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KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus on liiklusohutus viimastel aastakümnetel paranenud. Surmajuhtumite arv
ELi 28 liikmesriigis oli 2010. aastal ligi 31 500 ehk ainult 57% 2001. aastal registreeritud
54 949 surmajuhtumist. Oluline muutus selles suundumuses leidis aset aastatel 2008–
2010, mil liiklussurmade arv vähenes aastas 10%, samas kui aastatel 2001–2007 vähenes
see kõigest 4% aastas. Vaatamata olulisele vähenemisele ei saavutanud EL siiski 2003.
aastal seatud eesmärki vähendada aastatel 2001–2010 liiklussurmade arvu 50%.

Lisaks üldisele vähenemisele liiklussurmade arvus väärivad märkimist järgmised asjaolud:

 Vähenemine saavutati vaatamata reisijateveo üldisele kasvule: aastatel 1995–2011
kasvas kogu ELis maanteetranspordi nõudlus (mõõdetuna reisija-kilomeetrites)
keskmiselt 1,1% võrra aastas.

 Liikmesriigiti erineb olukord oluliselt. Lõuna- ja idapoolsetes liikmesriikides on
suremuskordaja tavaliselt kõrgem kui ELis keskmiselt.

 Vähenemine surmajuhtumite arvus on eri liiklejarühmade lõikes erinev:
surmajuhtumite arv on pidevalt vähenenud sõiduautode (–45%), kaubaveokite (–
40%), jalgratturite (–33%) ja jalakäijate (–34%) puhul, samas kui surmajuhtumite
arv mootorrattaõnnetustes on jäänud samaks.

 Esialgsed andmed 2013. aasta kohta näitavad, et liiklussurmade arv väheneb
endiselt, kuna ELis registreeriti kokku 26 000 surmajuhtumit. Esialgsete andmete
põhjal on liiklussurmade arv pärast aastatel 2011–2012 toimunud 9% vähenemist
vähenenud 2012. aastaga võrreldes 8%.

Andmed liiklusõnnetuste kohta kogutakse Euroopa tasandil üle-euroopalisse
keskandmebaasi CARE (ühenduse liiklusõnnetuste andmebaas), mis annab teavet
surmajuhtumite ja vigastuste kohta kogu ELis, koondades Euroopa Liidu liikmesriikidest
pärineva mittekonfidentsiaalse teabe ühte kesksesse andmebaasi.

Alates Euroopa liiklusohutuse 3. tegevuskava vastuvõtmisest on EL tunnistanud, et
liiklusõnnetuste kõige korduvam põhjus on inimlik eksimus, kuid ka teede seisundi ja
hoolduse mõju ei ole tühine. Kuna autojuhid võivad teha vigu – ja paratamatult neid ka
teevad – tuleks infrastruktuuri tingimusi järk-järgult parandada, et kaitsta kasutajaid
tõhusamalt nende oma vigade eest.

TEEHOOLDUSE KULUD EUROOPA LIIDUS

Ühtse ja täpse teabe kogumine teehooldus- ning investeerimiskulude kohta eri
liikmesriikides on keeruline, kuna andmete ühtluse tase on minimaalne. Eri liikmesriikides
hallatakse maanteid erinevalt ja nõnda on vastutus teedevõrgu eri lõikude vastavuse eest
nõuetekohastele standarditele antud paljudele eri asutustele, näiteks riikide
ministeeriumidele ja piirkondlikele või kohalikele omavalitsustele. Lisaks sellele ei ole eri
riikide konteksti võrreldes teehoolduse ja investeerimistegevuse määratlus alati selge,
mistõttu on keeruline täpselt tuvastada, mida tuleks nendes mõlemas kategoorias
registreerida, millest omakorda tekivad vastuolud selles, kuidas eri liikmesriigid andmeid
esitavad.
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Et hinnata ELis viimastel aastatel toimunud teehooldustegevuse arengut teetöödel, on
käesolevasse uuringusse koondatud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ja
Rahvusvahelise Transpordifoorumi koostatud maanteedega seotud kulude andmekogum,
Euroopa Asfaldiliidu andmed asfalditoomise kohta ja konkreetsed andmed iga riigi kohta.
Kogutud andmete põhjal on näha, et aastatel 2006–2011 oli maanteedesse investeerimise
tase ELis suhteliselt stabiilne. Maanteedesse investeerimise tase oli kõrgeim 2009. aastal,
kuid langes 2011. aastaks 7,1%. Hoolduskulude taseme osas võib analüüsi põhjal
täheldada hooldustegevuse olulist vähenemist viimastel aastatel Itaalias, Iirimaal,
Sloveenias ja Hispaanias ning tõenäolist suundumust langusele ka Slovakkias, Soomes,
Tšehhi Vabariigis, Ühendkuningriigis, Portugalis ja Ungaris. Samas on sellel ajavahemikul
registreeritud hoolduskulude suurenemine mitmes ELi liikmesriigis: Austrias, Saksamaal,
Prantsusmaal, Horvaatias, Leedus, Luksemburgis ja Poolas.

Kriisi mõju on olnud suurem seal, kus maanteede infrastruktuuri rahastamine sõltub suurel
määral valitsuse kulutustest ja mitte niivõrd muudest rahastamisallikatest (nt tasulised
teed). Eri liikmesriikide riigi rahanduse olukord ja tehtud maksu- ja eelarvepoliitilised
valikud on viinud erinevate tulemusteni.

TEEKATTE KVALITEEDI HINDAMINE JA HOOLDUSTEGEVUSE
KAVANDAMINE

Direktiivi 2008/96/EÜ vastuvõtmisega loodi ELis esmakordselt raamistik maanteede
infrastruktuuri ohutusjuhtimiseks. Kõnealune direktiiv kehtib aga ainult üleeuroopalise
transpordivõrgu (TEN-T) koridoride kohta, seda tõlgendatakse ja rakendatakse üle ELi
erinevalt ning selles keskendutakse ainult liiklusohutuse järelevalve menetluslikele
aspektidele.

EL tegi katse ületada neid piiranguid järgmiste uurimisprojektide abil:

 Pilot4safety, millega töötati välja käsiraamat ja seda täiendav kogum parimaid
tavasid. See võiks olla lähtepunktiks kõikehõlmava vahendi väljatöötamisele, mis
standardiseeriks tegevusjuhised, mida rakendavad maanteede haldajad ja
riigiasutused;

 WhiteRoads, