaht tüüpi lähenemist: väited, mis sisaldasid 

nõustumust teguriga seotud väite osas (Palun hinnake, millisel määral nõustute...) ning väited, 

kus tuli märkida teguriga eeldatavalt seotud tegevuse sagedus (Palun hinnake, kui sageli Te...). 

 

Kategooria: keskkond 

Tehnoloogiliste keskkonnategurite alla saadi Wallace (2008) tööst (käesolev töö lk 17) väide 

"Blinding sun makes it difficult to see if the red flashing lights are activated", mis tõlgiti väiteks 

"Mind segab kui raudteeülesõidul päike vastu paistab", kuid jäeti küsimustiku LimeSurveysse 

sisestamisel kogemata välja (magistritöö koostaja eksimus küsimustiku koostamisel) ning väide 

"Warning systems on the road approaching the crossing are not adequate to inform drivers 

there is a rail crossing ahead", millest moodustati kaks väidet: "Alla lastud (tööasendis) 

tõkkepuu on halvasti nähtav", "Punane foor raudteeülesõidukohal on halvasti nähtav". 

Ülejäänud tehnoloogilise keskkonna alla kuuluvad väited tulenesid raudteeülesõidukohale 

esitatavatest nõuetest („Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ Lisa 4: Raudteeülesõidu- ja 

ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend, 1999). Kokku saadi teguri 

"tehnoloogiline keskkond" alla 7 väidet. Füüsilise keskkonnategurite alla saadi Baysari, et 

al., (2009) uuringule (käesolev töö lk 20) tuginedes väide "Mind segab kui raudteeülesõidu 

lähedal on puud ja põõsad (segav taimestik)" ja Zhan, et al., (2017) tööle (käesolev töö lk 24) 

tuginedes "Mind segab, kui raudteeülesõidule lähenedes vihma sajab või tuiskab". Wallace 

(2008) töös (käesolev töö lk 17) olevast väitest "The design of the road makes it difficult to see 

if a train is approaching or at the rail crossing" moodustati parema arusaamise huvides neli 

väidet: "Raudteeülesõidu kohal on tee liiga kitsas", "Raudteeülesõidu kohal on tee liiga lai", 
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"Raudteeülesõidule lähenedes on tee kurviline" ja "Raudteeülesõidukoht on teega lõikumisel 

halva nurga all" ning väitest "Warning systems on the road approaching the crossing are not 

adequate to inform drivers there is a rail crossing ahead" moodustati väited "Raudteeülesõidule 

lähenedes ei ole sellest hoiatavaid liiklusmärke" ja "Raudteeülesõidukoht on valgustamata" ja 

väitest "Difficult to hear an approaching train when the windows are up" tulenes väide 

"Raudteeülesõidule lähenedes rong ei anna vilega märku". Tulenevalt sellest, et Eestis on 

seaduse tasandil ära määratud nõudmised raudteeületuskohale („Raudtee tehnokasutuseeskirja 

kinnitamine“ Lisa 4: Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise 

juhend, 1999) tugineti füüsiliste keskkonnategurite osas ka sellele dokumendile, hinnates 

eelnevalt, millised nõuded puudutavad sõidukijuhti kõige enam. Kokku saadi teguri "füüsiline 

keskkond" alla 13 väidet.  

 

Kategooria: juhi seisund 

Sõidukijuhi vaimse seisundi teguri alla tuletati Wierwille, et al., (2002) tööst (käesolev töö lk 

24) kolm väidet "Raudteeülesõidu läbimine teeb mind närviliseks", "Raudteeülesõidu läbimine 

on vaheldus minu tavapärasel teekonnal (trajektooril)" ja "Raudteeülesõidu läbimine vihastab 

mind". Enesehinnanguväited saadi U.S Federal Railroad Administration raportist (2009, 

käesolev töö lk 26) põhjal ning need olid "Ma olen väga hea autojuht" ja "Ma ei eksi autoroolis 

kunagi". Kokku saadi teguri "sõidukijuhi vaimne seisund" alla 6 väidet. Füsioloogilise seisundi 

teguri alla tuletati väide (Baysari, et al., (2008) tööst (käesolev töö lk 19) ning see oli 

"Autojuhtimine on minu jaoks väsitav tegevus". Kokku saadi teguri "füsioloogiline seisund" 

alla 1 väide. Füüsiliste ja vaimsete piirangute tegurisse tuletati kolm väidet Shappelli & 

Wiegmanni (2000) töö (käesolev töö lk 24) töö põhjal ja need olid järgmised: "Ma ei näe, mis 

liiklusmärgi peal on", " Ma ei näe raudteeülesõidukohale sõitvat rongi" ja "Ma ei näe, kui 

raudteefoori tuli vilgub". Täienduseks väidetele lisati väide "Ma ei kuule, kui rong 

ülesõidukohale jõuab". Kokku saadi teguri "füüsilised/vaimsed piirangud" alla 4 väidet.  

 

Kategooria: vead 

Otsustustõrgete alla tuletati Cordazzo, et al., (2016) uuringust (käesolev töö lk 17) väide 

"Pidurdasin väga järsult raudteeülesõidukoha ees, sest rong tuli" ning Zhan, et al., 2017 

(käesolev töö lk 24) järgi väited "Raudteeülesõidukohale sõites ma eeldan alati, et rongi ei tule" 

ning "Raudteeülesõidukohale sõites ma ootan, et sealt võib rong tulla". Kokku saadi 

otsustustõrgete alla 3 väidet. Otsustel baseeruvate vigade alla saadi väide "Ma ei tea, mida 

peab tegema (et tuleb seisma jääda) kui raudteeülesõidu fooris vilgub punane tuli" (Rudin-
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Brown, et al., 2012, käesolev töö lk 14) töös toodud näite (liikluskorraldusvahendi täpse 

tähenduse mitteteadmine) põhjal. Samuti konstrueeriti siia teguri alla Cordazzo jt. (2016) töö 

(käesolev töö lk 17) põhjal tähelepanu hajumisega seotud väited "Ma ei märganud 

raudteeülesõitu, sest otsisin autost midagi/ vahetasin raadiojaama/ rääkisin mobiiltelefoniga", 

"Oleksin äärepealt raudteeülesõidul tõkkepuust läbi sõitnud" ning Salmon, et al., (2010) töö  

(käesolev töö lk 21) põhjal "Ma ei märganud, et minu ees sõitev auto jäi raudteeülesõidukoha 

ees seisma". Baysari, et al., (2009) töö (käesolev töö lk 20) põhjal saadi väide "Oleksin äärepealt 

raudteeülesõidul rongiga kokku põrganud". Kokku saadi otsustel baseeruvate vigade alla 3 

väidet. Tajutõrked: Laapotti (2015) uuringu (käesolev töö lk 20) põhjal konstrueeriti väited 

"Ma ei märganud rongi tulemas", "Ma ei pannud tähele (ei märganud) vilkuvat punast tuld 

raudteeülesõidukohal olevas fooris" ja "Ma ei pannud tähele (ei märganud) alla laskuvat 

tõkkepuud" ning Stanton & Salmon, (2009) uuringu  (käesolev töö lk 21) põhjal väide "Ma ei 

pannud tähele (ei märganud) raudteeülesõidukoha eest hoiatavat liiklusmärki".  Yeh & Multer 

(2008) uuringu (käesolev töö lk 21) järgi konstrueeriti väide "Ma ei saanud aru, kui kiiresti rong 

sõidab (ülesõidukohale jõuab)". Kokku saadi tajutõrgete alla 5 väidet. 

 

Kategooria: rikkumised 

Rutiinsete rikkumiste alla saadi liiklusseadusest 8 väidet kusjuures erinevalt teistest teguritest 

konstrueeriti siia ka Laapotti (2015) uuringule (käesolev töö lk 20) tuginedes nö positiivse 

käitumise väiteid: "Peatun tööasendis (alla lastud) tõkkepuu ees", "Peatun raudteeülesõidukohal 

punase vilkuva foori ees". 

Erandlike rikkumiste alla saadi liiklusseadusest 5 väidet.   

 

Kõik väited on ära toodud Lisas 1 olevas tabelis, kus on märgitud enesekohane väide 

(testimisele minev väide), väitega uuritav tegur ning allikas. Kokku leiti raudteeülesõidukohal 

liiklusriskeeriva käitumise tegurite selgitamiseks 57 väidet. 

 

 

2.3.!Küsimustiku koostamine ja katsetamine (pretesting) 

2.3.1.! Metoodika 

 

Uuringu jaoks koostati valikvastustega küsimustik Sisekaitseakadeemia LimeSurvey 

platvormile. Küsimustikus on seitse teemaosa (A...G): üldküsimused autojuhtimiskogemuse 
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kohta (A), väited keskkonnategurite (B), seisunditegurite (C), vigade (D), rikkumiste (E) ja 

fooriga raudteeületuse (F) kohta. Viimaseks osaks oli demograafiline osa (G). Osade järjestus 

ankeedis - välja arvatud üldküsimuste osa ja demograafiline osa - oli juhuslik.  

Osad jaotati omakorda 23 plokiks, millede hulgas oli nii väiteplokke kui avatud üksikküsimusi. 

Vastajatele kohustuslikuks oli 22 plokki. Plokkide koostamise eesmärgiks oli vastaja 

tähelepanu koondamine ning arvutiekraanile küsimuste või väidete kuvamine nii, et vastaja ei 

peaks kasutama teksti kerimist. 

Esimese osa (A) väited puudutasid sõidukijuhi juhikogemust, hõlmates küsimusi 

juhtimisõiguse tüübi (piiratud õigusega, esmane, lõppastme juhtimisõigus), aastase läbisõidu ja 

raudteeületuskogemuse olemasolu ning raudtee ületamise sageduse kohta. Osa viimane 

küsimus puudutas karistatust raudteeülesõidukoha ületamisega seotud väärtegude osas. 

Teine plokk (osa B) selgitas sõidukijuhi vaadet füüsiliste keskkonnategurite 

(liikluskorraldusvahendite olemasolu, nähtavus, teeolud, raudteeületuskoha varustatus) osas. 

Kolmandas plokis (osa C) tuli sõidukijuhil hinnata iseenda tervislikku seisundit (võime näha ja 

kuulda liikluskorraldusvahendit või rongi, samuti enesehinnangut). 

Neljandas plokis (osa D) käsitleti eelnevalt teaduskirjandusest leitud ja vigadeks hinnatud 

väiteid. 

Viies plokk (osa E) käsitles rikkumisi raudteeülesõidukohal 

Kuues plokk (osa F) käsitles fooriga varustatud raudteeülesõidukoha kasutamise kogemust ning 

sõidukijuhi enda poolt tehtavaid ettepanekuid raudteeületuskohtade seisundi parendamiseks. 

Plokis F toodud väited olid kas nominaalskaalal (jah, ei) või vabavastused. 

Seitsmendas, demograafiaplokis (osa G), oli kaks kohustuslikku küsimust: sugu ja 

vanusevahemik - tagamaks võrdne või vähemalt kehtivate B-kategooria mootorsõiduki 

juhtimisõigusega isikute üldhulgale vastav proportsionaalne jaotus. Lisaks oli võimalik 

avaldada arvamust küsimustiku või raudteeülesõidukohtade kohta üldiselt.  

Küsimustiku plokkides B, C, D ja E toodud väiteid tuli hinnata 5-pallisel järjestusskaalal, kus 

1 = "üldse ei nõustu" või "mitte kunagi" ja 5 = "alati nõustun" või "alati". Skaalal puudus variant 

"ei oska öelda". 

 

 

2.3.2.! Valim ja katsetamise käik 

 

Küsimustiku kvaliteedi tõstmiseks tuli küsimustikku pärast koostamist katsetada (pre-testing). 

Küsimustiku katsetamise eesmärgiks oli uurida, kas testiväited on potentsiaalsetele vastajatele 
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arusaadavad, mõistetavad ning kiiresti täidetavad. Samuti oli eesmärgiks leida testimise käigus 

vastaja jaoks neutraalne ning samas kõige paremini uuritavat konstrukti määratlev sõnastus 

(AERA, et al., 2014, pp. 81-82). Lisatingimuseks oli, et katsegrupi omadused peaksid olema 

nii lõpliku testi sihtgrupi sarnased kui võimalik (AERA, et al., 2014, p. 82). 

 

Katsetatava ankeedi valimi puhul oli tegemist mittetõenäosusliku valimiga: mugavusvalimiga, 

mille koostamisel lähtutakse isikute leitavusest ning nende koostöövalmidusest (Õunapuu, 

2014).  Valimi suuruseks testimisel eeldati lähtuvalt (Bradburn, et al., 2004, p. 317) toodust 10 

isikut, mis on katsetamise puhul minimaalne arv testijaid.  

Selleks, et küsimustikku oleks võimalik katsetada ning soovitud tagasisidet saada, tuli leida 

järgmiste omadustega vastajad:   

1.! vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu (sõidukijuhikogemus),  

2.! raudteeülesõidukoha ületamise kogemus sõidukijuhina Eestis viimase 3 aasta jooksul, 

3.! valmisolek vastata küsimustiku küsimustele sh suuliselt ning adekvaatselt tagasisidet 

anda 

 

Küsimustiku katsetamine (testi läbiviimine) toimus vastaja poolt küsimustiku täitmise ning 

samal ajal testi läbiviijaga vestlemise (nn think-aloud protocol) teel. Testi läbiviija (magistritöö 

autor) märkis testi läbiviimise käigus üles, milliste väidete ja mille kohta täpsemalt ning mida 

vastaja kas küsis või täpsustas. Samuti esitas testi läbiviija vajadusel ise küsimusi kui oli näha, 

et vastaja kas jääb kauaks mõtlema või kõhkleb.  

Küsimustikku katsetas kokku 10 isikut, mis arvestades uuringu lõplikku valimi suurust, on 

11%. Küsimustiku katsetamises osales 5 meessoost ja 5 naissoost isikut, keskmine 

küsimustikule vastamise ning tagasisidestamise aeg oli 60 minutit. Küsimustiku katsetamine 

toimus eesti keeles. Katsetamine dokumenteeriti. Katsetamise protokolli (MS Exceli fail) 

magistritöös ei avaldata, samuti ei ole katsetajate testitulemused liidetud pilootuuringuga. 

 

Küsimustiku katsetamise tulemusena täpsustati 19 väite sõnastust ning parandati oluliselt või 

täpsustati mõtet 15 väite puhul. Peamised parandused olid täpsustavad näited väidete juures, 

näiteks väidet: "Raudteeülesõidukoht on teega lõikumisel halva nurga all" tuli täpsustada 

järgmiselt: "Sõidutee lõikub raudteega mitte otse, vaid nurga all (tee ei ristu raudteega, vaid on 

viltu, rongi nägemiseks pean ennast keerama)". Samuti muudeti C-ploki väited vähem 

kategooriliseks, näiteks "Ma ei näe..."  muudeti "Ma näen halvasti...". Katsetamise tulemused 

väidete muutmise osas on tabelina toodud Lisas 2.  
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Küsimustiku katsetamise üheks tagasisideks oli muuhulgas vastajate huvi tõus 

raudteeülesõidukoha kui teeliiklussüsteemi objekti vastu ning kolm vastajat selgitas hiljem, et 

kuna nende "teadmised raudteeülesõidukohast on paranenud, on nad tähelepanelikumad enda 

liikluskäitumise osas". Samasugust efekti on teadustöödes ka kirjeldatud, näiteks Falk (2010) 

töös on leitud, et riskantse sõidustiiliga seotud enesekohastele küsimustele vastamine põhjustab 

ühe kuu jooksul riskantsema sõiduoskuse vähenemist. 

 

Küsimustiku katsetamine lõpetati 2017. aasta detsembris ning peale muudetud väidete lõplikku 

vormistamist programmis LimeSurvey alustati pilootuuringuga (pilot test). 

  



 
 
40 

 
2.4.!Küsimustiku pilootuuringu (pilot test) läbiviimine 

2.4.1.! Valim ja andmeanalüüsi metoodika 

 
Pilootuuringu (pilot test) objektiks olid Eestis paikneva raudteeülesõidukoha ületamise 

kogemusega sõidukijuhid. Sõidukijuhtidena käsitleti vähemalt B-kategooria mootorsõiduki 

juhtimisõigusega isikuid. Valimi puhul oli tegemist mittetõenäosusliku valimiga: 

mugavusvalimiga, mille koostamisel lähtutakse isikute leitavusest ning nende 

koostöövalmidusest (Õunapuu, 2014). Uuring oli anonüümne, kuivõrd kahele 

uuringuküsimusele jaataval vastamisel tunnistab küsimustiku täitja väärteo toimepanekut 

(rikkumine LS §19, vastutus LS §232) ja see ei pruugi olla aegunud. Samuti küsiti uuringus 

küsimusi isiku tervisliku seisundi kohta (prillide kasutamine, kuulmishäired), seega eeldab 

uuringus osalemine usaldust uuringu koostaja suhtes. Uuritavad pidid vastama vähemalt 

järgnevatele nõuetele: 

1)! vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu,  

2)! raudteeülesõidukoha ületamise kogemus sõidukijuhina Eestis viimase 3 aasta jooksul 

3)! vabatahtlikkus 

4)! võimalus ja oskus vastata küsitlusele veebis 

5)! võimalusel ei tohiks isik ametialaselt tegeleda raudteeülesõidukohtade ohutuse 

temaatikaga 

 

Valimisse leiti vabatahtlikud veebifoorumitest ning otsepostituste (lingi ja kaaskirja edastamine 

e-kirjaga) teel. Valimi leidmisel püüti kasutada võimalikult erinevatüübilisi allikaid tagamaks 

vastajate mitmekesisus nii ülesõidukohtade ületamise kogemuse kui harjumuste ja 

keskkonnatingimuste osas. Valimi allikateks olid:  

•! Paldiskis asuva ettevõtte (nime ei soovinud avaldada) töötajad, kes tööle tulekuks ja 

minekuks peavad ületama raudteeülesõidukohta. Ettevõte leiti linnakaardi analüüsimise 

teel ja eesmärgiks oli leida ühe ja sama ülesõidukoha pideva läbimise kogemusega 

isikuid 

•! Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika eriala 1.kursuse kaugõppe Facebooki 

grupi liikmed. Eesmärgiks oli leida transpordi ning logistikaga tegelevaid isikuid, kes 

võiksid tegeleda tööalaselt sealhulgas sõidukijuhtide koolituse, väljaõppe ning 

organiseerimisega 
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•! Tallinna ja Harjumaa naissoost mootorratturite Facebooki grupi liikmed, kellel on B-

kategooria juhtimisõigus ning autojuhtimiskogemus. Eesmärgiks oli erinevat tüüpi 

mootorsõiduki kasutamise kogemusega isikute leidmine, samuti sooviti demograafiliste 

andmete tasakaalustamiseks suurendada konkreetselt naissoost vastajate osakaalu 

•! Sisekaitseakadeemia MSI150 Facebooki grupi liikmed. Eesmärgiks oli kaasata isikuid, 

kellel võivad olla eelteadmised liiklusjärelevalvest ning selle rakendamisest.  

•! Kaitseliidu (malevat ei avaldata) maleva tegevteenistujad, kes oma tööülesannete 

täitmisel (näiteks õppekogunemiste korraldamine ja planeerimine, logistilised 

tegevused) peavad ületama raudteeülesõidukohti. Eesmärgiks oli leida erinevate 

asulasiseste ja -väliste ülesõidukohtade ületamise kogemusega isikuid  

•! nn offroad-autode huviliste foorumi (http://forum.4x4.ee) liikmed, kes sõidavad autoga 

tulenevalt oma huvist erinevates tingimustes (nii asfaldil kui ka mustkatteta teedel) ning 

kelle sõidukogemus võib seega olla eriilmelisem 

On võimalik, et vastajaid oli ka mujalt, sest teadaolevalt seda küsimustikku edastati. 

Küsimustik oli aktiivne (veebis vastata oli võimalik) ajavahemikul 05.01.2018-05.03.2018. 

Uuringus koguti andmeid isikustamata kujul.  

Eeldatavaks valimi suuruseks hinnati Bradburn, et al., (2004, p. 316) järgi pilooturingu andmete 

analüüsi seisukohalt minimaalselt 50 vastajat. Pilootuuringu valimi väiksuse tõttu ei ole 

võimalik teha mingeid järeldusi näiteks kogu Eesti sõidukijuhtide kohta.  

 

Vigaseid väärtusi tekstina väljastatud andmetes programmist Limesurvey ei olnud, sest 

vastused olid ette antud ja vastajatel üldjuhul puudus võimalus ise teksti sisestada (välja arvatud 

vabateksti küsimuste plokid F3, F4, F5 ja G3). Andmetöötluse aluseks oli andmetabel Exceli 

failina (*.xlsx), mis sisaldas eraldi töölehel andmekirjeldust, kus märgiti ära tunnuste nimed ja 

tähendused, samuti tunnuste tüübid ja kodeerimiseeskirjad.  

Andmetabelis tunnuste tekstilise osa kodeerimisel arvuliseks osaks kasutati Exceli 

automaatfunktsiooni "find and replace". Järjestustunnuse kodeerimisel arvudeks lähtuti 

põhimõttest, et "üldse ei nõustu" või "mitte kunagi" kodeeriti arvuks 1 ning "alati nõustun" või 

"alati" kodeeriti arvuks 5. Positiivsete väidete puhul ("Peatun enne raudteeülesõidukohta 

punase vilkuva raudteefoori ees") konstrueeriti andmeanalüüsi teostamiseks skaala ümber 

(vastupidiseks) ehk tekitati "pööratud väide", et tulemust oleks võimalik võrrelda teiste 

väidetega ("Ma ei peatu enne raudteeülesõidukohta punase vilkuva raudteefoori ees"). 
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Andmete töötlemiseks kasutati kvantitatiivset andmeanalüüsi (statistilist analüüsi), mis viidi 

läbi kasutades programme MS Excel ning IBM SPSS Statistics Subscription Trial (edasises 

tekstis SPSS). Andmeanalüüsil on käesolevas töös kaks eesmärki: küsimustiku hindamine ning 

konkreetse valimi (kui katsetingimuse) iseloomustamine, et oleks võimalik enne järgnevaid 

etappe (nt field test, mida käesolev magistritöö ei käsitle) tegevusi või nõudeid korrigeerida. 

 

Valimi iseloomustamisel kasutati kirjeldavat statistikat: sagedusjaotusi, keskväärtusi, protsente.  

Küsimustiku väidete omavahelise seotuse esmaseks hindamiseks kasutati 

korrelatsioonanalüüsi. Korrelatsioonianalüüsi eesmärgiks oli uurida, kui suur osa väidetest 

üldse kattub (mõõdab sama konstrukti) ning kas see kattuvus (seos) on positiivne või negatiivne 

(Tabachnick & Fidell, 2013, p. 99). Tuleb meeles pidada, et korrelatsioonid ei väljenda 

põhjuslikku seost (Elmes, et al., 2013, lk 132; Bryman, 2012, pp. 341-342) ning põhjuslikke 

seoseid käesolevas magistritöös ka ei käsitleta. Seoste puudumine võib ennustada väidete 

mittekuulumist küsimustiku vastavasse plokki, kuid Tooding (2015, lk 240) järgi samas mitte 

tunnuste sõltumatust üksteisest. Pearsoni korrelatsioonikordaja puhul arvestati väikesest 

valimist (n = 95) tulenevalt korrelatsiooniseose olemasolu (ehk seos on statistiliselt oluline) 

juhul kui Pearsoni korrelatsioonikordaja r >0,3 olulisuse nivool 0,01 (Elmes, et al., 2013, lk 

407). Hilisemates arvutustes lähtuti SPSS poolt pakutust (st tärnidega tähistatud 

väljundväärtustest) sama väärtusega olulisuse nivool. Spearmani korrelatsioonikordaja  (ρ) 

arvutamisel soovitatakse väikeste valimite korral samuti seose statistilise usaldusväärsuse 

hindamiseks valida ρ miinimumväärtus vastavatest tabelitest (Tooding, 2015, p. 223), kuid 

käesolevas töös kasutati statistikaprogramm SPSS poolt välja pakutud (tärniga tähistatud) 

väärtusi olulisuse nivool 0,01. Nii Pearsoni kui Spearmani korrelatsioonikordajate väärtuste 

olulisuse tõenäosus (test of significance) on programmis SPSS arvutatud vaikimisi nulliga 

võrdumise kahepoolse hüpoteesi (two-tailed distribution) korral. Korrelatsioonikordajaid ei 

kasutata tulemuste üldistamiseks väljapoole valimit. 

Küsimustiku sisemise reliaabluse hindamiseks kasutati SPSS-ga läbiviidavat testi Cronbachi α 

(Bryman, 2012, p. 170). Cronbachi α loetakse piisavaks, kui selle väärtus on 0,7 Rämmer 

(2014) järgi, kuigi on leitud ka, et väärtus ei tohiks jääda alla 0,8 (Bryman, 2012, p. 170). 

Sisereliaablus tähendab testi sisemist töökindlust.  

Lisaks viidi Bryman (2012, p. 180) järgi küsimustiku väidete teguriteks jaotumise kontrolliks 

läbi uuriv faktoranalüüs peatelgede meetodil (principal axis factoring, PAF), pöörates faktoreid 

varimax meetodil. Uurivat faktoranalüüsi (exploratory FA) kasutatakse Tabachnick & Fidell 

(2013, p. 662) järgi varajases uuringu staadiumis andmete koondamiseks. Samas ei ole teooriat, 
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mis ütleks, millised muutujad peaks kuhu laaduma, tegemist on puhtalt empiirilise sidumisega 

(Tabachnick & Fidell, 2013, p. 663). Faktoranalüüs viidi läbi eraldi küsimustiku osade 

(kategooriate) osas, sest eeldatavalt kategooriad siduvuse mõttes üht tervikut ei moodusta 

(küsimustikul on nö alaskaalad). Kategooriad seob omavahel kokku Reasoni mudel, kuid sellel 

sidumisel puudub kindel teooria, mida faktoranalüüsiga uurida saaks. Peatelgede meetod valiti 

eesmärgiga selgitada välja unikaalseid tunnuseid (Tabachnick & Fidell, 2013, p. 688) ning 

tuginedes Costello & Osborne (2005) eeldusele, et küsimustike testimiseks sobib see meetod 

paremini kui peakomponentide meetod (principal component analysis, PCA). Välja tuuakse 

faktorlaadungites vaid need väited, mille laadungi väärtus on üle 0,32 (Tabachnick & Fidell, 

2013, p. 702), teised eemaldatakse analüüsi käigus. Pööratud faktormudeli kirjeldusvõime 

piisavusele käesolevas magistritöös hinnangut ei anta. Faktorite nimetuse esimene 

tähekombinatsioon on kategooria lühend, teine näitab faktori numbrit ning kolmas on kirjelduse 

lühikokkuvõte.  

 

 

2.4.2.! Sisuanalüüsi metoodika vabateksti küsimustele F3, F4, F5 

 

Küsimustiku vabatekst ehk lahtiste küsimuste vastused kodeeriti, kasutades standardiseeritud 

sisuanalüüsi Kalmus (2015) mõistes või teisiti öeldes summeerivat kvalitatiivset sisuanalüüsi 

(Laherand, 2008, lk. 296-299) järgi, milles otsitakse tekstist teatud sõnu või fraase ning 

määratakse nende arv, lähtudes sõnade kontekstist.    

Iga vastaja tekstis oli 1...5 vastusevarianti (fraasi) esitatud küsimusele. Vastusevariantide 

koguhulgast (sinna alla arvestati ka vastused "ei oska öelda" või "kõik on korras") konstrueeriti 

kasutades MS Excel rakendust PivotTable (Count) sagedustabel, mille tulemusena saadi 

erinevate vastusevariantide arv ning nende esinemise sagedus. Vastusevariandid grupeeriti 

sarnaste tunnuste järgi koodideks ning kodeeriti vastavalt alljärgnevatele kooditabelitele 

kategooriateks. Kategooriad on parema ülevaate andmise huvides võimalikult sarnases 

sõnastuses nagu küsimustiku väidete koostamiseks kasutatud kategooriad Tabelis 2. Koodideks 

aga on käesolevas alapeatükis märksõnad, mis küll toetuvad üsna vabalt käesoleva töö 

alapeatükis 1.4 toodud tegurite tähendusele, kuid (sõltuvalt tegurite definitsioonidest HFACS 

järgi) ei ole siiski samatähenduslikud.  

Sisuanalüüsil arvestati vastusega "ei oska öelda" kui eraldi kategooriaga, kuid andmeanalüüsil 

vastuseid "ei oska öelda" kui mittesisulisi vastuseid arvesse ei võetud. 
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Küsimusele F3 "Millised võiksid olla Teie meelest need põhjused (peamine põhjus), miks 

autojuhid ületavad vilkuva fooriga ja/või tõkkeasendis tõkkepuuga raudteeülesõite?" kokku 

saadi tekstilõikudest 150 vastust, mis jaotus 40 tunnuseks ja kodeeriti vastavalt alljärgnevale 

tabelile kategooriateks. 

Tabel 5: Vastajate poolt väljatoodud riskeeriva liikluskäitumise põhjuste kodeerimise tabel. 
Töö autori koostatud. 

TUNNUS KOOD (põhjus) KATEGOORIA 

liikluskultuur muud organisatsioon 
ei oska öelda ei oska öelda ei oska öelda 
taimeri IT-lahendused keskkond 
rike, vilkumine kaua, vilkumine varem, halvasti näha fooridega seotud 
möödunud, peatuses, takistab, pole näha rongiga seotud 
liiga vara alla, liiga kaua all tõkkepuudega seotud 
üks rööpapaar muud tegurid 
kiirustamine, madal ohutunnetus jne* sõidukijuhi seisundist tulenevad juhi seisund 
manöövri lõpetamine, seadusandluse mitteteadmine tahtmatud teod, vale tulemus vead 
operatiivsõit, töö piirkonnas, punase tule 
ignoreerimine 

tahtlikud teod rikkumised 

*täpsemalt vt Tabel 27, loetelu on pikk. Käsitleti eraldi tunnustena, sest grupeerimiseks puudus pädevus 

Küsimusele F4 "Kui Teil oleksid võimalused muuta raudteeülesõidukohta ohutumaks, 

kirjeldage, millist võimalust Te kasutaksite? (Näide: lisaliiklusmärkide paigaldamine, mingi 

tehnoloogiline lahendus vms)" saadi kokku 140 vastusevarianti, mis jaotusid 43 tunnuseks ja 

kodeeriti vastavalt alljärgnevale tabelile kategooriateks. 

Tabel 6: Vastajate poolt välja pakutud raudteeülesõidukohtade ohutuse tõstmise võimaluste 
kodeeerimise tabel. Töö autori koostatud. 

TUNNUS KOOD KATEGOORIA/ 
TEGUR 

kõik on korras kõik on korras kõik on korras 
ei oska öelda ei oska öelda ei oska öelda 
elektroonilised liikluskorraldusvahenditega seotud tehnoloogilised 

keskkonnategurid helkurid/tuled, teelaiused, paigaldamine tõkkepuudega seotud 
lisafoor, eredam, kordamine, paigaldamine fooridega seotud 
kaamera, taimer, autonavi, tabloo IT-lahendused 
eristuv valguslahendus, paigaldus valgustusega seotud 
künnis muud tõkkelahendused 
kiire "kustumine" tõkkepuude ja fooridega seotud 
maast väljuvad, plaadid muud tõkkelahendused füüsilised 

keskkonnategurid lõikumine, perforatsioon, tunnel/viadukt,  sõiduteega seotud ettepanekud 
lisamine, kordamine, teekattemärgistus, muu liikluskorraldusvahenditega seotud 
haljastus, nähtavuse tagamine, nähtavuse 
parandamine 

raudtee kaitsevööndiga seotud 

liikluskorraldus, teavitamine, kontroll muu organisatsioon 
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Küsimusele F5 "Kui Teil oleksid võimalused muuta midagi raudteeülesõidukohti ületavate 

autojuhtide (või autode) juures, et raudteeületus muutuks ohutumaks, kirjeldage, millist 

võimalust Te kasutaksite?" laekus 104 vastusevarianti, millest sagedustabeli moodustamise 

tulemusena saadi 22 erinevat vastusevarianti, mis kodeeriti alljärgnevateks kategooriateks: 

1.! ei oska öelda 

2.! kõik on korras 

3.! juhi seisund 

4.! juhendamise ja järelevalvega seotud võimalused 

5.! keskkonnaga (füüsiline ja tehnoloogiline keskkond) seotud võimalused 
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3.!KÜSIMUSTIKU PILOOTUURINGU TULEMUSED  

 
3.1.!Andmeanalüüsi tulemused küsimustiku osas 

 

Selles alapeatükis esitatakse andmeanalüüsi tulemused küsimustiku kohta valdavalt erinevate 

tabelitena. Alustatakse üldisest (küsimustik tervikuna) ning hiljem alapunktides käsitletakse 

tegureid kategooriate kaupa. Peatükis toodud definitsioonide ja lühendite osas tuginetakse 

(Tooding, 2015) kui pole märgitud teisiti. Selles alapeatükis kasutatakse väidete täispika 

variandi asemel reeglina väite numbrit. Pilootuuringus käsitletud väidete numbrite (nt E13) 

selgitused (pikad variandid) on toodud Lisas 2. Tabelites toodud väidete numbrid on tegurite 

kaupa, mitte tähestiku järjekorras. Tegurit käsitlevas alapunktis tuuakse välja vajadusel eraldi 

tabelina välja tegurit käsitlevate väidete Pearsoni korrelatsioonikordajad (r) ja Spearmani 

korrelatsioonikordajad (ρ).  Iga alapunkti osas tuuakse välja küsimustiku konkreetse osa 

sisereliaablust mõõtev Cronbachi α. 

 

Esmaseks andmeanalüüsitoiminguks koostati programmiga MS Excel üldise kirjeldava 

statistika tabelid, kus on väidete kaupa toodud arvutuslikud andmed: vastanute hinnangud 

viiepallisel skaalal (sagedustabel), hinnangute aritmeetiline keskmine (m) ja standardhäve (s). 

Tabeleid on kaks, sest skaalade tähendused olid vastaja jaoks erinevad (nõustumine ning 

enesehindamine). Alljärgnevate tabelite mõte on vastuste hajuvuse hindamine - vähese 

variatiivsuse korral on korrelatsioon nõrk (Tooding, 2015, lk. 324) ning väited ei ole omavahel 

seotud. 

 

Tabel 7: Üldine kirjeldava statistika tabel küsimustiku põhjal nõustumuste osas. Töö autori 
koostatud. 

Väite nr Üldse ei 
nõustu 

Pigem ei 
nõustu 

Nii ja naa Pigem 
nõustun 

Alati 
nõustun 

m s 

B11 54 29 9 3 0 1,59 0,79 

B12 29 41 18 7 0 2,03 0,89 

B13 28 16 19 25 7 2,65 1,34 

B14 27 22 23 16 7 2,52 1,27 

B15 17 14 19 25 20 3,18 1,40 

B21 27 45 11 11 1 2,09 0,98 

B22 49 40 5 1 0 1,56 0,65 

B23 16 19 36 18 6 2,78 1,13 
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B43 30 33 16 14 2 2,21 1,11 

B44 15 26 39 12 3 2,60 1,00 

B45 13 16 29 32 5 3,00 1,13 

B31 27 33 25 7 3 2,22 1,04 

B32 27 31 23 12 2 2,27 1,08 

B24 16 28 25 22 4 2,68 1,13 

B25 56 30 5 3 1 1,56 0,82 

B33 19 27 21 23 5 2,66 1,20 

B34 25 28 15 24 3 2,49 1,22 

B35 39 39 10 6 1 1,85 0,92 

B41 39 37 12 7 0 1,86 0,91 

B42 21 30 25 13 6 2,51 1,17 

 

Tabelist 7 on näha, et kuigi esineb väiteid, kus skaala mõnes osas ei ole ühtki vastust, on 

üldjuhul vastuste jagunemine väidete vahel olemas st puudub "lae- või põrandaefekt" (Elmes, 

et al., 2013, lk 150-151) ja seega andmed on analüüsitavad. Alljärgnevas tabelis aga on väidete 

read, kus vastused on tugevalt ühte punkti koondunud, mis teeb konkreetse väite edasise 

analüüsimise seisukohalt kasutuks.  

 

Tabel 8: Üldine kirjeldava statistika tabel küsimustiku põhjal enesehindamise osas. Töö autori 
koostatud. 

Väite nr mitte 
kunagi (1) 

harva (2) pooltel 
juhtudest 

(3) 

sageli (4) alati (5) m (N=95) s 

C11 69 23 0 3 0 1,34 0,65 

C12 47 38 3 6 1 1,69 0,89 

C13 85 10 0 0 0 1,11 0,31 

C23 83 12 0 0 0 1,13 0,33 

C14 52 31 7 4 1 1,64 0,87 

C15 67 24 2 1 1 1,37 0,68 

C21 34 54 3 3 1 1,77 0,75 

C22 37 33 7 15 3 2,09 1,18 

C25 3 1 20 59 12 3,80 0,79 

C26 9 18 19 46 3 3,17 1,08 

C24 69 24 1 1 0 1,31 0,55 

D11 46 49 0 0 0 1,52 0,50 

D12 81 14 0 0 0 1,15 0,36 

D13 87 8 0 0 0 1,08 0,28 

D14 69 25 0 1 0 1,29 0,52 
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D15 54 31 8 1 1 1,57 0,78 

D16 49 25 12 8 1 1,81 1,02 

D23P* 47 26 9 5 8 1,96 1,25 

D26 86 9 0 0 0 1,09 0,29 

D21 76 19 0 0 0 1,20 0,40 

D22 91 4 0 0 0 1,04 0,20 

D24 89 6 0 0 0 1,06 0,24 

D25 85 10 0 0 0 1,11 0,31 

D27 85 10 0 0 0 1,11 0,31 

E12 94 0 1 0 0 1,02 0,21 

E13 93 2 0 0 0 1,02 0,14 

E23 92 3 0 0 0 1,03 0,18 

E24 94 1 0 0 0 1,01 0,10 

E27 94 1 0 0 0 1,01 0,10 

E11 39 50 3 3 0 1,68 0,69 

E14P* 86 1 1 1 6 1,32 1,03 

E15P* 74 14 1 0 6 1,42 1,02 

E16P* 54 25 7 5 4 1,74 1,08 

E21 76 19 0 0 0 1,20 0,40 

E22 90 5 0 0 0 1,05 0,22 

E25 40 34 12 8 1 1,91 0,99 

E26 28 30 17 14 6 2,37 1,23 
* pööratud skaala tulemus 

 

Tabelist 8 on näha, et väidete D22, E13, E23, E24 ning E27 osas esineb koonduvus skaala kõige 

esimesse punkti. Samas kuna E-osas on tegemist rikkumiste kategooriaga ja erandlikke 

rikkumisi puudutava teguriga on koonduvus mõistetav (vastajad ei tegele erandlike 

rikkumisega, see tegur puudutab neid vähe) ning puudub vajadus teguri edasiseks analüüsiks 

(näiteks faktoranalüüsi teel).   

 

Teise toiminguna programmis MS Excel tehtud Pearsoni korrelatsioonimaatriksist selgus, et on 

väiteid, mille omavaheline korrelatsioonikordaja on kas null või üks. Kuivõrd esimesel juhul 

korrelatsiooniseos puudub (Tooding, 2015, p. 237), jäeti sellised väited edasisest analüüsist 

välja kui ka muud korrelatsioonikordajad teiste tunnustega olid allapoole statistilise olulisuse 

piiri (käesoleva töö punkt 2.4.1). Teine juhtum tähendab, et tunnused on teineteisega sisuliselt 

täpses lineaarses seoses (multikollineaarsuse probleem). Ka sellisel juhul tuleb väide 

faktoranalüüsiga analüüsitavast andmestikust eemaldada (Tabachnick & Fidell, 2013, p. 667). 
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Esimese juhu näide oli seos (B45; E13), kus r=0 ning (B45; E23) kus r=0. Teise juhu näide olid 

seos väidete (E12; E24) vahel, kus korrelatsioonikordaja r=1. Kontrollides seoseid 

järjestustunnustele sobivamast Spearmani korrelatsioonimaatriksist, selgus, et (B45;E13) 

korral ρ=0, kuid seose (B45; E23) korral ρ = -0,009. Väidete (E12; E24) korrelatsioonikordaja 

oli ρ=1. Seega eemaldati edasisest analüüsist E12, E13. 

Kuivõrd faktoranalüüsi aluseks olevas korrelatsioonimaatriksis leidus korrelatsioonikordajaid 

r >0.3, siis oli võimalik Tabachnick & Fidell (2013, p. 667) järgi läbi viia B, C, D ja osaliselt 

E-osa (kategooriate) väidete osas faktoranalüüs peatelgede meetodil ortogonaalse varimax 

pööramisega. Faktoranalüüsil kontrolliti, kas ja kui paljud väited laaduvad faktorite alla 

(eeldatavaks faktorite arvuks oli tegurite arv kategoorias) ning milliste tunnuste alusel. 

Tulenevalt eelnevatest analüüsides saadust jäid faktoranalüüsist jäid välja väited E12, E13, E23, 

E24 ning E27 (erandliku rikkumise tegur).  

 

Keskkond 

Füüsilisi keskkonnategureid käsitlevad väited olid küsimustiku B-osas ja tähistati numbritega 

B11, B12, B13, B14, B15, B21, B22, B23, B43, B44, B45, B31, B32. Tehnoloogilisi 

keskkonnategureid käsitlesid küsimustiku B-osast väited B24, B25, B33, B34, B35, B41, B42.  

Lähtuvalt Spearmani korrelatsioonimaatriksist, olid kategooriasiseselt väidete omavahelised 

seosed nõutaval määral (esines iga väite kohta vähemalt üks statistiliselt oluline seos) olemas, 

seega osutus võimalikuks faktoranalüüs peatelgede meetodil. Esialgsesse faktormudelisse 

kuulus 20 väidet, millest väidete eemaldamise teel saadi lõpuks 13 tunnusega 2-faktoriline 

faktorlahend, mis on tabeli kujul alljärgnev: 

 

Tabel 9: Keskkonna kategooria mõõtmise skaala pööratud faktorlaadungid ja kommunaliteet. 
Töö autori koostatud. 

Nr Väide KK F1 ÜS 
tuvastamine 

 

KK F2 
AFS/tõke 
probleem 

h2 

B15 Mind segab kui raudteeülesõidu lähedal on kõrge 
taimestik (puud, põõsad, hein) 

0,763   0,593 

B12 Raudteeülesõidule lähenedes selle eest hoiatavad 
liiklusmärgid on halvasti nähtavad 

0,698   0,534 

B41 Punane foorituli raudteeülesõidukohal on halvasti nähtav 
(vale nurga all, tuhm klaas vm) 

0,696   0,489 

B14 Minu nähtavust segavad raudteeülesõidu lähedal olevad 
majad/hooned 

0,663   0,445 

B13 Mind segab, kui raudteeülesõidule lähenedes vihma 
sajab või tuiskab 

0,641   0,442 



 
 
50 

B11 Raudteeülesõidule lähenedes puuduvad sellest hoiatavad 
liiklusmärgid 

0,609   0,384 

B23 Raudteeülesõidukoht on valgustamata 0,605   0,369 
B35 Alla lastud  (tõkkeasendis) tõkkepuu on halvasti nähtav 0,492   0,288 

B42 Alla lastud  (tööasendis) tõkkepuul ei põle punased tuled 
("helkurid") 

0,468   0,237 

B33 Punane foor raudteeülesõidukohal vilgub liiga kaua   0,726 0,529 

B32 Foori ja tõkkepuuga varustatud raudteeülesõidukohal 
pole võimalik rongi lähenemist eemalt näha 

  0,660 0,482 

B34 Tõkkepuu raudteeülesõidukohal on liiga kaua 
tõkkeasendis (alla lastud) 

  0,654 0,439 

B31 Fooriga varustatud raudteeülesõidukohal pole võimalik 
rongi lähenemist eemalt näha 

0,330 0,561 0,424 

 

13 väidet sisaldava keskkonnategureid mõõtva skaala faktoranalüüsi tulemusena saadud kahest 

faktorist esimene seletab 29 % andmete üldhajuvusest ning esimesse faktorisse laadus üheksa 

väidet. Kuivõrd esimene faktor selgitab sõidukijuhi poolt raudteeülesõidukoha tuvastamist 

segavad asjaolusid, nimetati esimene keskkonna kategooria faktor "KK F1 ÜS tuvastamine". 

Teine faktor seletab ära 15% andmete üldhajuvusest ning koosneb neljast väitest. Teine faktor 

seletab sõidukijuhi vaatenurgast foori/tõkkepuuga seotud ülesõidukohtadel teabe saamisega 

seotud probleeme ning nimetati sellepärast "KK F2 AFS/tõke probleem". Kahefaktorilise 

mudeli kirjeldusvõime on 43,5%. Tabelist on näha, et väitel B31 on ühisosa mõlema faktoriga, 

mis tähendab seda, et väidet tuleb muuta nii, et see sobiks kindlalt kas ühte või teise faktorisse. 

Käesolevas magistritöös on arvestatud väide B31 tulenevalt faktorlaadungi väärtusest teise 

faktorisse. Kategooria sisereliaablus 13 väite põhjal Cronbachi α = 0,84 > 0,7.  

 

Juhi seisund 

Juhi füüsilisi piiranguid käsitlesid küsimustiku C-osa väited C11, C12, C13 ja C23. Juhi 

vaimset seisundit käsitlesid küsimustiku C-osa väited C14, C15, C21, C22, C25 ja C26. Juhi 

füsioloogilist seisundit käsitles küsimustiku C-osa küsimus C24.  

Juhi seisundite kategooria väidete vahelised Spearmani korrelatsioonikordajad olid valdavalt 

statistiliselt mitteolulised, mis tähendab, et väidete vahel on vähe olulisi seoseid. Väidete 

omavahelised seosed on toodud alljärgnevas tabelis:   
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Tabel 10: Juhi seisunditegurite kategooria väidete korrelatsioonimaatriks. Töö autori 
koostatud. 

Spearman 
ρ C11 C12 C13 C14 C15 C21 C22 C23 C24 C25 C26 

C11 1           

C12  1          

C13 .383**  1         

C14  .233*  1        

C15   .373** .461** 1       

C21  .212*  .341**  1      

C22       1     

C23 .472**  .283**   .276**  1    

C24  .248*  .277**  .229*  .253* 1   

C25          1  

C26          .458** 1 
**. korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline olulisusnivool 0.01 
*. korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline olulisusnivool 0.05 
 

Kuivõrd leidus siiski sobiva väärtusega korrelatsioonikordajaid, viidi läbi faktoranalüüs 

varimax pööramisega. Juhi seisundi kategooria esialgsesse faktormudelisse kuulus 11 väidet, 

millest väidete eemaldamise teel saadi lõpuks 9 tunnusega 3-faktoriline faktorlahend, mis on 

tabeli kujul alljärgnev:  

 

Tabel 11: Juhi seisundi kategooria tegurite mõõtmise skaala pööratud faktorlaadungid ja 
kommunaliteedid. Töö autori koostatud. 

Nr Väide IK F1 
väsitav, 
ärritav 

IK F2 
probleem 

näge-
misega 

IK F3 
enese-

hinnang 

h2 

C14 Raudteeülesõidu läbimine on minu jaoks 
ebameeldiv või ebamugavust tekitav kogemus 

0,909     0,828 

C15 Raudteeülesõidu läbimine on minu jaoks 
vihastav/ärritav kogemus 

0,628     0,405 

C21 Autojuhtimine on minu jaoks väsitav tegevus 0,399     0,253 
C24 Ma ei märganud raudteeülesõitu, sest olin 

unine (väsinud) 
0,303     0,126 

C23 Ma näen halvasti raudteeülesõidukohale 
sõitvat/lähenevat rongi (peaksin kasutama prille) 

  0,737   0,557 

C11 Ma näen ebaselgelt, mis liiklusmärgi peal on 
(peaksin prille kasutama) 

  0,534   0,293 

C13 Ma näen raudteefoori vilkuvaid punaseid tulesid 
ebaselgelt (peaksin prille kasutama) 

  0,376   0,167 

C26 Ma ei eksi autoroolis kunagi     0,758 0,581 
C25 Ma olen väga hea autojuht     0,622 0,395 
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9 väidet sisaldava juhi seisundit mõõtva skaala faktoranalüüsi tulemusena saadud kolmest 

faktorist esimene seletab 17% andmete üldhajuvusest ning esimesse faktorisse laadus neli 

väidet. Eelnevast tabelist on näha, et tegelikult väide C24 eelnevalt etteantud kriteeriumitele 

(faktorlaadungi väärtus >0,32) kindlasti ei vasta. Väide jäeti magistritöö kirjutaja poolt hetkel 

sihilikult andmetesse, kuivõrd tegemist oli ainsa ühte tegurit (juhi füsioloogiline seisund) 

mõõtva väitega ning faktoranalüüsi eesmärgiks oli muuhulgas välja selgitada, kuidas laaduvad 

erinevaid tegureid mõõtvad väited. Esimene faktor selgitab sõidukijuhi poolt 

raudteeülesõidukoha kasutamisega seotud negatiivset seisundit ja seega nimetati esimene faktor 

"IK F1 väsitav, ärritav".  

Teine faktor seletab ära 12% andmete üldhajuvusest ning koosneb kolmest väitest. Teine faktor 

mõõdab sisuliselt nägemisega seotud probleeme ning nimetati "IK F2 probleem nägemisega".  

Kolmas faktor aga seletab ära 11% andmete üldhajuvusest ning koosneb kahest väitest. 

Arvestades kolmandasse faktorisse laaduvate väidete sisu, sai kolmanda faktori nimetuseks "IK 

F3 enesehinnang". Kolmefaktorilise mudeli kirjeldusvõime on 40%. Kategooria sisereliaablus 

9 väite põhjal Cronbachi α = 0,5<0,7 mis ei ole piisav: küsimustiku selle osa sisemine 

töökindlus on nõrk. 

 

Vead 

Tajutõrkeid käsitlesid küsimustiku D-osa väited D11, D12, D13, D14 ja D15. 

Otsustustõrkeid käsitlesid küsimustiku D-osa väited D16, D23 ja D26. Väite D23 skaalat 

muudeti andmeanalüüsi tarbeks ("pööratud skaala"), eesmärgiks oli väite D16 täpsustamine, 

sest sõnastus oli raske. Oskustel baseeruvaid vigu käsitlesid küsimustiku D-osa väited D21, 

D22, D24, D25 ja D27. Vigade kategooria väidete seoste hulgas oli samuti suhteliselt vähe 

statistiliselt olulisi seoseid, mida näeb ka Spearmani korrelatsioonimaatriksist Tabel 12:   

 

Tabel 12: Vigu käsitlevate väidete korrelatsioonimaatriks. Töö autori koostatud. 

ρ D11 D12 D13 D14 D15 D16 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 

D11 1             

D12 .225* 1            

D13   1           

D14 .360** .272** .234* 1          

D15   .209* .216* 1         

D16      1        

D21       1       
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D22 .203*   .252*    1      

D23   -.232*   .446**   1     

D24   .233*       1    

D25 .264**          1   

D26    .222*    .648**    1  

D27  .341**           1 
**. korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline olulisusnivool 0.01 
*. korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline olulisusnivool 0.05 
 

Vigade kategooria osas viidi faktoranalüüs läbi eesmärgiga vabaneda nendest väidetest, millel 

puudub kategooriasisene seotus teistega (eeldus korrelatsioonimaatriksi põhjal oli olemas). 

Vigade kategooria väiteid sobis (faktorlaadungite väärtuse ja väidete jagunevuse osas) kõige 

paremini iseloomustama 4-faktoriline mudel, kuigi sellisel juhul jääb ühte faktorisse üks väide 

ning seda ei loeta üldiselt korrektseks (Tooding, 2015, lk. 338; Tabachnick & Fidell, 2013, p. 

699). Vigade kategooria esialgsesse faktormudelisse kuulus 13 väidet, millest väidete 

eemaldamise teel saadi 10 tunnusega (väitega) 4-faktoriline mudel, mis on tabeli kujul 

alljärgnev: 

 

Tabel 13: Vigade kategooria tegurite mõõtmise skaala pööratud faktorlaadungid ja 
kommunaliteedid. Töö autori koostatud. 

Nr Väide VK F1 
kokku-
põrge 

VK F2  
taju-
tõrge 

VK F3  
ohutu 
eeldus 

VK F4  
tõke 
läbi 

h2 

D22 Oleksin äärepealt raudteeülesõidul rongiga 
kokku põrganud 

0,801       0,695 

D26 Pidurdasin väga järsult raudteeülesõidukoha 
ees, sest rong tuli 

0,787       0,627 

D14 Ma ei märganud rongi tulemas  0,713     0,636 
D11 Ma ei pannud tähele (ei märganud) 

raudteeülesõidukoha eest hoiatavat 
liiklusmärki 

  0,446     0,213 

D13 Ma ei pannud tähele (ei märganud) alla 
laskuvat tõkkepuud 

  0,396    0,292 

D12 Ma ei pannud tähele (ei märganud) vilkuvat 
punast tuld raudteeülesõidukohal olevas fooris 

  0,384     0,152 

D15 Ma ei saanud aru, kui kiiresti rong sõidab 
(ülesõidukohale jõuab) 

  0,339     0,141 

D16 Raudteeülesõidukohale eemalt lähenedes 
eeldan, et rongi ei tule 

    0,782   0,679 

D23 Raudteeülesõidukohale sõites ma eeldan, et 
sealt võib rong tulla 

    0,593   0,415 

D24 Oleksin äärepealt raudteeülesõidul tõkkepuust 
läbi sõitnud 

      0,680 0,480 

 

Vigade kategooria skaala faktoranalüüsi tulemusena saadud neljast faktorist esimene seletab 14 

% andmete üldhajuvusest ning esimesse faktorisse laadus kaks suhteliselt "tugevat" väidet 



 
 
54 

(faktorlaadungi väärtuse põhjal). Esimene faktor selgitab kokkupõrkeohu asjaolusid, seega 

nimetati esimene vigade kategooria faktor "VK F1 kokkupõrge". Teine faktor seletab ära 13% 

andmete üldhajuvusest ning koosneb viiest väitest. Teise faktori väited on täpselt tajutõrgete 

tegur seega teine faktor nimetati "VK F2 tajutõrge". Kolmas faktor seletab ära 10% andmete 

üldhajuvusest ning koosneb kahest väitest. Kolmanda faktori väited käsitlevad sõidukijuhi 

eeldusi raudteeülesõidukohale lähenemisel ning kolmas faktor nimetati "VK F3 eeldus". Neljas 

faktor seletab ära 6% andmete üldhajuvusest ning koosneb ühest väitest ning nimetati selle väite 

põhjal "VK F4 tõke läbi". Neljafaktorilise mudeli kirjeldusvõime on 43%. 

Kategooriasse kuuluvate kõikide väidete korrelatsioonikordajate põhjal arvutatud Cronbachi α 

= 0,5<0.7, mis ei ole piisav: küsimustiku sisereliaablus selles kategoorias on nõrk.  

 

Rikkumised 

Rutiinseid rikkumisi käsitlesid küsimustiku E-osa väited E11, E14, E15, E16, E21, E22, E25 

ja E26. Erandlikke rikkumisi käsitlesid küsimustiku E-osa väited E12, E13, E23, E24 ja E27. 

Küsimuste E14, E15 ja E16 skaalat muudeti andmeanalüüsi tarbeks (nn "pööratud skaala"), 

seetõttu on korrelatsioonimaatriksis seoste suunad positiivsed, mitte negatiivsed. Rikkumiste 

kategooria andmete analüüsil ilmnes huvitav probleem: empiirilises mõttes olid väited E12 ning 

E24 täpselt üks ja sama - kuigi väite sisu oli täiesti erinev. Costello & Osborne (2005) andmetel 

juhtub seda siis kui valim on liiga väike. Erandlikke rikkumisi eraldi faktoranalüüsil ei 

analüüsitud, sest tulemuste hajuvus oli liiga väike. Rikkumisi käsitlevate väidete 

korrelatsioonimaatriks on toodud allpool: 

 

Tabel 14: Rikkumisi käsitlevate väidete korrelatsioonimaatriks. Töö autori koostatud 

ρ E11 E12 E13 E14 E15 E16 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 

E11 1             

E12  1            

E13   1           

E14  .330**  1          

E15 .211* .231*  .409** 1         

E16 .250*   .366** .510** 1        

E21 .239*  .293**    1       

E22  .438** .294**   .307**  1      

E23       .211* .497** 1     

E24  1.000**  .330** .231*   .438**  1    

E25 .525**     .242* .210*    1   
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E26 .479**      .281**    .719** 1  

E27             1 

**. korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline olulisusnivool 0.01 
*. korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline olulisusnivool 0.05 
 
Nagu peatüki alguses selgitatud, jäeti faktoranalüüsil välja erandlike rikkumiste osa. 

Rikkumiste kategooria väidete rutiinsete rikkumiste teguri alla kuulus algselt 8 väidet, millest 

faktoranalüüsi tulemusena saadi seitsme väitega 2-faktoriline mudel. Kahte faktorisse laadusid 

väited ootuspäraselt: ühte rikkumised ning teise seadusjärgne liikluskäitumine, nagu 

allpooltoodud tabelis: 

Tabel 15: Rutiinsete rikkumiste teguri mõõtmise skaala pööratud faktorlaadungid ja 
kommunaliteedid. Töö autori koostatud. 

Nr Väide RK F1 
AFS/tõke 

rikku- 
mine 

RK F2 
korrektne 
käitumine 

h2 

E25 Alustan ilma tõkkepuuta raudteeülesõidu ületamist kohe kui 
rong on möödunud aga punased foorituled veel vilguvad 

0,845   0,715 

E26 Alustan tõkkepuuga raudteeülesõidu ületamist kohe kui rong 
on möödunud ja tõkkepuu üles tõusnud aga punased 
foorituled veel vilguvad 

0,831   0,690 

E11 Alustan raudteeületuskoha ületamist siis kui punased 
foorituled juba vilguvad (või alles vilguvad) 

0,631   0,399 

E21 Ma ei peatu raudteeülesõidukohal punase vilkuva fooritule 
ees siis kui ees sõitev auto ei peatu 

0,321   0,103 

E15 Peatun enne raudteeülesõidukohta punase vilkuva 
raudteefoori ees 

  0,852 0,726 

E16 Peatun enne raudteeülesõidukohta selle eest hoiatava 
liiklusmärgi (x-kujuline märk) või STOP märgi ees 

  0,755 0,583 

E14 Peatun raudteeületuskoha tõkkepuu ees kui tõkkepuu on alla 
lastud (tõkkeasendis) 

  0,704 0,496 

 

Esimene faktor seletab ära 27% andmete üldhajuvusest ning koosneb neljast väitest, mis 

käsitlevad foori või tõkkepuuga raudteeületuskoha ületamise nõuete rikkumist. Seega nimetati 

esimene faktor "RK F1 AFS/tõke rikkumine". Tabelist on näha, et väide E21 on piiripealne 

juhtum ning tuleks eemaldada. Põhjus on väite liiga väikeses kirjeldusvõimes - kommunaliteedi 

järgi saab öelda, et see on kõigest 10% selles faktormudelis. Teine faktor seletab ära 26% 

andmete üldhajuvusest ning koosneb kolmest väitest, mis käsitlevad liiklusseaduse mõttes 

korrektset raudteeületuskoha ületamist. Teisele faktorile anti nimetuseks "RK F2 korrektne 

käitumine". Kahefaktorilise mudeli kirjeldusvõime on 53%. Kahefaktorilises mudelis toodud 

rutiinseid rikkumisi käsitlevate väidete korrelatsioonikordajate põhjal arvutatud Cronbachi α = 

0,7.  
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3.2.!Andmeanalüüsi tulemused valimipõhiselt 
 

Selles alapeatükis iseloomustatakse andmeanalüüsi põhjal valimit ning esitatakse 

analüüsitulemused sõidukijuhtide poolt toodud vabavastuste F3, F4 ja F5 kohta. Peatükis 

toodud definitsioonide ja lühendite osas tuginetakse (Tooding, 2015) kui pole märgitud teisiti.  

 
 

3.2.1.! Demograafia ja üldandmed 
 

Küsimustiku kõikidele kohustuslikele küsimustele vastas (s.o täitis täielikult) 95 isikut (71% 

küsitluse avanutest), neist 61 (64%) olid mehed ja 34 (36%) naised. Kõik isikud täitsid 

küsimustiku eesti keeles. Vastamine oli anonüümne, seega polnud võimalik kindlaks teha, 

millisest valimi allikast keegi osales. Vastanute vanuseline jaotus oli järgmine: 

•! noorem kui 18 - vastanuid ei olnud (0%) 

•! 18-24 - üks vastaja (1%) 

•! 25-34 - 27 vastajat (28%) 

•! 35-49 - 58 vastajat (61%) 

•! 50-74 - 9 vastajat (9%) 

•! vanem kui 74 - vastanuid ei olnud (0%) 

Küsimustikule vastas osaliselt (s.o vastas vähemalt ühele küsimusele) 38 isikut (29% 

küsimustiku avanutest). Osalisi vastuseid loeti katkestanuteks ning neid andmeid edasisel 

analüüsimisel arvesse ei võetud. Enim katkestajaid (23 isikut) oli pärast küsimusteplokki A5.  

95-st vastanust ühel oli esmane juhtimisõigus, ülejäänutel lõppastme juhtimisõigus. 

Juhtimisõiguse tüüpi kui tunnust edasises andmeanalüüsis ei arvestatud, samuti ei arvestatud 

tunnustega, mis käsitlesid isikute karistatust vastava väärteo eest (karistatuid ei olnud). Ka ei 

ole osalenud keegi vastajatest liiklusõnnetuses raudteeülesõidukohal, küll aga on sõidukijuhte, 

kes on nö "pääsenud ehmatusega": ainult liiklusmärkidega varustatud ülesõidukohal on nii 

juhtunud 4 sõidukijuhil (4% vastanutest), liiklusmärkide ja fooriga ülesõidukohal kahel 

sõidukijuhil (2% vastanutest) ning tõkkepuu ja fooriga varustatud ülesõidukohal kolmel 

sõidukijuhil (3% vastanutest).  

Vastanute sõidukogemus väljendatuna sõidukilomeetrites aasta kohta oli küllalt erinev, 

kõikudes 200 kilomeetrist aastas kuni 300 000 kilomeetrini aastas. Alljärgnevas tabelis on välja 

toodud vastanute sõidukogemused aasta jooksul kasutades MS Exceli protseduuri Histogram: 
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Tabel 16: Vastanud sõidukijuhtide sõidukogemus viimase aasta lõikes. Töö autori koostatud. 

Kilomeetrit aastas* Juhtide arv Juhtide arv protsentides 
kuni 200 1 1% 

201 - 33 511 67 71% 
33 512 - 66 822 20 21% 

66 823 - 100 133 2 2% 
100 134 - 133 444 1 1% 
133 445 - 166 756 2 2% 
166 757 - 200 067 0 0% 
200 068 - 233 378 0 0% 
233 379 - 266 689 1 1% 
266 690 - 300 000 1 1% 

* täpsusklassid lasti genereerida programmil, mitte ei antud neid ette 

 

Tabelist on näha, et 71% vastanute sõidukogemus on alla 33 512 kilomeetri aastas, mis päeva 

kohta ümberarvutatuna on ca 90 km päevas.  Sõidukogemuse mediaaniks oli 20 000 kilomeetrit 

aastas ning moodiks 15 000 kilomeetrit aastas.  

Vastajate raudteeülesõidukoha ületamise kogemus raudteeülesõidukoha tüübi järgi on toodud 

alljärgnevas tabelis: 

 

Tabel 17: Erinevat tüüpi raudteeülesõidukohtade ületamise kogemus. Töö autori koostatud 

Raudteeülesõidukoha tüüp Mõned 
korrad aastas 
(või vähem) 

1-3 korda 
kuus 

1-2 korda 
nädalas 

Peaaegu iga 
päev/ iga päev 

A31: Ainult liiklusmärkidega 
varustatud ülesõidukoht 

51% 27% 9% 13% 

A32: Liiklusmärkide ja fooriga 
ülesõidukoht 

22% 32% 25% 21% 

A33: Liiklusmärkide, foori ja 
tõkkepuuga ülesõidukoht 

15% 23% 24% 38% 

 

Tabelist 17 selgub, et ainult liiklusmärkidega tähistatud ülesõidukohti ületab 51% vastajatest 

mõned korrad aastas või vähem, iga päev aga ainult 13%. Liiklusmärkide ja fooriga varustatud 

ülesõidukohtade kasutamine on olenemata perioodist suhteliselt sarnane, kõige rohkem 

kasutatakse neid 1-3 korda kuus. Liiklusmärkide, foori ning tõkkepuuga ülesõidukohti ületab 

peaaegu iga päev 38% vastajatest, 15% vastajatest ületab seda mõned korrad aastas või vähem.   

 

Küsimustiku F-osas käsitlesid kaks küsimust fooriga raudteeületust, millele oli võimalik vastata 

kas jaatavalt või eitavalt. Küsimusele F1: Kas Te olete sõidukijuhina ületanud ainult fooriga 
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(kuid ilma tõkkepuuta) raudteeülesõidukohta sel hetkel kui fooris vilguvad punased tuled? 

vastas 95-st vastajast 65(68%) jaatavalt ning 30 (32%) eitavalt.  

Küsimusele F2: Kas Te olete autojuhina ületanud foori ja tõkkepuuga reguleeritud 

raudteeülesõitu hetkel kui fooris vilguvad punased tuled ja tõkkepuu on suletud, sulguv või 

avanev? vastas 5 (5%) isikut jaatavalt ning 90 (95%) isikut eitavalt.  

 

Käitumist mõjutada võivate tegurite osas leiti tegurite kaupa vastajate hinnangute aritmeetiline 

keskmine (m) ning vastuste hajuvust iseloomustav standardhälve (s). Tabelis 18 on välja toodud 

küsimustiku osa ja küsimuste numbrid, millega vastavat käitumist mõjutavat tegurit uuriti.  

 
Tabel 18: Sõidukijuhtide hinnangud käitumist mõjutada võivate tegurite lõikes. Töö autori 
koostatud. 

Küsimustiku 
osa 

Väidete numbrid testis Käitumist mõjutav 
tegur 

m (N=95) s 

B-osa B11, B12, B13, B14, B15, 
B21, B22, B23, B31, B32, 
B43, B44, B45 

Füüsiline keskkond 2,36 1,18 

B-osa B24, B25, B33, B34, B35, 
B41, B42 

Tehnoloogiline 
keskkond 

2,23 1,14 

C-osa C11, C12, C13, C23 Juhi füüsilised 
piirangud 

1,32 0,64 

C-osa C14, C15, C21, C22, C25, C26 Juhi vaimne seisund 2,31 1,26 
C-osa C24 Juhi füsioloogiline 

seisund 
1,31 0,55 

D-osa D11, D12, D13, D14, D15 Tajutõrked 1,32 0,55 
D-osa D16, D23, D26 Otsustustõrge 1,62 1,02 
D-osa D21, D22, D24, D25, D27 Oskustel baseeruv viga 1,10 0,30 
E-osa E11, E14, E15, E16, E21, E22, 

E25, E26 
Rutiinne rikkumine 1,59 0,98 

E-osa E12, E13, E23, E24, E27 Erandlik rikkumine 1,02 0,15 
 

Tabelist on näha, et kõige väiksem hinnanguskoor (m=1,02) "ei kehti minu kohta" oli erandlike 

rikkumiste osas, ka olid vastajad kõige üksmeelsemad (s=0,15). Samuti olid vastajad suhteliselt 

üksmeelsed (m= 1,1; s= 0,30) oskustel baseeruvaid vigu puudutavate küsimusele vastamises 

ning ka tajutõrkeid (m= 1,31; s= 0,55) ja juhi füsioloogilist seisundit (m= 1,31; s = 0,55) 

kajastavate väidete hindamise osas. Kõige suurem nõustumus väidetega teguri lõikes oli 

füüsiliste keskkonnategurite osas (m=2,36, s=1,18), samuti oli juhi vaimset seisundit 

puudutavate väidete hindamise osas nõustumus suurem, kuid seal oli ka hajuvus tegurite grupi 

kõige suurem (m=2,31; s = 1,26).  

Üksikvastuste (väidete kaupa) on vastused ära toodud tabelis Lisas 4 
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Vastuste põhjal selgus, et erandlikke rikkumisi raudteeülesõidukohtadel (rööbasteel parkimine, 

seal peatumine, möödasõidud, tõkkepuust seda purustades läbisõitmine) reeglina toime ei 

panda.   

Vigade osas on suuremad skoorid on tajutõrgete osas: 43% vastajatel võimalus (hinnangud 

"harva kuni "alati"), et rongi kiirus jääb täpsemalt hindamata ning 27% vastanutest märkis, et 

on olnud juhtumeid, kus ei märgatud rongi tulemas. Oskustel baseeruvaid vigu teevad vähesed 

vastajad (NB tegu ei ole summeeritavate protsentidega): 4% on kogenud kokkupõrkeohtu 

rongiga, 6% oleksid äärepealt tõkkepuust läbi sõitnud, 11% vastajatest ei märganud eessõitva 

auto peatumist raudteeületuskohal ning 11% ei märganud raudteeülesõidukohale jõudmist, sest 

tegeles juhtimisvälise tegevusega (otsis autost midagi/ vahetas raadiojaama/ rääkis 

mobiiltelefoniga).  

Juhi seisunditeguritest oli kõige enam probleeme rongi tuleku kuulmisega: 11% vastanutest 

märkis, et vähemalt pooltel raudteeülesõidu ületamise kordadest on rongi halvasti kuulda. 

Kuivõrd väitega situatsiooni ei täpsustatud, võis rongi tuleku halvasti kuulmise üks põhjus olla 

ka näiteks vali muusika või huvitav vestlus, mitte juhi enda seisund. Mõnikord harva näevad 

27% vastajatest liiklusmärgil olevat ebaselgelt, sama probleem foori nägemisega on mõnikord 

harva 11% vastanutest.  

Tehnoloogiliste seisunditegurite osas on pilt pisut kirjum: vastajad ei ole enam nii üksmeelsed, 

kuid see ongi seletatav sellega, kuidas iga inimene tajub keskkonda erinevalt. 27% vastajatest 

on pigem nõustunud väitega, et vastutulevad autod ülesõidukohal pimestavad. Foori ja 

tõkkepuu nähtavuse kohta leidsid 18% vastajaid, et tõkkepuu võib vahel olla halvasti nähtav. 

Punase fooritule kohta leidis sama 20%. Väitele, et tõkkepuu on liiga kaua tõkkeasendis, vastas 

nõustuvalt 28% vastanutest. Sarnasele väitele foori kohta aga leidis 29%, et punane foor vilgub 

liiga kaua.  

Kõige erinevamatel seisukohtadel olid sõidukijuhid füüsiliste keskkonnategurite osas, 

hinnanguid oli kogu skaala ulatuses. Üheks segavaks teguriks oli ilmastik, 34% vastanutest 

leidis, et vihm või tuisk segab nähtavust. 11% sõidukijuhte hindas, et fooriga varustatud 

raudteeülesõidukohal pole võimalik rongi lähenemist eemalt näha ning sama leidis 15% 

sõidukijuhte foori ja tõkkepuuga raudteeülesõidukoha puhul. Üllataval kombel leidis 47% 

sõidukijuhte, et raudteeülesõidukoha lähedal olev kõrge taimestik segab. Samas kui see 

kogemus tuleb liiklusmärkidega varustatud raudteeülesõidukoha ületamisest, kus muud 

hoiatussüsteemid puuduvad, on see mõistetav (kuigi uuringust selgus, et ainult liiklusmärkidega 

tähistatud ületuskohti kasutab iga nädal või sagedamini 22% vastanutest). Samuti leidis 24% 

sõidukijuhte, et nende nähtavust pigem segavad raudteeülesõidukoha lähedal olevad hooned.  
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3.2.2.! Riskeeriva liikluskäitumise tegurid sõidukijuhtide hinnangul 
 

Vabateksti küsimusele "F3: Millised võiksid olla Teie meelest need põhjused (peamine põhjus), 

miks autojuhid ületavad vilkuva fooriga ja/või tõkkeasendis tõkkepuuga raudteeülesõite?" anti 

kokku 146 analüüsivõimalikku vastusevarianti.  Nendest sagedustabeli koostamise ja 

märksõnalise grupeerimise tulemusena moodustus 39 tunnust, mis mahtusid 9 koodi alla. 

Koodid kanti nende märksõnalise tähenduse järgi HFACS raamistiku kategooriatesse. Tabelist 

19 on nähtav, milline on küsimuse F3 vastuste jagunemine koodide ning kategooriate lõikes.  

Tabel 19: Sõidukijuhtide poolt väljatoodud riskeeriva liikluskäitumise põhjused kategooriate 
ja  koodide kaupa. Töö autori koostatud. 

Väljatoodud põhjused kategooriate 
(paksus kirjas) ja  koodide (tavalises kirjas) 
kaupa 

Vastuste arv 
koodides ja 

kategooriates 

Kategooria 
vastuste osakaal 
koguvastustest 

Tunnuste 
/koodide arv 
kategoorias 

Juhi seisund 66 45% 19 
sõidukijuhi seisundist tulenevad põhjused 66  19 

Keskkond 70 48% 12 
fooridega seotud põhjused 37  4 

rongiga seotud põhjused 22  4 
tõkkepuudega seotud põhjused 6  2 

muud tegurid 4  1 
IT-lahendused 1  1 

Organisatsioon 3 2% 1 
muud (liikluskultuur) 3  1 

Rikkumised 3 2% 3 
tahtlikud teod 3  3 

Vead 4 3% 4 
tahtmatud teod, vale tulemus 4  4 

Kokku: 146 100% 39 
 

Tabelis 19 on toodud vastuste arv koodide ja kategooriate kaupa, samuti tunnuste ja koodide 

arv kategooriate kaupa. Hallil taustal olevad lahtrid on summeerivad ehk siis kategoorias "Juhi 

seisund" on kokku 66 vastust, mis on 45% analüüsivõimalike vastuste üldarvust (N=146) ning 

sellesse kategooriasse saadi erinevaid tunnuseid 19. Keskkonnateguritega seonduvaid 

riskeeriva liikluskäitumise põhjusi toodi välja 70 korral, mis taandati viie koodi alla ning mis 

sisaldasid kokku 12 erinevat tunnust. 

Sõidukijuhtide poolt väljapakutud riskeeriva liikluskäitumise põhjused olid seega valdavalt 

ebaturvaliste tegude eelduse tasandil: keskkonnast tulenevad (48%) ning juhist tulenevad 

(45%). Ülejäänud põhjused võis liigitada ebaturvaliste tegude (rikkumised või vead) alla. Kõige 

rohkem mainiti põhjusena kiirustamist, selle järel erinevaid fooriga seotud põhjusi (liiga pikk 
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töötsükkel, fooririke). Samuti paneb sõidukijuhte vastajate sõnul riskeerivalt käituma see kui 

rongi veel näha ei ole, rong seisab peatuses või rong on möödunud. Sõidukijuhi puhul 

nimetatakse kärsitust, madalat ohutunnetust, tähelepanematust ning ka ülbust ja rumalust.  

Vabavastustest selgus, et sõidukijuhtide riskeeriva käitumise üks põhjustest on eeldus, et kahte 

rongi samal ajal ülesõidukohale ei tule. Sama tuuakse välja ka (Teede Tehnokeskus AS, 2017) 

liiklusmonitooringu aruandest, kus öeldakse, et "rongi möödumist peetakse piisavaks, 

arvestamata sellega, et teises suunas võib tulla järgmine rong".  

Täpsem küsimuse F3 tunnuste, koodide ning kategooriate tabel on toodud Lisas 5 (Tabel 27). 

 

 

3.2.3.! Raudteeületuskoha ohutuse parendamise võimalused sõidukijuhtide 
hinnangul 

 

Raudteeületuskoha ohutumaks muutmist käsitlesid küsimustiku F-osas kaks küsimust: 

•! F4: Kui Teil oleksid võimalused muuta raudteeülesõidukohta ohutumaks, kirjeldage, millist 

võimalust Te kasutaksite? (Näide: lisaliiklusmärkide paigaldamine, mingi tehnoloogiline 

lahendus vms) 

•! F5: Kui Teil oleksid võimalused muuta midagi raudteeülesõidukohti ületavate autojuhtide 

(või autode) juures, et raudteeületus muutuks ohutumaks, kirjeldage, millist võimalust Te 

kasutaksite? 

Raudteeületuskoha ohutumaks muutmise osas (küsimuse F4 vastused) esitati vastajate poolt 

kokku 140 ettepanekut, neist 121 sisulist. 19 korral vastati "ei oska öelda" või "kõik on korras" 

ning neid vastuseid andmeanalüüsil arvesse ei võetud. Sisulistest ettepanekutest sagedustabeli 

koostamise ja märksõnalise grupeerimise tulemusena moodustus 41 tunnust, mis mahtusid 12 

koodi alla. Tabelis 20 on toodud vastuste arv koodide ja kategooriate kaupa, samuti tunnuste ja 

koodide arv kategooriates.  

Tabel 20: Sõidukijuhtide poolt väljatoodud raudteeületuskoha ohutuse tõstmise võimalused 
kategooriate ja koodide kaupa. Töö autori koostatud. 

Väljatoodud ohutuse tõstmise võimalused 
kategooriate (paksus kirjas) ja koodide (tavalises 
kirjas) kaupa 

Vastuste 
esinemissagedus 

koodides 

Kategooria 
osakaal 

koguvastustest 

Tunnuste 
/koodide 

arv 
kategoorias 

Füüsilised keskkonnategurid 46 38% 17 
liikluskorraldusvahenditega seotud ettepanekud 9  6 

muud tõkkelahendused 8  1 
raudtee kaitsevööndiga seotud ettepanekud 10  3 
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sõiduteega seotud ettepanekud 19  7 
Organisatsioonilised tegurid 4 3% 3 

muu 4  3 
Tehnoloogilised keskkonnategurid 71 59% 21 

fooridega seotud ettepanekud 19  6 
IT-lahendused 8  6 

liikluskorraldusvahenditega seotud ettepanekud 1  1 
muud tõkkelahendused 12  2 

tõkkepuudega seotud ettepanekud 23  3 
tõkkepuude ja fooridega seotud ettepanekud 3  1 

valgustusega seotud ettepanekud 5  2 
Kokku: 121 100% 41 

 

Füüsiliste keskkonnategurite kategoorias oli seega 4 koodi ning kokku 17 tunnust. Vastuseid 

(ettepanekuid) oli füüsiliste keskkonnategurite kategoorias kokku 46 (38% ettepanekute 

üldhulgast). Tabelist on näha, et kõige enam tehti füüsiliste keskkonnategurite kategoorias 

ettepanekuid teega seotud probleemide lahendamiseks. Sõidukijuhtide poolt väljapakutud 

lahendused raudteeülesõidukoha ohutuse tõstmiseks olid valdavalt tehnoloogilised (59% 

ettepanekutest) kusjuures kõige enam sooviti tõkkepuude paigaldamist, samuti maast väljuvate 

tõkete paigaldust. Täpsem küsimuse F4 tunnuste, koodide ning kategooriate tabel on toodud 

Lisas 5 (Tabel 28). 

 

Küsimusele, mida muudaksid sõidukijuhid kas autojuhi või auto juures, et raudteeületus 

muutuks ohutumaks (F5) laekus 104 vastust, millest 40 oli "ei oska öelda" ning 12 "kõik on 

korras". Seega esitati 59 analüüsivõimalikku vastust, millest sagedustabeli moodustamise 

tulemusena saadi 20 erinevat vastust. Tabelis 21 on ettepanekud esitatud vastuste ning 

kategooriate kaupa.  

Tabel 21: Sõidukijuhtide poolt väljatoodud ohutuse tõstmise võimalused juhi ning sõiduki osas 
kategooriate ning vastuste kaupa. Töö autori koostatud. 

Väljatoodud ohutuse tõstmise võimalused kategooriate 
(paksus kirjas) ning vastuste (tavalises kirjas) kaupa 

Vastuste 
esinemissagedus  

Kategooria 
osakaal 

Juhi seisund 3 5% 
analüütilise mõtlemise olemasolu 3  

Järelevalve, juhendamine 29 49% 
sõidukeeld (st "juhiloa kehtetuks tunnistamine") 1  

väärteomenetlus 2  
õppimine, koolitused, kasvatamine, lisaõpe juhtidele 11  

riskide selgitamine 2  
teavitustöö, kampaaniad 13  

Keskkond 27 46% 
Füüsilised keskkonnategurid 7  
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künnise paigaldus 2  
peatumiskoha parem märgistus 1  

raudtee on halva nurga all 1  
S-kujulise teekurvi (šikaani) paigaldus 1  

valgustuse lisamine 1  
kaitsevööndis valgustus mis häirib tajumist 1  

Tehnoloogilised keskkonnategurid 20  
automaatpidurdus autol 4  

autonavigatsiooniseadmel /äpil rongi liikumisinfo kuvamine 5  
GPS võiks hoiatada raudteeülesõidukoha eest 1  

infotabloo mis näitaks rongi asukohta 1  
maast väljuvad tõkked 3  

nn "kiiruskaamerad", mis pildistavad rikkujaid 4  
taimerite paigaldamine 1  

tõkkepuude paigaldamine 1  
Kokku 59 100% 

 

Sõidukijuhtide poolt väljapakutud lahendused autojuhile või autole hõlmasid juhendamise ja 

järelevalve kategooriat (49% vastustest) ning kõige enam nimetati teavituskampaaniate ning 

teavitustöö läbiviimist. Samuti toodi välja lahendusi keskkonnakategoorias (46% vastustest), 

täpsemalt pakuti tehnoloogilisi lahendusi: autonavigatsiooniseade annab heli või liikuva 

objektiga rongist või ülesõidukohast teada, kiiruskaamerate paigaldamist ning autodele 

automaatpidurdussüsteemi loomist.   

 

 
3.3.!Uuringu piirangud 

 

Käesolevas peatükis vaadeldakse tegureid, mis võivad mõjutada oluliselt uurimistulemust. 

Teadustööde analüüsil võis tekkida nii tõlke- kui mõistevigu, mis võivad (näiteks 

psühholoogiavaldkonna spetsialistidel) küsimusi tekitada. Probleemi üheks võimalikuks 

lahenduseks on töös mõistete järel sulgudes välja toodud ka inglisekeelne väljend.  Samuti võis 

tekkida töös alamkoodide sisustamisel klassifitseerimisvigu - vigadel, mis näevad sarnased 

välja, võivad olla tegelikult erinevad põhjused (Young, et al., 2013). Lisaks on olemas oht, et 

sisuanalüüsi läbi saadud tegurite loetelu on (mittetahtlikult) uurijapoolse kallutatusega 

(Kalmus, et al., 2015) ehk siis mitte täiesti objektiivne vaid valikuline sõltuvalt magistritöö 

kirjutaja tööalasest taustast ning senisest õppekogemusest.  

Küsimustikku väidete koostamisel on lähtutud eeldusest, et testitav on selline isik, kellel ei 

ole sõidukijuhtimist segavat või välistavat puuet. 
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Kuigi enesekohased (self-reported) küsimustikud on liiklusohutusvaldkonnas laialt kasutatavad 

(Newnam & VonSchuckmann, 2012; Falk, 2010) ning näiteks DBQ küsimustikul on hea 

valiidsus ning reliaablus (Falk, 2010), võivad tekkida enesekohastel küsimustike kasutamisel 

probleemid andmete valiidsuse määramisel, sest andmed on saadud kindla ajahetke kohta ning 

vastaja puhul näiteks ka meeleolu või kogemuse kontekstis ehk "see, mida inimesed vastavad 

on tundlik mitme muutuja suhtes" ja vastuste õigsust ei saa tõestada. Samuti on meetodid 

tundlikud skaala sõnastuse suhtes. (Elmes, et al., 2013, lk 188)  

Lisaks on uuringuid, milles soovitatakse sõidukijuhi käitumist uurida pigem objektiivsete 

meetoditega nagu näiteks GPS-seadmed või videotehnika  (Newnam & VonSchuckmann, 2012; 

Falk, 2010). Samas kuna tegemist on hetkeolukorda kirjeldava uuringuga, andmeanalüüsi 

eesmärgiks ei olnud saadud tulemuste laiendamine üldpopulatsioonile, vaid pigem 

uurimisinstrumendi arusaadavuse ning käsitletavuse kontrollimine ning käitumise osas mitte 

konkreetselt käitumise uurimine, vaid seda mõjutada võivate tegurite väljatoomine/hindamine 

siis käesoleva töö autori hinnangul olulisi probleeme ei teki.  

Suureks probleemiks käesoleva uuringu osas on kindlasti valimi väiksus ning kallutatus, valim 

ei ole läbilõige Eesti tingimustest. Vastanute vanuseline ja sooline koosseis ei ole kooskõlas 

Maanteeameti poolt (kirjavahetus 2018. aasta veebruaris magistritöö autoriga) toodule, mille 

kohaselt olid Eestis 2017. aasta lõpu seisuga B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust 

omavatest isikutest 57% mehed ja 43% naised (käesoleva uuringu vastanute seas siis vastavalt 

64% mehi ja 36% naisi). Samuti selgub, et oluliselt on puudu vastajaid vanusegrupis 50-74 

aastat (vastanute hulgas 9%, Maanteeameti info põhjal aga 34%). Allpooltoodud Tabelis 22 on 

toodud Maanteeameti andmed 2017. aasta lõpu seisuga mootorsõiduki juhtimisõigusega isikute 

vanuselise jaotuse osas nii arvuliselt kui protsentidena võrrelduna käesoleva magistritöö 

uuringu tulemustega: 

Tabel 22: B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isikute vanuselise jaotuse võrdlus 
Maanteeameti ning vastanute osas. Töö autori koostatud. 

B-kategooria mootorsõiduki 
juhtimisõigusega isikute 

vanuseline jaotus 
Maanteeameti järgi 

Väljastatud 
juhtimisõigus 

Juhtimisõigust 
omavate isikute 

% 

Vastanute arv 
käesolevas 
uuringus 

Vastanute % 

nooremad kui 18 aastat 934 0% 0 0% 
18-24 aastaseid 41 439 7% 1 1% 
25-34 aastaseid 139 693 22% 27 28% 
35-49 aastaseid 213 970 34% 58 61% 
50-74 aastaseid 214 928 34% 9 9% 
vanemad kui 75 aastat 23 812 4% 0 0% 
KOKKU: 634 776 100% 95 100% 
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Valimi kallutatus tekib muidugi ka sellest, et küsimustikule vastamine oli vabatahtlik. Elmes, 

et al. (2013, lk 119) toovad välja, et kuna vabatahtlikud on üldiselt intelligentsemad ja paremini 

kohanenud, siis võivad ankeetküsitluse tulemused olla "paremad" kui seda läbilõikevalimi 

puhul. Samuti iseloomustab toodud valim pigem neid, kellel on võimalus ja oskused 

arvutikasutuseks. Seda valimit võiks ilmselt nimetada ka Lagerspetz (2017, lk 174) järgi 

iseselekteerunuks (self-selectioned), kus vastavad vaid need, kes tahavad ning kellel on teema 

vastu huvi ning selle valimi põhjal statistiliste üldistuste tegemine pole reeglina võimalik.  

Kvantitatiivset andmeanalüüsi läbi viies andmete statistilise võrreldavuse huvides väidete 

"ümber pööramisel" ehk skaala vastupidiseks konstrueerimisel võivad käesolevas magistritöös 

tekkida tõlgendusvead. Põhjus on selles, et kuigi käesoleva töö autori jaoks võivad 

küsimustikus skaalad olla matemaatiliste operatsioonidega käsitletavad järjestikskaalad (nn 

intervallskaalad, interval scale) siis "vahed" ei pruugi olla vastaja jaoks matemaatiliselt 

üksteisest võrdsetel kaugustel (Elmes, et al., 2013, lk 184; Lagerspetz, 2017, lk 221). Inimene, 

kes hindas enda tegevust skaalal "mitte kunagi - harva - pooltel juhtudest - sageli - alati" näiteks 

palliga "harva", ei pruugi vastata pööratud väitele mitte "sageli" (nagu võiks skaala pööramisel 

eeldada), vaid hoopis "pooltel juhtudest". Tegelikult on üsna küsitav käesolevas magistritöös 

järjestikskaalade taandamine arvutuslikeks intervallskaaladeks, kuid samas on see kahtlemata 

üks mugavamaid viise uurida seoseid küsimuste vahel (kui väited peavad mõõtma samu 

parameetreid), eriti kui küsimustikku ei ole varasemalt kasutatud. 

Magistritöö kvalitatiivses uuringuosas (vabavastuste osa) sõidukijuhtide poolt välja toodu 

kodeerimine on samuti küllalt subjektiivne, sest väljatoodut on hinnanud ning kategoriseerinud 

vaid üks isik. Näiteks tuginedes Wallace (2008) tööle (käesolev töö lk 17), on väidete jagamist 

kategooriatesse tavapäraselt teinud vähemalt 3 isikut. 

Käesolevas magistritöös kasutatud küsimustiku reliaablus ehk usaldatavus (korratavus) on 

hetkel väike, sest läbi on viidud pilootuuring vaid ühel valimil. Selle asemel, et saata kõikidele 

isikutele sama küsimustiku link, tulnuks andmeid ühe ja sama küsimustiku osas koguda kahe 

erineva lingi kaudu erinevatesse (või siis eristuvalt samasse) andmestikku ning hiljem neid 

gruppe omavahel võrrelda ehk kasutada poolitusmeetodit (parallel forms) (AERA, et al., 2014, 

p. 221; Elmes, et al., 2013, lk 178). Samuti tuleb Brymani (2012, p. 169) sõnul ettevaatusega 

suhtuda küsimustiku stabiilsusesse ajas: kuivõrd rikkumiste osas on väidetes kasutatud 

seadusandluses toodut, võivad seadusandluse muutudes muutuda tegelikult ka rikkumiste 

väited. Samuti võivad ajas kaduda mingid tehnilised lahendused (tõkkepuud asendatakse mingit 
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muud tüüpi tõketega, tuled tõkkepuudel muudetakse vms), millega käesolevas küsimustikus 

näiteks keskkonnategureid uuritakse. 

Faktoranalüüsi osas tekib kõigepealt probleem seoses tunnuste järjestusskaalaga: taaskord 

tuleb tõlgendada skaalat arvulisena. Arvestades, et Toodingu (2015, p. 323) järgi  faktoranalüüs 

põhineb korrelatsiooniseosel (see omakorda keskmisel ning standardhälbel), ei saaks kasutada 

Pearsoni korrelatsioonikordajat, kuid nagu eelpool uuringu piirangute peatükis ka öeldud, on 

see paraku üks mugavamaid viise seoste uurimiseks (SPSS kaudu). Lisaks võib faktoranalüüsi 

kallutada valimi väiksus - kuivõrd väiksematel valimitel on korrelatsioonikordajad 

hinnanguliselt vähem usaldusväärsed. Samas kui kommunaliteedid on üle 0,6 ja faktorites on 

mitmeid faktorlaadungeid väärtusega üle 0.8, siis on valim suurusega alla 100 sobiv 

(Tabachnick & Fidell, 2013, p. 666). 
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3.4.!Järeldused ja soovitused (arutelu) 
 

Käesolevas töös koostati Reasoni mudelil ja HFACS raamistikul põhinev küsimustik, et 

selgitada välja tegureid, mis võivad sõidukijuhtide käitumist raudteeülesõidukohal mõjutada. 

Samuti viidi läbi küsitlustulemuste põhjal andmeanalüüs sõidukijuhtide hinnangute 

selgitamiseks. Järeldused ja soovitused on kahe alapunktina: sõidukijuhtide käitumine (valimi 

võrdlemine) ning küsimustikku puudutav osa.  

 

Sõidukijuhtide riskeeriv käitumine 

Kuigi sõidukijuhtide hinnangute põhjal ei saa valimi väiksuse tõttu teha üldistavaid järeldusi 

kogu populatsiooni kohta, on võimalik siiski mingil määral võrrelda konkreetse valimi osas 

sõidukijuhtide käitumist raudteeülesõidukohal Eestis vaatlusuuringutes tooduga.  

Tuginedes Teede Tehnokeskuse AS 2017. aasta uuringule, on pärast rongi möödumist 

tõkkepuust mööda sõitjaid keskmiselt 79%. Käesolevas uuringus vastas väitele "E27: Alustan 

raudteeülesõidu ületamist tõkkepuu kõrvalt kohe, kui rong on möödunud, aga tõkkepuu on veel 

all" skaalal "harva" 1% vastajatest ning väitele "E12: Sõidan raudteeületuskohal tõkkeasendis 

(all) olevast tõkkepuust kõrvalt mööda" andis positiivse vastuse (pooltel juhtudest) samuti 1%. 

Vahed võivad tekkida sellest, et 1) valim on väike ja 2) käesolevas uuringus vastanud võivadki 

olla liikluskäitumiselt korrektsemad, kuivõrd vastus küsimusele, mis näitab üldist kogemust: 

"F2: Kas Te olete autojuhina ületanud foori ja tõkkepuuga reguleeritud raudteeülesõitu hetkel 

kui fooris vilguvad punased tuled ja tõkkepuu on suletud, sulguv või avanev?" vastas jaatavalt 

5% kuigi väitele "E14: Peatun raudteeületuskoha tõkkepuu ees kui tõkkepuu on alla lastud 

(tõkkeasendis)" andis kindla positiivse vastuse "alati" 9% vastanutest. (4%-line erinevus 

vastustes võis tulla ka küsimustiku skaalast, mis oli konstrueeritud pigem nö negatiivsele 

käitumisele). 

Tõkkepuu ja fooriga varustatud ülesõidukohtadel vilkuvat foori eirab Teede Tehnokeskuse AS 

2017. aasta andmetel pärast rongi 59% juhtidest. Käesolevast uuringust ilmneb, et eirajate 

protsent võib olla suuremgi: väitele "E26: Alustan tõkkepuuga raudteeülesõidu ületamist kohe 

kui rong on möödunud ja tõkkepuu üles tõusnud aga punased foorituled veel vilguvad", vastas 

positiivselt ("harva" kuni "alati") 71% vastanutest.  

Ainult fooriga varustatud (ilma tõkkepuuta) raudteeülesõidukohal eirab Teede Tehnokeskuse 

AS 2017. aasta andmetel foori nõudeid enne rongi 65% juhtidest ja peale rongi 6% juhtidest. 
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Käesolevas uuringus vastas väitele "E11: Alustan raudteeületuskoha ületamist siis kui punased 

foorituled juba vilguvad (või alles vilguvad)" hinnanguga "harva" kuni "alati" 59% juhtidest, 

mis on üsna sarnane vaatlusuuringu tulemusele. 

Liiklusmärgi 222 "Peatu ja anna teed" nõudeid järgisid Destia Eesti AS (2008) uuringu 

andmetel (hilisemad uuringud ei käsitlenud enam ainult liiklusmärkidega varustatud 

raudteeülesõidukohti) 2% juhtidest ehk eirajaid oli 98%. Käesoleva uuringu väitele "E16: 

Peatun enne raudteeülesõidukohta selle eest hoiatava liiklusmärgi (x-kujuline märk) või STOP 

märgi ees" andis positiivse vastuse ("harva" kuni "alati") 43% vastanutest, mis tähendab seda, 

et eirajaid oli 57%. Sõiduohutuse Teaduskeskus OÜ (2006) toimunud uuringus oli liiklusmärgi 

222 eirajaid 37%. Käesoleva uuringu vastajatest 51% ületab ainult liiklusmärkidega varustatud 

raudteeülesõidukohti 1-2 korda aastas, mis natuke kompenseerib rikkujate suurt hulka 

(sündmus s.o liiklusrikkumine toimub harva).  

Vilibergi (2015) ja Destia Eesti AS (2008) tööst selgunud asjaolu, et ühe juhi rikkumine võib 

mõjutada negatiivselt kaasliiklejate käitumist, leidis samuti osaliselt kinnituse küsitluse kaudu: 

20% sõidukijuhtidest andis positiivse vastuse "harva" väitele "E21: Ma ei peatu 

raudteeülesõidukohal punase vilkuva fooritule ees siis, kui ees sõitev auto ei peatu".  

 

Võrdlused ei ole hetkel võimalikud keskkonnategurite, juhi seisunditegurite või vigade osas - 

varasemad uuringud Eesti tingimustes ei ole magistritöö kirjutajale käesoleval hetkel teada. 

Võrdlemised ning selle põhjalt järelduste tegemised teiste riikidega ei pruugi anda head 

tulemust: tingimused peavad olema võrdlemiseks sarnased (Lagerspetz, 2017, lk 98), mis on ka 

loogiline. Teeliiklussüsteemi tasandil on sarnasused võimalikud, kuid juhi tasandil on nn 

kohalikest oludest sõltuvaid süsteemi komponente oluliselt rohkem. Reynolds, et al., 2015 järgi 

õpivad juhid ümbritsevast liikluskeskkonnast, mis võib olla riigiti juhi tasandil erinev alates 

juhiõppest ja seadusandlusest kuni sotsiaalsete normideni. Seega saab hetkel vigade, juhi 

seisundi ja keskkonna osas vaid kirjeldada valimit (käesolev töö punkt 3.2.1). 

 

 

Küsimustik 

Pilootuuringu põhijäreldusena võib välja tuua, et kõige paremini mõõdab teguri ja sõidukijuhi 

käitumise suhet keskkonna väidete plokk, mille Cronbachi α = 0,84. Samuti võib olla piisava 

mõõtmisvõimega rikkumiste plokk. Juhi seisunditegurite plokk ja vigade plokk hetkel piisavalt 

eesmärgipõhiselt ei tööta - on väiteid, mis ei korreleeru teistega ning üldine mõõtmisvõime on 

Cronbachi α järgi otsustades ebapiisav. Küsimustikust tuleks väiteid eemaldada ning täiendada. 
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Seetõttu ei ole läbi välja arvutatud ka faktorite omavahelise korrelatsiooni maatrikseid ega 

seoste suundi ja põhjuslikkust (regressioonanalüüs). Alljärgnevalt selgitatakse töö tulemusi 

täpsemalt kategooriate kaupa.  

 

Keskkond (küsimustiku B-osa) 

13 väidet sisaldava keskkonnategureid mõõtva skaala kaks faktorit päris täpselt algseid füüsilisi 

ja tehnoloogilisi tegureid ei peegelda: esimesse faktorisse "KK F1 ÜS tuvastamine", kus on 

pidanuks olema füüsilise keskkonna tegurit mõõtvad väited, laadusid ka kolm tehnoloogilise 

teguri väidet: B41, B35 ja B42. Esimesed kaks väidet saadi Wallace (2008) põhjal, kelle töö ei 

eristanud füüsilisi ning tehnoloogilisi tegureid, vaid jaotuseks oli "keskkond" ja kolmas, B42, 

saadi tuginedes „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ Lisale 4. Põhjus võis seega olla 

magistritöö autori poolt väidete algses vales määramises: magistritöö autor jagas väited 

vastavalt HFACS füüsiliste ja tehnoloogiliste keskkonnategurite definitsioonile (käesolev töö 

lk 26) tehnoloogiliste tegurite alla, kuivõrd kõik sisaldasid viidet foorile või tõkkepuule. 

Sõnastuse järgi aga oleks võinud väiteid algusest peale ilmselt jagada ka füüsiliste 

keskkonnategurite alla kuivõrd definitsiooni (käesolev töö lk 26) järgi teega seotu sinna 

paigutub. Teise faktorisse "KK F2 AFS/tõke probleem" laadunud väidetega võib olla täpselt 

sama algse jagamise probleem: algne jaotus on tehtud eeldusel, et hinnatakse nähtavust (väited 

B31 ja B32), kuid tegelikult sisaldasid need viidet ka tehnoloogilistele vahenditele (foor ja 

tõkkepuu). Keskkonna kategooria väited on siiski täpsustunud ja nõrgalt seotud väited 

eemaldatud (mis oli üks faktoranalüüsi eesmärke). Faktoris "KK F1 ÜS tuvastamine" toodud 

väited viitavad erinevatele ülesõidukoha tuvastamise probleemidele ning faktoris "KK F2 

AFS/tõke probleem" olevad väited viitavad tehnoloogiliste vahenditega (foorid ja tõkked) 

seotud probleemidele.  Olemasolevate tulemuste põhjal võib järeldada, et keskkonnaga seotud 

peamiseks liiklusohutust mõjutavaks füüsiliseks keskkonnateguriks on nähtavus 

(raudteeülesõidukoha tuvastamine juhi poolt), tehnoloogiliseks keskkonnateguriks aga juhi 

probleemid foori/tõkkepuudega, täpsemalt teabe saamine olukorra lõppemise kohta (millal 

ülesõidukoht sõidukijuhi jaoks vabaneb). Seega loeb magistritöö autor esialgsed tulemused 

heaks ning leiab, et küsimustiku B-osa 13-väitelist mudelit on käitumist mõjutavate tegurite 

uurimiseks võimalik kasutada.  

 

Juhi seisund (küsimustiku C-osa) 

9-väitelise skaala väited laadusid kolme faktorisse. Esimese faktori "IK F1 väsitav, ärritav" 

väited viitavad sõidukijuhi raudteeülesõidukoha ületamisega seotud negatiivsele seisundile. 
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Juhul kui väidet C24 mitte arvestada selle faktorlaadungi väärtuse väiksuse tõttu 

(faktorlaadungi väärtus < 0,32), kuuluvad kõik väited selles faktoris juhi vaimse seisundi teguri 

alla. Siinkohal võib muidugi väita, et ka väsimus on vaimne seisund, kuid definitsiooni järgi 

(käesolev töö lk 27) kuulub väsimus juhi füsioloogiliste tegurite hulka. Teise faktori "IK F2 

probleem nägemisega" alla laadus kolm väidet, mis viitavad nägemisega (prillide vajadus) 

seotud probleemidele. Teise faktorisse laadunud väited olid algselt kõik juhi füüsiliste 

piirangute teguri all. Kolmas faktor "IK F3 enesehinnang" koosneb kahest väitest, mõlemad 

kuuluvad juhi vaimsete seisundite teguri alla. Faktoranalüüsi tulemusena on eristunud füüsiliste 

piirangute ning juhi vaimse seisundi tegurid, seega tegurite eraldamise kontrollimine 

faktoranalüüsi teel andis soovitud tulemuse. Juhi seisundist tulenevad liiklusohutust mõjutavad 

tegurid on seega juhi füüsilised piirangud nägemise osas, vaimse seisundi osas enesehinnang 

ning ärritus/ebamugavustunne ülesõidukoha läbimisel ja füsioloogilise seisundi osas väsimus. 

Tulenevalt testist Cronbachi α = 0.5<0.7, mis ei ole piisav, on küsimustiku selle osa sisemine 

töökindlus siiski nõrk ja magistritöö kirjutaja hinnangul sellisel kujul oleva alaskaalaga juhi 

seisunditegureid raudteeülesõidukohtade kontekstis mõõta ei saa. Sisereliaablust on võimalik 

suurendada kui lisada väiteid, mis mõõdaksid vastavat tegurit. Üheks väidete lisamise 

võimaluseks on kasutada sõidukijuhtide vabavastuste tulemusi, kuid juhi seisunditegurite 

väidete konstrueerimisel on vajalik vastava haridusega spetsialisti (psühholoog) kaasamine, 

käesoleva magistritöö kirjutajal pädevus puudub. 

 

Vead (küsimustiku D-osa) 

Kümme vigade kategooria väidet sobis laaduma nelja faktori alla: esimese faktori "VK F1 

kokkupõrge" alla kuuluvad kaks väidet viitavad kokkupõrkeohu asjaoludele kusjuures väide 

D22 loeti algselt oskustel baseeruvate vigade alla ja väide D26 otsustustõrgete alla. Arvestades 

sellega, et väited ei võetud üle otse, vaid konstrueeriti analoogia põhjal, on tõenäoliselt ka 

vigade kategoorias tegemist väidete konstrueerimise veaga magistritöö kirjutaja poolt, kus väite 

koostamise käigus on kaldutud teise teguri aluseks oleva teooria pinnale. Oskustel baseeruvate 

vigade ja otsustustõrgete aluseks olevate teooriate ühisosade osas tuleb konsulteerida jällegi 

psühholoogidega, sest  taju, mälu ja õppimisega seotu (Bucchi, et al., 2012; Reynolds, et al., 

2015; käesolev töö lk 29) on psühholoogia valdkond. Teise faktori "VK F2 tajutõrge" viis väidet 

on kõik tajutõrgete teguri väited. Kolmanda faktori "VK F3 eeldus" väited viitavad juhi 

eeldustele rongi tuleku kohta raudteeülesõidule lähenemisel. Tegemist on sisuliselt ühe ja sama 

väitega pööratud kujul, väited kuuluvad otsustustõrgete alla. Neljandas faktoris "VK F4 tõke 

läbi" on vaid üks väide, mis kuulub oskustel baseeruvate vigade hulka. Arvestades algset 
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teguripõhist jaotust (tajutõrked, otsustustõrked ja oskustel baseeruvad vead), võib faktoritesse 

laadumist pidada rahuldavaks. Vigade osas on liiklusohutust mõjutavaks teguriks 

otsustustõrked (juhi eeldused rongi tuleku kohta), tajutõrked (rongi või 

liikluskorraldusvahendite mittemärkamine) ja oskustel baseeruvad vead. Küsimustiku vigade 

osa magistritöö autori hinnangul tulenevalt nõrgast sisereliaablusest võimalik hetkel kasutada 

ei ole. Kategooriasse kuuluvate kõikide väidete korrelatsioonikordajate põhjal arvutatud 

Cronbachi α = 0,5<0,7 mis ei ole piisav: küsimustiku vigade osa sisereliaablus on nõrk. Vigade 

plokki tuleb oluliselt täiendada sellisel määral, et iga tegurit hindaks 4-5 väidet, mille 

faktorlaadungi väärtus on oluliselt üle 0,32.  

 

Rikkumised (küsimustiku E-osa) 

Faktoranalüüsil jäeti välja erandlike rikkumiste väited kuivõrd tulenevalt väidete koostamise 

metoodikast (seadusandlus) mingeid sisemisi seoseid väidete vahel ei eeldatud, samuti oli ka 

vastuste hajuvus faktoranalüüsi jaoks liiga väike. Rutiinsete rikkumiste tegurit analüüsides 

saadi faktoranalüüsi tulemusena seitsme väitega 2-faktoriline mudel. Esimene faktor "RK F1 

AFS/tõke rikkumine" koosneb neljast väitest, mis viitavad foori või tõkkepuuga 

raudteeületuskoha ületamise nõuete rikkumisele. Teine faktor "RK F2 korrektne käitumine" 

koosneb kolmest väitest, mis käsitlevad liiklusseaduse mõttes korrektset raudteeületuskoha 

ületamist. Küsimustiku erandlike rikkumiste teguri osas on sisemine reliaablus piiripealne: 

väidete korrelatsioonikordajate põhjal arvutatud Cronbachi α = 0,7. Magistritöö kirjutaja 

hinnangul saab küsimustiku rikkumiste osa pärast muutmist kasutada: erandlike rikkumiste 

pool tuleb viia järjestusskaalalt nominaalskaalale üldise statistika tegemiseks (on rikkunud/ei 

ole rikkunud) ning rutiinseid rikkumisi teatavate reservatsioonidega küsimustiku osas uurida 

küsimustikku kasutades.  

 

Küsimustikust faktoranalüüsil tulemuste põhjal (kuigi valim oli väike) võib järeldada, et 

suurimad vajakajäämised (ning ka rikkumised) on sõidukijuhil nähtavuse ja teabe saamisega 

seotud. Magistritöö kirjutaja soovitab kaaluda raudteeülesõidukohtadel nn ajatabloode 

paigaldamist, et autojuht teaks, millal ta sõitma võib hakata või kaua ta seisma peab. 

 

Tuginedes Bradburn, et al. (2004, pp. 320-321) soovitatule, on ilmne, et parandusi küsimustikus 

on liiga palju, et küsimustikku reaaluuringul kasutada ning seetõttu tuleb pilootuuringut peale 

küsimustiku parandamist kindlasti korrata.  

 



 
 
72 

3.5.!Küsimustiku edasiarendamine 
 

Küsimustiku konstrueerimise juures on praeguse seisuga vigu - erinevates plokkides on väiteid 

kas liiga vähe (juhi seisunditegurid, C-osa) või ei peegelda need täpsemalt küsimusteplokis 

käsitletud teguri olemust (vead, D-osa). Seega tuleb need probleemid enne pilootuuringu 

järgmist taset lahendada. Arvestades, et hetkel on tegemist uue küsimustiku pilootuuringu 

esimese tasemega, on tegemist tavapärase nähtusega (Bradburn, et al., 2004, p. 316). Selles 

alapeatükis toob magistritöö kirjutaja välja need suunad ja tegevused, millega küsimustiku 

arendamisel arvestada.  

 

Küsimustiku juhi seisundi osa (C-osa) ja vigade osa (D-osa) sisereliaabluse tõstmine koostöös 

erialaspetsialistiga: 

1.! raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimismaterjalidest (2013...2018, nn "uute rongide" 

periood) juhi füsioloogilise seisundi teguri, füüsiliste piirangute ja vaimse seisundi 

tegurite alla väidete konstrueerimine C-osasse 

2.! samadest uurimismaterjalidest ning võimalusel vabavastustest tajutõrgete, 

otsustustõrgete ning eriti oskustel baseeruvate vigade selgitamine ning nendest väidete 

konstrueerimine D-osasse. 

3.! küsimustiku osade katsetamine väikevalimitel, (Bradburn, et al., 2004, p. 316) järgi 

võiks see olla vähemalt 50 inimest 

4.! faktoranalüüsi läbiviimine ja tegurite laadumise kontroll ning sisereliaabluse kontrolliks 

testi  Cronbachi α arvutamine 

 

Küsimustiku rikkumiste osa (E-osa): 

1.! tulenevalt erandlike rikkumiste vastuste vähesest hajuvusest ning eeldusest, et 

rikkumiste osas statistiliste järelduste tegemiseks piisab ka rikkumise faktist (mitte 

hinnangulisest skaalast), viia erandlike rikkumiste osa järjestusskaalalt 

nominaalskaalale. 

2.! rutiinsete rikkumiste teguri osa tuleb täiendada väidetega, mis võimaldavad võrrelda 

vaatlusuuringute põhjal saadud infot küsitlusega: 

a.! "Alustan ainult fooriga (ilma tõkkepuuta) raudteeületuskoha ületamist siis kui 

rong pole veel tulnud aga punased foorituled juba vilguvad" 
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b.! "Alustan tõkkepuu ja fooriga raudteeületuskoha ületamist siis kui rong pole veel 

tulnud aga punased foorituled juba vilguvad (tõkkepuu on veel üleval)" 

c.! "Alustan ainult fooriga (ilma tõkkepuuta) raudteeületuskoha ületamist kohe kui 

rong on möödunud aga punased foorituled juba vilguvad"  

d.! "Alustan tõkkepuu ja fooriga raudteeületuskoha ületamist siis kui rong on 

möödunud, kuid punased foorituled veel vilguvad (tõkkepuu on veel üleval)" 

Kui eelnevad punktid on täidetud, on vajalik läbi viia kordusuuring ( N> 385) ja parem, kui 

seda saab teha valimil, mis on oma koostiselt (omadustelt) kõige sarnasem populatsioonile 

(juhtimisõigusega isikutele). Samuti võib suuremast valimist Costello & Osborne (2005) järgi 

olla abi faktoranalüüsil esilekerkinud probleemide lahendamiseks.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja mootorsõidukijuhtide riskeeriva 

käitumise tegurid raudteeülesõidukohal ja töötada välja uurimisinstrument (küsimustik) selle 

hindamiseks. Kuivõrd varasemad andmed raudteeülesõidukohtadel sõidukijuhtide käitumist 

mõjutavate tegurite kohta Eesti kontekstis puudusid, tuli piirduda käesolevas töös küsimustiku 

väljatöötamisel pilootuuringu faasiga. 

Teaduskirjanduse põhjal leidis magistritöö autor, et teeliiklussüsteemi uurimise mudelina saab 

kasutada Reasoni (1990) SCM, milles olid toodud sobivad tasandid. Tegurite identifitseerimisel 

toetuti üldiseid juhiseid andvale HFACS raamistikule. Küsimustik koosnes kuuest osast: 

üldküsimused, demograafiaosa, keskkonna osa, juhi seisunditegurite osa, vead ja rikkumised. 

Väited küsimustikku koostati analüüsitud teaduskirjanduse ning seadusandluse põhjal.  

Uuringu tulemusena selgus, et keskkonnaga seotud peamiseks liiklusohutust mõjutavaks 

füüsiliseks keskkonnateguriks on nähtavus (raudteeülesõidukoha tuvastamine juhi poolt), 

tehnoloogiliseks keskkonnateguriks probleemid foori/tõkkepuudega. Juhi seisundist tulenevad 

liiklusohutust mõjutavad tegurid on juhi füüsilised piirangud nägemise osas, vaimse seisundi 

osas enesehinnang ning ärritus/ebamugavus ja füsioloogilise seisundi osas väsimus. Vigade 

osas on liiklusohutust mõjutavaks teguriks otsustustõrked (juhi eeldused rongi tuleku kohta), 

tajutõrked (rongi või liikluskorraldusvahendite mittemärkamine) ja oskustel baseeruvad vead. 

Rikkumiste osas on kaks liiklusohutust mõjutavat tegurit: erandlikud rikkumised (sõit tõkkepuu 

kõrvalt) ja rutiinsed rikkumised (ülesõidufoori punase tule eiramine).  

Vastanud sõidukijuhtide toodud põhjustest 48% juhtudel on riskeeriva liikluskäitumise 

põhjuseks raudteeülesõidukohal tehnoloogilised keskkonnategurid: fooride rikked, liiga kaua 

vilkuv punane tuli, rongi möödumine/rongi pole näha ning 45% juhtudest juhi seisunditegurid: 

kiirustamine, kärsitus, madal ohutunnetus, tähelepanematus. Põhjustena nimetati ka 

sotsiaalseid norme, samuti tahtlikke tegusid (rikkumised) ning juhi vigu.  

Uuringu tulemustesse tuleb kriitiliselt suhtuda, eriti juhi seisundi ning vigade osa tulemuste 

puhul - väidete arv vastavas küsimustiku osas on ebapiisav, samuti küsimustiku nende osade 

sisemine usaldusväärsus. Samuti ei saa teha üldistusi kogu populatsioonile (kõikidele Eesti 

sõidukijuhtidele). Küsimustiku parandamiseks ja arendamiseks tuleb kaasata vastava 

väljaõppega spetsialist (psühholoog), teha parandused ning pilootuuringut kindlasti korrata.  
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SUMMARY 

 

The aims of this paper were to identify factors that can contribute risky driving on the railway 

crossings and develop an instrument for investigate those. The work, based on the Reason SCM 

model (1990) and the HFACS framework, is design research. To ensure content validity of the 

questionnaire, literature review was conducted and propositions were collected. The 

questionnaire testing was conducted as a pilot study. Participants were 95 Estonian drivers who 

completed a questionnaire. Correlation analyse and principal axis factor analysis using varimax 

rotation was used.  

The theoretical part of the work gives an overview of the road traffic system, the concept of 

zero vision and drivers' driving risk factors and their research opportunities. The Reason SCM 

model and the HFACS framework are also presented as the basis for the questionnaire. 

 

In the empirical part of the paper, the methodology and data analysis of the questionnaire will 

be explained. The work resulted in a six-part questionnaire, which included general questions, 

demographics and items related to environmental factors, condition of drivers, errors and 

violations. By factor analysis it was found that factors were divided as follows: environmental 

factors - visibility of railway crossing and problems with flashing lights/barriers. Condition of 

driver - negative experience, vision problems and self-esteem. Factors loaded on errors part 

were the risk of collision, perceptions, safe assumptions and passage through the barrier.  

Due to the low value of internal reliability test, the questionnaire is only partly used (for the 

environment and for violations) and needs to be substantially refined before the next 

questionnaire testing phase. Development proposals are also described. 
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LISAD  

Lisa 1: Väidete tulemustabel ning allikad 
!
Tabel 23: Väidete tulemustabel ja allikad. Töö autori koostatud. 

Jrk.nr Testi-
kood 

Kirjanduse põhjal konstrueeritud väide Tegur, mida 
mõõdetakse 

Allikas 

1 B11 Raudteeülesõidule lähenedes ei ole sellest 
hoiatavaid liiklusmärke 

Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

2 B12 Raudteeülesõidule lähenedes selle eest 
hoiatavad liiklusmärgid on halvasti 
nähtavad 

Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

3 B13 Mind segab, kui raudteeülesõidule 
lähenedes vihma sajab või tuiskab 

Füüsiline 
keskkond 

(Zhan, et al., 2017) 

4 B14 Mind segab kui raudteeülesõidu lähedal on 
hooned 

Füüsiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

5 B15 Mind segab kui raudteeülesõidu lähedal on 
puud ja põõsad (segav taimestik) 

Füüsiline 
keskkond 

(Baysari, et al., 2009) 

6 B21 Raudteeülesõidu kohal on tee liiga kitsas Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

7 B22 Raudteeülesõidu kohal on tee liiga lai Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

8 B23 Raudteeülesõidukoht on valgustamata Füüsiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

9 B24 Vastutulevad autod raudteeülesõidukohal 
pimestavad mind 

Tehnoloogiline 
keskkond 

tuletatud 

10 B25 Raudteeülesõidul rong pimestab mind Tehnoloogiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

11 B31 Fooriga varustatud raudteeülesõidukohal 
pole võimalik rongi eemalt näha 

Füüsiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

12 B32 Foori ja tõkkepuuga varustatud 
raudteeülesõidukohal pole võimalik rongi 
eemalt näha 

Füüsiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

13 B33 Punane foor raudteeülesõidukohal põleb 
liiga kaua 

Tehnoloogiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

14 B34 Tõkkepuu raudteeülesõidukohal on liiga 
kaua tööasendis (alla lastud) 

Tehnoloogiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 

15 B35 Alla lastud  (tööasendis) tõkkepuu on 
halvasti nähtav 

Tehnoloogiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

16 B41 Punane foor raudteeülesõidukohal on 
halvasti nähtav 

Tehnoloogiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

17 B42 Alla lastud  (tööasendis) tõkkepuul ei põle 
punased tuled 

Tehnoloogiline 
keskkond 

Raudtee 
tehnokasutuseeskirja 
kinnitamine, Lisa 4 
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18 B43 Raudteeülesõidule lähenedes rong ei anna 
vilega märku 

Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

19 B44 Raudteeülesõidule lähenedes on tee 
kurviline 

Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

20 B45 Raudteeülesõidukoht on teega lõikumisel 
halva nurga all 

Füüsiline 
keskkond 

Wallace (2008) 

21 C1 Ma ei näe, mis liiklusmärgi peal on Juhi füüsilised 
piirangud 

(Shappell & Wiegmann, 
2000) 

22 C2 Ma ei kuule, kui rong ülesõidukohale jõuab Juhi füüsilised 
piirangud 

(Laapotti, 2015) 

23 C21 Autojuhtimine on minu jaoks väsitav 
tegevus 

Juhi vaimne 
seisund 

(Baysari, et al., 2008).  

24 C22 Raudteeülesõidu läbimine on vaheldus 
minu tavapärasel teekonnal (trajektooril) 

Juhi vaimne 
seisund 

(Wierwille, et al., 2002) 

25 C23 Ma ei näe raudteeülesõidukohale sõitvat 
rongi 

Juhi füüsilised 
piirangud 

(Shappell & Wiegmann, 
2000) 

26 C24 Ma ei märganud raudteeülesõitu, sest olin 
unine (väsinud) 

Juhi 
füsioloogiline 
seisund 

(Cordazzo et al. 2016) 

27 C25 Ma olen väga hea autojuht Juhi vaimne 
seisund 

(U.S Federal Railroad 
Administration, 2009)  

28 C26 Ma ei eksi autoroolis kunagi Juhi vaimne 
seisund 

(U.S Federal Railroad 
Administration, 2009)  

29 C3 Ma ei näe, kui raudteefoori tuli vilgub Juhi füüsilised 
piirangud 

(Shappell & Wiegmann, 
2000) 

30 C4 Raudteeülesõidu läbimine teeb mind 
närviliseks 

Juhi vaimne 
seisund 

(Wierwille, et al., 2002) 

31 C5 Raudteeülesõidu läbimine vihastab mind Juhi vaimne 
seisund 

(Wierwille, et al., 2002) 

32 D11 Ma ei pannud tähele (ei märganud) 
raudteeülesõidukoha eest hoiatavat 
liiklusmärki 

Tajutõrked (Stanton & Salmon, 
2009) 

33 D12 Ma ei pannud tähele (ei märganud) vilkuvat 
punast tuld raudteeülesõidukohal olevas 
fooris 

Tajutõrked (Laapotti, 2015) 

34 D13 Ma ei pannud tähele (ei märganud) alla 
laskuvat tõkkepuud 

Tajutõrked (Laapotti, 2015) 

35 D14 Ma ei märganud rongi tulemas Tajutõrked (Laapotti, 2015) 
36 D15 Ma ei saanud aru, kui kiiresti rong sõidab 

(ülesõidukohale jõuab) 
Tajutõrked (Yeh & Multer, 2008) 

37 D16 Raudteeülesõidukohale sõites ma eeldan 
alati, et rongi ei tule 

Otsustustõrge (Zhan, et al., 2017) 

38 D21 Ma ei tea, mida peab tegema/et tuleb 
seisma jääda kui raudteeülesõidu fooris 
vilgub punane tuli 

Oskustel 
baseeruv viga 

(Rudin-Brown, et al., 
2012) 

39 D22 Oleksin äärepealt raudteeülesõidul rongiga 
kokku põrganud 

Oskustel 
baseeruv viga 

(Baysari, et al., 2009) 
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40 D23 Raudteeülesõidukohale sõites ma ootan, et 
sealt võib rong tulla 

Otsustustõrge (Zhan, et al., 2017) 

41 D24 Oleksin äärepealt raudteeülesõidul 
tõkkepuust läbi sõitnud 

Oskustel 
baseeruv viga 

(Cordazzo et al. 2016) 

42 D25 Ma ei märganud, et minu ees sõitev auto jäi 
raudteeülesõidukoha ees seisma 

Oskustel 
baseeruv viga 

(Salmon, et al., 2010) 

43 D26 Pidurdasin väga järsult 
raudteeülesõidukoha ees, sest rong tuli 

Otsustustõrge (Cordazzo et al. 2016) 

44 D27 Ma ei märganud raudteeülesõitu, sest 
otsisin autost midagi/ vahetasin 
raadiojaama/ rääkisin mobiiltelefoniga 

Oskustel 
baseeruv viga 

(Cordazzo et al. 2016) 

45 E11 Alustan raudteeületuskoha ületamist, kui 
punased tuled on süttinud 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

46 E12 Sõidan raudteeületuskohal tõkkepuu 
kõrvalt mööda 

Erandlik 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

47 E13 Sõidan raudteeületuskohal tõkkepuust läbi 
(tõke puruneb) 

Erandlik 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

48 E14 Peatun tööasendis (alla lastud) tõkkepuu 
ees 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

49 E15 Peatun raudteeülesõidukohal punase 
vilkuva foori ees 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

50 E16 Peatun raudteeülesõidukohal STOP märgi 
ees 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19* 

51 E21 Ma ei peatu raudteeülesõidukoha keelava 
fooritule ees kui ees sõitev auto ei peatu 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

52 E22 Sõidan raudteeülesõidukohal ees sõitvast 
autost mööda 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §57 

53 E23 Peatun raudteeületuskohal (rööbasteel) Erandlik 
rikkumine 

Liiklusseadus, §60 

54 E24 Jään raudteeületuskohal (rööbasteel) seisma Erandlik 
rikkumine 

Liiklusseadus, §60 

55 E25 Alustan raudteeülesõidu ületamist kohe kui 
rong on möödunud aga punased tuled veel 
vilguvad 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

56 E26 Alustan raudteeülesõidu ületamist kohe kui 
rong on möödunud aga punased tuled veel 
vilguvad 

Rutiinne 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 

57 E27 Alustan raudteeülesõidu ületamist kohe kui 
rong on möödunud aga tõkkepuu on veel 
all 

Erandlik 
rikkumine 

Liiklusseadus, §19 
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Lisa 2: Ankeedi katsetamise järgselt täpsustatud väited 
 
Tabel 24: Küsimustiku katsetamise järgselt täpsustatud ja muudetud väidete loetelu. Töö 
autori koostatud. 

Testi-
kood 

Testiväited 1 (kirjanduse põhjal 
konstrueeritud väide) 

Testiväited pärast katsetamist 

B11 Raudteeülesõidule lähenedes ei ole sellest 
hoiatavaid liiklusmärke 

Raudteeülesõidule lähenedes puuduvad sellest 
hoiatavad liiklusmärgid 

B14 Mind segab kui raudteeülesõidu lähedal on 
hooned 

Minu nähtavust segavad raudteeülesõidu 
lähedal olevad majad/hooned 

B15 Mind segab kui raudteeülesõidu lähedal on 
puud ja põõsad (segav taimestik) 

Mind segab kui raudteeülesõidu lähedal on 
kõrge taimestik (puud, põõsad, hein) 

B21 Raudteeülesõidu kohal on tee liiga kitsas Raudteeülesõidu kohal on sõidutee liiga kitsas 

B22 Raudteeülesõidu kohal on tee liiga lai Raudteeülesõidu kohal on sõidutee liiga lai 

B31 Fooriga varustatud raudteeülesõidukohal pole 
võimalik rongi eemalt näha 

Fooriga varustatud raudteeülesõidukohal pole 
võimalik rongi lähenemist eemalt näha 

B32 Foori ja tõkkepuuga varustatud 
raudteeülesõidukohal pole võimalik rongi 
eemalt näha 

Foori ja tõkkepuuga varustatud 
raudteeülesõidukohal pole võimalik rongi 
lähenemist eemalt näha 

B33 Punane foor raudteeülesõidukohal põleb liiga 
kaua 

Punane foor raudteeülesõidukohal vilgub liiga 
kaua 

B34 Tõkkepuu raudteeülesõidukohal on liiga kaua 
tööasendis (alla lastud) 

Tõkkepuu raudteeülesõidukohal on liiga kaua 
tõkkeasendis (alla lastud) 

B35 Alla lastud  (tööasendis) tõkkepuu on halvasti 
nähtav 

Alla lastud  (tõkkeasendis) tõkkepuu on halvasti 
nähtav 

B41 Punane foor raudteeülesõidukohal on halvasti 
nähtav 

Punane foorituli raudteeülesõidukohal on 
halvasti nähtav (vale nurga all, tuhm klaas vm) 

B42 Alla lastud  (tööasendis) tõkkepuul ei põle 
punased tuled 

Alla lastud  (tööasendis) tõkkepuul ei põle 
punased tuled ("helkurid") 

B44 Raudteeülesõidule lähenedes on tee kurviline Raudteeülesõidukoht on vahetult pärast teekurvi 

B45 Raudteeülesõidukoht on teega lõikumisel halva 
nurga all 

Sõidutee lõikub raudteega mitte otse, vaid nurga 
all (tee ei ristu raudteega, vaid on viltu, rongi 
nägemiseks pean ennast keerama) 

C1 Ma ei näe, mis liiklusmärgi peal on Ma näen ebaselgelt, mis liiklusmärgi peal on 
(peaksin prille kasutama) 

C2 Ma ei kuule, kui rong ülesõidukohale jõuab Ma kuulen halvasti rongi ülesõidukohale 
jõudmist 

C22 Raudteeülesõidu läbimine on vaheldus minu 
tavapärasel teekonnal (trajektooril) 

Raudteeülesõidu läbimine on mulle vaheldus 
minu tavapärasel teekonnal (trajektooril) 

C23 Ma ei näe raudteeülesõidukohale sõitvat rongi Ma näen halvasti raudteeülesõidukohale 
sõitvat/lähenevat rongi (peaksin kasutama 
prille) 

C3 Ma ei näe, kui raudteefoori tuli vilgub Ma näen raudteefoori vilkuvaid punaseid tulesid 
ebaselgelt (peaksin prille kasutama) 
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C4 Raudteeülesõidu läbimine teeb mind närviliseks Raudteeülesõidu läbimine on minu jaoks 
ebameeldiv või ebamugavust tekitav kogemus 

C5 Raudteeülesõidu läbimine vihastab mind Raudteeülesõidu läbimine on minu jaoks 
vihastav/ärritav tegevus 

D16 Raudteeülesõidukohale sõites ma eeldan alati, et 
rongi ei tule 

Raudteeülesõidukohale eemalt lähenedes 
eeldan, et rongi ei tule 

D23 Raudteeülesõidukohale sõites ma ootan, et sealt 
võib rong tulla 

Raudteeülesõidukohale sõites ma eeldan, et 
sealt võib rong tulla 

E11 Alustan raudteeületuskoha ületamist, kui 
punased tuled on süttinud 

Alustan raudteeületuskoha ületamist siis kui 
punased foorituled juba vilguvad (või alles 
vilguvad) 

E12 Sõidan raudteeületuskohal tõkkepuu kõrvalt 
mööda 

Sõidan raudteeületuskohal  tõkkeasendis (all) 
olevast tõkkepuust kõrvalt mööda 

E13 Sõidan raudteeületuskohal tõkkepuust läbi (tõke 
puruneb) 

Sõidan raudteeületuskohal tõkkeasendis olevast 
tõkkepuust läbi (tõke puruneb) 

E14 Peatun tööasendis (alla lastud) tõkkepuu ees Peatun raudteeületuskoha tõkkepuu ees kui 
tõkkepuu on alla lastud (tõkkeasendis) 

E15 Peatun raudteeülesõidukohal punase vilkuva 
foori ees 

Peatun raudteeülesõidukohta punase vilkuva 
raudteefoori ees 

E16 Peatun raudteeülesõidukohal STOP märgi ees Peatun enne raudteeülesõidukohta selle eest 
hoiatava liiklusmärgi (x-kujuline märk) või 
STOP märgi ees 

E21 Ma ei peatu raudteeülesõidukoha keelava 
fooritule ees kui ees sõitev auto ei peatu 

Ma ei peatu raudteeülesõidukohal punase 
vilkuva fooritule ees siis kui ees sõitev auto ei 
peatu 

E24 Jään raudteeületuskohal (rööbasteel) seisma Pargin raudteeületuskohal (rööbasteel) 

E25 Alustan raudteeülesõidu ületamist kohe kui rong 
on möödunud aga punased tuled veel vilguvad 

Alustan ilma tõkkepuuta raudteeülesõidu 
ületamist kohe kui rong on möödunud aga 
punased foorituled veel vilguvad 

E26 Alustan raudteeülesõidu ületamist kohe kui rong 
on möödunud aga punased tuled veel vilguvad 

Alustan tõkkepuuga raudteeülesõidu ületamist 
kohe kui rong on möödunud ja tõkkepuu üles 
tõusnud aga punased foorituled veel vilguvad 

E27 Alustan raudteeülesõidu ületamist kohe kui rong 
on möödunud aga tõkkepuu on veel all 

Alustan raudteeülesõidu ületamist tõkkepuu 
kõrvalt kohe kui rong on möödunud aga 
tõkkepuu on veel all 
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Lisa 3: Lõplik küsitlusankeet ja kaaskiri 
 
Küsimustiku kaaskiri (e-kirjaga saatmiseks): 
 
Tere, 
 
Olen Sisekaitseakadeemia magistrant ja uurin oma magistritöös autojuhtide liikluskäitumist 
Eesti raudteeülesõidukohtadel. Käesoleva küsitluse eesmärgiks on informatsiooni saamine 
autojuhtide käitumise ning käitumist mõjutavate tegurite kohta raudteeülesõidukohal. 
 
Palun Teil kui autojuhil täita väidetel põhinev küsimustik, kus on 23 küsimuste plokki. 
Küsimused puudutavad autojuhikogemust, keskkonnategureid, autojuhi enda seisundit, 
võimalikke vigu ja rikkumisi ning fooriga raudteeületuskoha ületamist. Kuna küsimustik on 
üsna põhjalik, võib vastamine aega võtta kuni 30 minutit. 
 
Vastuseid uuringuküsimustele ei saa seostada vastaja isikuandmetega ning samuti ei kasutata 
ega levitata vastuseid eraldi. 
 
Küsimustik avaneb lingile vajutades: *****   
 
Juhul kui Teil puudub autojuhikogemus ja/või raudteeülesõidukoha ületamise kogemus Eestis 
autojuhina, ärge palun küsimustikku täitke.   
 
Tänan Teid ja soovin Teile turvalist liiklemist!  
 
 
Lugupidamisega, 
Kristina Fuks-Kuus 
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6HX7�j�����VSRKMPMMOPYWI�XEOMWXEQMRI��VEYHXIIP�WIPPIOW�QMXXIIXXIR§LXYH�OSLEW
ZMMFMQMRI�Z¸M�VEYHXIIPMMOPYWI�QYYP�ZMMWMP�XEOMWXEQMRI

07�j�����PMMOPINE�OSLYWXYWXI�VMOOYQMRI�VEYHXII�¿PIXEQMWIP��VEYHXIIW¸MHYOMPI�QMXXI�XII
ERHQMRI��PMMOPYWQ§VOMHI��LIPM��NE�ZEPKYWWMKREEPMHI��X¸OOITYY�EWIRHM�NE�VIKYPIIVMNE

OSVVEPHYWXIKE�QMXXIEVZIWXEQMRI

07�j�����Q¹¹HEW¸MHYOIIPH�VEYHXII¿PIXYWOSLEP��ZEWXEWWYYREZ¹¹RHM�OEYHY�Q¹¹HEW¸MX
VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�NE�WIPPI�ZELIXYW�P§LIHYWIW�IRRI�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLXE

07�j�����VEYHXII�¿PIXEQMWI�VIIKPMXI�VMOOYQMRI��ZEPI�OMMVYW��EYXSVSRKM�PYFE�TYYHYF�
VSSQMOW¸MHYOMKE�W¸MX�¿PI�VEYHXII

07�j�����VEYHXII�¿PIXYWOSLEP�WIMWQE�N§§QMRI��¿PIXEQMRI�Z§PNEWTSSP�¿PIXYWOSLXE



2VD�%��.HVNNRQQDWHJXULG

%�� 3DOXQ�KLQQDNH��PLOOLVHO�P¦¦UDO�Q·XVWXWH�DXWRMXKLQD�HQGD�NRJHPXVWHOH
WRHWXGHV�DOOM¦UJQHYDWH�Y¦LGHWHJD�

.XL�ROHWH�Y¦LWHJD�W¦LHVWL�Q·XV��SDOXQ�YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDULDQW��NXL�DJD�OHLDWH��HW�VHH�Y¦LGH�RQ�W¦LHVWL�YDOH��YDOLJH�N·LJH�YDVDNSRROVHP
YDULDQW�

¿PHWI�IM
R¸YWXY

TMKIQ�IM
R¸YWXY

SWEPMWIPX
R¸YWXYR�

SWEPMWIPX�QMXXI
TMKIQ
R¸YWXYR

EPEXM
R¸YWXYR

6EYHXII¿PIW¸MHYPI�P§LIRIHIW�TYYHYZEH�WIPPIWX�LSMEXEZEH
PMMOPYWQ§VKMH

6EYHXII¿PIW¸MHYPI�P§LIRIHIW�WIPPI�IIWX�LSMEXEZEH�PMMOPYWQ§VKMH�SR
LEPZEWXM�R§LXEZEH

1MRH�WIKEF��OYM�VEYHXII¿PIW¸MHYPI�P§LIRIHIW�ZMLQE�WENEF�Z¸M
XYMWOEF

1MRY�R§LXEZYWX�WIKEZEH�VEYHXII¿PIW¸MHY�P§LIHEP�SPIZEH
QENEH�LSSRIH

1MRH�WIKEF�OYM�VEYHXII¿PIW¸MHY�P§LIHEP�SR�O¸VKI�XEMQIWXMO��TYYH�
T¸¸WEH��LIMR

%�� 3DOXQ�KLQQDNH��PLOOLVHO�P¦¦UDO�Q·XVWXWH�DXWRMXKLQD�HQGD�NRJHPXVWHOH
WRHWXGHV�DOOM¦UJQHYDWH�Y¦LGHWHJD�

.XL�ROHWH�Y¦LWHJD�W¦LHVWL�Q·XV��SDOXQ�YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDULDQW��NXL�DJD�OHLDWH��HW�VHH�Y¦LGH�RQ�W¦LHVWL�YDOH��YDOLJH�N·LJH�YDVDNSRROVHP
YDULDQW�

¿PHWI�IM
R¸YWXY

TMKIQ�IM
R¸YWXY

SWEPMWIPX
R¸YWXYR�

SWEPMWIPX�QMXXI
TMKIQ
R¸YWXYR

EPEXM
R¸YWXYR

6EYHXII¿PIW¸MHY�OSLEP�SR�W¸MHYXII�PMMKE�OMXWEW

6EYHXII¿PIW¸MHY�OSLEP�SR�W¸MHYXII�PMMKE�PEM

6EYHXII¿PIW¸MHYOSLX�SR�ZEPKYWXEQEXE

:EWXYXYPIZEH�EYXSH�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�TMQIWXEZEH�QMRH

6EYHXII¿PIW¸MHYP�VSRK�TMQIWXEF�QMRH

%�� 3DOXQ�KLQQDNH��PLOOLVHO�P¦¦UDO�Q·XVWXWH�DXWRMXKLQD�HQGD�NRJHPXVWHOH
WRHWXGHV�DOOM¦UJQHYDWH�Y¦LGHWHJD�

.XL�ROHWH�Y¦LWHJD�W¦LHVWL�Q·XV��SDOXQ�YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDULDQW��NXL�DJD�OHLDWH��HW�VHH�Y¦LGH�RQ�W¦LHVWL�YDOH��YDOLJH�N·LJH�YDVDNSRROVHP
YDULDQW�

¿PHWI�IM
R¸YWXY

TMKIQ�IM
R¸YWXY

SWEPMWIPX
R¸YWXYR�

SWEPMWIPX�QMXXI
TMKIQ
R¸YWXYR

EPEXM
R¸YWXYR

*SSVMKE�ZEVYWXEXYH�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�TSPI�Z¸MQEPMO�VSRKM
P§LIRIQMWX�IIQEPX�R§LE

*SSVM�NE�X¸OOITYYKE�ZEVYWXEXYH�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�TSPI
Z¸MQEPMO�VSRKM�P§LIRIQMWX�IIQEPX�R§LE

4YRERI�JSSV�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�ZMPKYF�PMMKE�OEYE

8¸OOITYY�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�SR�PMMKE�OEYE�X¸OOIEWIRHMW��EPPE
PEWXYH

%PPE�PEWXYH��X¸OOIEWIRHMW�X¸OOITYY�SR�LEPZEWXM�R§LXEZ



%�� 3DOXQ�KLQQDNH��PLOOLVHO�P¦¦UDO�Q·XVWXWH�DXWRMXKLQD�HQGD�NRJHPXVWHOH
WRHWXGHV�DOOM¦UJQHYDWH�Y¦LGHWHJD�

.XL�ROHWH�Y¦LWHJD�W¦LHVWL�Q·XV��SDOXQ�YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDULDQW��NXL�DJD�OHLDWH��HW�VHH�Y¦LGH�RQ�W¦LHVWL�YDOH��YDOLJH�N·LJH�YDVDNSRROVHP
YDULDQW�

¿PHWI�IM
R¸YWXY

TMKIQ�IM
R¸YWXY

SWEPMWIPX
R¸YWXYR�

SWEPMWIPX�QMXXI
TMKIQ
R¸YWXYR

EPEXM
R¸YWXYR

4YRERI�JSSVMXYPM�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�SR�LEPZEWXM�R§LXEZ��ZEPI
RYVKE�EPP��JSSVM�OPEEW�XYLQ�ZQW

%PPE�PEWXYH��X¸OOIEWIRHMW�X¸OOITYYP�IM�T¸PI�TYREWIH�XYPIH
��LIPOYVMH�

6EYHXII¿PIW¸MHYPI�P§LIRIHIW�VSRK�IM�ERRE�ZMPIKE�Q§VOY

6EYHXII¿PIW¸MHYOSLX�SR�ZELIXYPX�T§VEWX�XIIOYVZM

7¸MHYXII�P¸MOYF�VEYHXIIKE�QMXXI�SXWI�ZEMH�RYVKE�EPP��XII�IM�VMWXY
VEYHXIIKE�ZEMH�SR�ZMPXY��VSRKM�R§KIQMWIOW�TIER�IRREWX�OIIVEQE

2VD�&��6HLVXQGLWHJXULG

&�� 3DOXQ�KLQQDNH��NXL�VDJHOL�N¦LYDG�7HLH�NXL�DXWRMXKL�NRKWD�M¦UJQHYDG
Y¦LWHG��

�
.XL�Y¦LGH�HL�N¦L�¾OGVH�7HLH�NRKWD��WHKNH�N·LJH�YDVDNSRROVHP�YDOLN��.XL�Y¦LGH�NLUMHOGDE�W¦SVHOW�7HLG��YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDOLN�

QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

1E�R§IR�IFEWIPKIPX��QMW�PMMOPYWQ§VKM�TIEP�SR��TIEOWMR�TVMPPI
OEWYXEQE

1E�OYYPIR�LEPZEWXM�VSRKM�¿PIW¸MHYOSLEPI�N¸YHQMWX

1E�R§IR�VEYHXIJSSVM�ZMPOYZEMH�TYREWIMH�XYPIWMH�IFEWIPKIPX��TIEOWMR
TVMPPI�OEWYXEQE

6EYHXII¿PIW¸MHY�P§FMQMRI�SR�QMRY�NESOW�IFEQIIPHMZ��Z¸M
IFEQYKEZYWX�XIOMXEZ�OSKIQYW

6EYHXII¿PIW¸MHY�P§FMQMRI�SR�QMRY�NESOW�ZMLEWXEZ�§VVMXEZ�OSKIQYW

&�� 3DOXQ�KLQQDNH��NXL�VDJHOL�N¦LYDG�7HLH�NXL�DXWRMXKL�NRKWD�M¦UJQHYDG
Y¦LWHG��
.XL�Y¦LGH�HL�N¦L�¾OGVH�7HLH�NRKWD��WHKNH�N·LJH�YDVDNSRROVHP�YDOLN��.XL�Y¦LGH�NLUMHOGDE�W¦SVHOW�7HLG��YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDOLN�

QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

%YXSNYLXMQMRI�SR�QMRY�NESOW�Z§WMXEZ�XIKIZYW

6EYHXII¿PIW¸MHY�P§FMQMRI�SR�QYPPI�ZELIPHYW�QMRY�XEZET§VEWIP
XIIOSRREP��XVENIOXSSVMP

1E�R§IR�LEPZEWXM�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEPI�W¸MXZEX�P§LIRIZEX�VSRKM
�TIEOWMR�OEWYXEQE�TVMPPI

1E�IM�Q§VKERYH�VEYHXII¿PIW¸MXY��WIWX�SPMR�YRMRI��Z§WMRYH

1E�SPIR�Z§KE�LIE�EYXSNYLX



QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

1E�IM�IOWM�EYXSVSSPMW�OYREKM

2VD�'��9HDG

'�� 3DOXQ�KLQQDNH��NXL�VDJHOL�N¦LYDG�7HLH�NXL�DXWRMXKL�NRKWD�M¦UJQHYDG
Y¦LWHG�
.XL�Y¦LGH�HL�N¦L�¾OGVH�7HLH�NRKWD��WHKNH�N·LJH�YDVDNSRROVHP�YDOLN��.XL�Y¦LGH�NLUMHOGDE�W¦SVHOW�7HLG��YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDOLN�

QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

1E�IM�TERRYH�X§LIPI��IM�Q§VKERYH�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLE�IIWX
LSMEXEZEX�PMMOPYWQ§VOM

1E�IM�TERRYH�X§LIPI��IM�Q§VKERYH�ZMPOYZEX�TYREWX�XYPH
VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�SPIZEW�JSSVMW

1E�IM�TERRYH�X§LIPI��IM�Q§VKERYH�EPPE�PEWOYZEX�X¸OOITYYH

1E�IM�Q§VKERYH�VSRKM�XYPIQEW

1E�IM�WEERYH�EVY��OYM�OMMVIWXM�VSRK�W¸MHEF��¿PIW¸MHYOSLEPI�N¸YEF

6EYHXII¿PIW¸MHYOSLEPI�IIQEPX�P§LIRIHIW�IIPHER��IX�VSRKM�IM�XYPI

'�� 3DOXQ�KLQQDNH��NXL�VDJHOL�N¦LYDG�7HLH�NXL�DXWRMXKL�NRKWD�M¦UJQHYDG
Y¦LWHG�
.XL�Y¦LGH�HL�N¦L�¾OGVH�7HLH�NRKWD��WHKNH�N·LJH�YDVDNSRROVHP�YDOLN��.XL�Y¦LGH�NLUMHOGDE�W¦SVHOW�7HLG��YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDOLN�

QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

1E�IM�N¸YHRYH�WIMWQE�N§§HE�OYM�VEYHXII¿PIW¸MHY�JSSVMW�ZMPOYW
TYRERI�XYPM

3PIOWMR�§§VITIEPX�VEYHXII¿PIW¸MHYP�VSRKMKE�OSOOY�T¸VKERYH

6EYHXII¿PIW¸MHYOSLEPI�P§LIRIHIW�QE�IIPHER��IX�VSRK�Z¸MF�XYPPE

3PIOWMR�§§VITIEPX�VEYHXII¿PIW¸MHYP�X¸OOITYYWX�P§FM�W¸MXRYH

1E�IM�Q§VKERYH��IX�QMRY�IIW�W¸MXIZ�EYXS�N§M�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLE
IIW�WIMWQE

4MHYVHEWMR�Z§KE�N§VWYPX�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLE�IIW��WIWX�VSRK�XYPM

1E�IM�Q§VKERYH�VEYHXII¿PIW¸MXY��WIWX�SXWMWMR�EYXSWX�QMHEKM�
ZELIXEWMR�VEEHMSNEEQE��V§§OMWMR�QSFMMPXIPIJSRMKE



2VD�(��5LNNXPLVHG

(�� 3DOXQ�KLQQDNH��NXL�VDJHOL�N¦LYDG�7HLH�NXL�DXWRMXKL�NRKWD�M¦UJQHYDG
Y¦LWHG�
.XL�Y¦LGH�HL�N¦L�¾OGVH�7HLH�NRKWD��WHKNH�N·LJH�YDVDNSRROVHP�YDOLN��.XL�Y¦LGH�NLUMHOGDE�W¦SVHOW�7HLG��YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDOLN�

QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

%PYWXER�VEYHXII¿PIXYWOSLE�¿PIXEQMWX�WMMW�OYM�TYREWIH�JSSVMXYPIH
NYFE�ZMPKYZEH��Z¸M�EPPIW�ZMPKYZEH

7¸MHER�VEYHXII¿PIXYWOSLEP�X¸OOIEWIRHMW��EPP�SPIZEWX�X¸OOITYYWX
O¸VZEPX�Q¹¹HE

7¸MHER�VEYHXII¿PIXYWOSLEP�X¸OOIEWIRHMW�SPIZEWX�X¸OOITYYWX�P§FM
�X¸OI�TYVYRIF

4IEXYR�VEYHXII¿PIXYWOSLE�X¸OOITYY�IIW�OYM�X¸OOITYY�SR�EPPE�PEWXYH
�X¸OOIEWIRHMW

4IEXYR�IRRI�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLXE�TYREWI�ZMPOYZE�VEYHXIIJSSVM�IIW

4IEXYR�IRRI�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLXE�WIPPI�IIWX�LSMEXEZE�PMMOPYWQ§VKM
�\�OYNYPMRI�Q§VO�Z¸M�7834�Q§VKM�IIW

(�� 3DOXQ�KLQQDNH��NXL�VDJHOL�N¦LYDG�7HLH�NXL�DXWRMXKL�NRKWD�M¦UJQHYDG
Y¦LWHG�
.XL�Y¦LGH�HL�N¦L�¾OGVH�7HLH�NRKWD��WHKNH�N·LJH�YDVDNSRROVHP�YDOLN��.XL�Y¦LGH�NLUMHOGDE�W¦SVHOW�7HLG��YDOLJH�N·LJH�SDUHPSRROVHP�YDOLN�

QMXXI�OYREKM
�WII�IM�OILXM
QMRY�OSLXE LEVZE

TSSPXIP
NYLXYHIWX WEKIPM

EPEXM
�X§TWIPX
QMRE�

1E�IM�TIEXY�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�TYREWI�ZMPOYZE�JSSVMXYPI�IIW�WMMW
OYM�IIW�W¸MXIZ�EYXS�IM�TIEXY

7¸MHER�VEYHXII¿PIW¸MHYOSLEP�IIW�W¸MXZEWX�EYXSWX�Q¹¹HE

4IEXYR�VEYHXII¿PIXYWOSLEP��V¹¹FEWXIIP

4EVKMR�VEYHXII¿PIXYWOSLEP��V¹¹FEWXIIP

%PYWXER�MPQE�X¸OOITYYXE�VEYHXII¿PIW¸MHY�¿PIXEQMWX�OSLI�OYM�VSRK
SR�Q¹¹HYRYH�EKE�TYREWIH�JSSVMXYPIH�ZIIP�ZMPKYZEH

%PYWXER�X¸OOITYYKE�VEYHXII¿PIW¸MHY�¿PIXEQMWX�OSLI�OYM�VSRK�SR
Q¹¹HYRYH�NE�X¸OOITYY�¿PIW�X¸YWRYH�EKE�TYREWIH�JSSVMXYPIH�ZIIP

ZMPKYZEH

%PYWXER�VEYHXII¿PIW¸MHY�¿PIXEQMWX�X¸OOITYY�O¸VZEPX�OSLI�OYM�VSRK
SR�Q¹¹HYRYH�EKE�X¸OOITYY�SR�ZIIP�EPP

2VD�)��5DXGWHH¾OHWXV�IRRULJD

)�� .DV�7H�ROHWH�DXWRMXKLQD�¾OHWDQXG�DLQXOW�IRRULJD��NXLG�LOPD
W·NNHSXXWD��UDXGWHH¾OHV·LGXNRKWD�VHO�KHWNHO�NXL�IRRULV�YLOJXYDG
SXQDVHG�WXOHG"�

�
.EL

)M



)�� .DV�7H�ROHWH�DXWRMXKLQD�¾OHWDQXG�IRRUL�MD�W·NNHSXXJD�UHJXOHHULWXG
UDXGWHH¾OHV·LWX�KHWNHO�NXL�IRRULV�YLOJXYDG�SXQDVHG�WXOHG�MD�W·NNHSXX
RQ�VXOHWXG��VXOJXY�Y·L�DYDQHY"

�
.EL

)M

)�� 0LOOLVHG�Y·LNVLG�ROOD�7HLH�PHHOHVW�QHHG�S·KMXVHG��SHDPLQH�S·KMXV��
PLNV�DXWRMXKLG�¾OHWDYDG�YLONXYD�IRRULJD�MD�Y·L�W·NNHDVHQGLV
W·NNHSXXJD�UDXGWHH¾OHV·LWH"

)�� .XL�7HLO�ROHNVLG�Y·LPDOXVHG�PXXWD�UDXGWHH¾OHV·LGXNRKWD�RKXWXPDNV�
NLUMHOGDJH��PLOOLVW�Y·LPDOXVW�7H�NDVXWDNVLWH"��1¦LGH�
OLVDOLLNOXVP¦UNLGH�SDLJDOGDPLQH��PLQJL�WHKQRORRJLOLQH�ODKHQGXV�YPV�

)�� .XL�7HLO�ROHNVLG�Y·LPDOXVHG�PXXWD�PLGDJL�UDXGWHH¾OHV·LGXNRKWL
¾OHWDYDWH�DXWRMXKWLGH��Y·L�DXWRGH��MXXUHV��HW�UDXGWHH¾OHWXV�PXXWXNV
RKXWXPDNV��NLUMHOGDJH��PLOOLVW�Y·LPDOXVW�7H�NDVXWDNVLWH"

2VD�*��'HPRJUDDILD

*�� 7HLH�VXJX�

�
2EMRI

1IIW



*�� 3DOXQ�YDOLJH�YDQXVHYDKHPLN��NXKX�7H�NXXOXWH�

�
RSSVIQ�OYM���

�����

�����

�����

�����

ZERIQ�OYM���

*�� .XL�7H�WXQQHWH��HW�VRRYLWH�PLGDJL�¸HOGD�VHOOH�N¾VLPXVWLNX�Y·L
UDXGWHH¾OHV·LWXGH�NRKWD��SDOXQ�NLUMXWDJH�VLLD�

7¦QDQ��HW�ROHWH�DQGQXG�RPD�SDQXVH�MD�RKXWXW�OLLNOHPLVW�

3RZHUHG�E\�7&3')��ZZZ�WFSGI�RUJ�
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Lisa 4: Sõidukijuhtide hinnangud käitumist mõjutavate tegurite lõikes  
 
Alljärgnevates tabelites on toodud sõidukijuhtide hinnangud käitumist mõjutada võivate 

tegurite lõikes väidete kaupa. Tegemist on ülevaatlike kokkuvõtetega, sellepärast on 

sagedustabelites toodud väitele hinnangu (skaalal 1...5) andnute protsent, mitte hinnangute arv. 

Samuti esitatakse hinnangute aritmeetiline keskmine (m), standardhäve (s), samuti mediaan 

(Me) kui hinnangute jaotuse keskpunkt ning mood kui nn valimi "norm". 

 
Tabel 25: Sõidukijuhtide hinnangud (nõustumused) käitumist mõjutada võivate tegurite lõikes 
väidete kaupa. Töö autori koostatud. 

Väite nr Üldse 
ei 

nõustu 
(1) 

Pigem 
ei 

nõustu 
(2) 

Nii ja 
naa (3) 

Pigem 
nõustun 

(4) 

Alati 
nõustun 

(5) 

m 
(N=95) 

s Mediaan Mood 

B11 57% 31% 9% 3% 0% 1,59 0,79 1 1 
B12 31% 43% 19% 7% 0% 2,03 0,89 2 2 
B13 29% 17% 20% 26% 7% 2,65 1,34 3 1 
B14 28% 23% 24% 17% 7% 2,52 1,27 2 1 
B15 18% 15% 20% 26% 21% 3,18 1,40 3 4 
B21 28% 47% 12% 12% 1% 2,09 0,98 2 2 

B22 52% 42% 5% 1% 0% 1,56 0,65 1 1 
B23 17% 20% 38% 19% 6% 2,78 1,13 3 3 
B43 32% 35% 17% 15% 2% 2,21 1,11 2 2 
B44 16% 27% 41% 13% 3% 2,60 1,00 3 3 
B45 14% 17% 31% 34% 5% 3,00 1,13 3 4 
B31 28% 35% 26% 7% 3% 2,22 1,04 2 2 
B32 28% 33% 24% 13% 2% 2,27 1,08 2 2 
B24 17% 29% 26% 23% 4% 2,68 1,13 3 2 
B25 59% 32% 5% 3% 1% 1,56 0,82 1 1 
B33 20% 28% 22% 24% 5% 2,66 1,20 3 2 
B34 26% 29% 16% 25% 3% 2,49 1,22 2 2 
B35 41% 41% 11% 6% 1% 1,85 0,92 2 2 

B41 41% 39% 13% 7% 0% 1,86 0,91 2 1 
B42 22% 32% 26% 14% 6% 2,51 1,17 2 2 

 
 
Tabel 26: Sõidukijuhtide hinnangud (enesehinnangud) käitumist mõjutada võivate tegurite 
lõikes väidete kaupa. Töö autori koostatud. 

Väite nr 
mitte 

kunagi 
(1) 

harva 
(2) 

pooltel 
juhtudest 

(3) 

sageli 
(4) alati (5) m 

(N=95) s Mediaan Mood 

C11 73% 24% 0% 3% 0% 1,34 0,65 1 1 
C12 49% 40% 3% 6% 1% 1,69 0,89 2 1 
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C13 89% 11% 0% 0% 0% 1,11 0,31 1 1 
C23 87% 13% 0% 0% 0% 1,13 0,33 1 1 
C14 55% 33% 7% 4% 1% 1,64 0,87 1 1 
C15 71% 25% 2% 1% 1% 1,37 0,68 1 1 
C21 36% 57% 3% 3% 1% 1,77 0,75 2 2 
C22 39% 35% 7% 16% 3% 2,09 1,18 2 1 

C25 3% 1% 21% 62% 13% 3,80 0,79 4 4 
C26 9% 19% 20% 48% 3% 3,17 1,08 4 4 
C24 73% 25% 1% 1% 0% 1,31 0,55 1 1 
D11 48% 52% 0% 0% 0% 1,52 0,50 2 2 
D12 85% 15% 0% 0% 0% 1,15 0,36 1 1 
D13 92% 8% 0% 0% 0% 1,08 0,28 1 1 
D14 73% 26% 0% 1% 0% 1,29 0,52 1 1 
D15 57% 33% 8% 1% 1% 1,57 0,78 1 1 
D16 52% 26% 13% 8% 1% 1,81 1,02 1 1 
D23 49% 27% 9% 5% 8% 1,96 1,25 2 1 
D26 91% 9% 0% 0% 0% 1,09 0,29 1 1 
D21 80% 20% 0% 0% 0% 1,20 0,40 1 1 

D22 96% 4% 0% 0% 0% 1,04 0,20 1 1 
D24 94% 6% 0% 0% 0% 1,06 0,24 1 1 
D25 89% 11% 0% 0% 0% 1,11 0,31 1 1 
D27 89% 11% 0% 0% 0% 1,11 0,31 1 1 
E12 99% 0% 1% 0% 0% 1,02 0,21 1 1 
E13 98% 2% 0% 0% 0% 1,02 0,14 1 1 
E23 97% 3% 0% 0% 0% 1,03 0,18 1 1 
E24 99% 1% 0% 0% 0% 1,01 0,10 1 1 
E27 99% 1% 0% 0% 0% 1,01 0,10 1 1 
E11 41% 53% 3% 3% 0% 1,68 0,69 2 2 

E14P 91% 1% 1% 1% 6% 1,32 1,03 1 1 
E15P 78% 15% 1% 0% 6% 1,42 1,02 1 1 

E16P 57% 26% 7% 5% 4% 1,74 1,08 1 1 
E21 80% 20% 0% 0% 0% 1,20 0,40 1 1 
E22 95% 5% 0% 0% 0% 1,05 0,22 1 1 
E25 42% 36% 13% 8% 1% 1,91 0,99 2 1 
E26 29% 32% 18% 15% 6% 2,37 1,23 2 2 
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Lisa 5: Avatud küsimuste kodeerimise tabelid 
 
Tabel 27: Küsimuse F3 tunnuste, koodide ning kategooriate tabel. Töö autori koostatud 

Sõidukijuhtide poolt väljatoodud riskeeriva 
liikluskäitumise põhjused kategooriate, koodide 
ning tunnuste kaupa 

Tunnuste esinemissagedus Tunnuste 
/koodide arv 
kategoorias 

Juhi seisund 66 19 
sõidukijuhi seisundist tulenevad põhjused 66 19 

20 minutit oodanud 1   
ajaplaneerimise võimetus 1   

ärritunud olek 1   
ei hoolita enda elust 1   

ei viitsi oodata 1   
eluisu otsas 1   

hooletus 1   
hoolimatus 3   

joove 1   
kärsitus 6   

kiirustamine 20   
madal ohutunnetus 6   

oht on möödas 1   
olukorra tajumine: küll ma jõuan 3   

pikk ooteaeg 2   
rumalus 5   

tähelepanematus 5   
ükskõiksus 1   

ülbus 6   
Keskkond 70 12 

fooridega seotud põhjused 37 4 
foor hakkab liiga vara vilkuma 5   

foor vilgub liiga kaua 19   
fooririke 12   

foorituled halvasti nähtavad 1   
rongiga seotud põhjused 22 4 

rong on möödunud 9   
rong on peatuses 5   

rong takistab liiklusvoogu 1   
rongi pole näha 7   

tõkkepuudega seotud põhjused 6 2 
tõkkepuu laskub liiga vara 2   

tõkkepuud liiga kaua all 4   
muud tegurid 4 1 

ühe rööpapaari korral pole mõtet oodata 4   
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IT-lahendused 1 1 
taimeri puudumine 1   

Organisatsioon 3 1 
muud 3 1 

kehv liikluskultuur 3   
Rikkumised 3 3 

tahtlikud teod 3 3 
operatiivsõit 1   

punast tuld ei austata 1   
töö antud piirkonnas 1   

Vead 4 4 
vale tulemus 4 4 

ei peaks raudteel seisma jääma 1   
ei tea liikluseeskirju 1   

kasvatamatus 1   
manöövri lõpetamine 1   

Ei oska öelda* 4 1 
KOKKU 150 40 

* andmeanalüüsist jäeti välja kui mittesisuline vastus 
 
 
Tabel 28: Küsimuse F4 tunnuste, koodide ning kategooriate tabel. Töö autori koostatud 

Sõidukijuhtide poolt väljatoodud raudteeületuskoha ohutuse tõstmise 
võimalused kategooriate, koodide ning tunnuste kaupa 

Tunnuste 
esinemis-
sagedus 

Tunnuste/ 
koodide arv 
kategoorias 

Füüsilised keskkonnategurid 46 17 
liikluskorraldusvahenditega seotud ettepanekud 9 6 

liiklusmärgid 3   

liiklusmärgid mõlemale poole teed 1   

raudteeülesõidukohast hoiatav märgistus 1   

rongi siluetid enne raudteed 1   

täristid 1   

teekattemärgistuse lisamine 2   
muud tõkkelahendused 8 1 

künnise paigaldamine 8   
raudtee kaitsevööndiga seotud ettepanekud 10 3 

haljastuse piiramine ÜS lähedal 3   

hea nähtavuse tagamine 3   

nähtavuse parandamine 4   
sõiduteega seotud ettepanekud 19 7 

freesitud pikiribad 1   

ristumine täisnurkselt 2   

S-kujuline järsk kurv enne ülesõitu (šikaan) 1   

tee laiendamine 1   
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teekatteperforatsioon 1   

tõkkepuu rööbastest kaugemale et saaks manööverdada 1   

tunnel või viadukt 12   
Organisatsioonilised tegurid 4 3 

muu 4 3 

informeerimine, et rongid on vaiksed ja kiired 1   

kontroll ja hooldus 1   

liikluskorralduse küsimus 2   
Tehnoloogilised keskkonnategurid 71 21 

fooridega seotud ettepanekud 19 6 

eredamad foorid 1   

foorid mõlemal pool teed 1   

fooride nähtavus paremaks 2   

fooride paigaldamine 11   

lisafoori paigaldus 3   

vilkuv roheline tuli 1   
IT-lahendused 8 6 

autonavigatsiooniseade tunneb liiklusmärgina ära tõkkepuu ja foori 1   

autonavigatsiooniseadmel rongi liikumisinfo kuvamine 1   

ekraanid ÜS lähedale (õppevideod kokkupõrkest) 1   

infotabloo mis näitaks rongi asukohta 1   

kaamera 1   

taimer 3   
liikluskorraldusvahenditega seotud ettepanekud 1 1 

valgusega liikluskorraldusvahendid (märgid) 1   
muud tõkkelahendused 12 2 

maast väljuvad tõkked 11   

plaadid, mis tõustes takistaksid sõitu ja laskudes kataks rööpad 1   
tõkkepuudega seotud ettepanekud 23 3 

helkurite ja tuledega tõkkepuu 3   

teelaiused tõkkepuud 2   

tõkkepuude paigaldamine 18   
tõkkepuude ja fooridega seotud ettepanekud 3 1 

foori ja tõkkepuu kiire kustumine 3   
valgustusega seotud ettepanekud 5 2 

eristuva valguslahenduse tekitamine 2   

valgustus 3   
Kõik oli korras 7 1 
Ei oska öelda 12 1 

KOKKU: 140 43 

 
 
 


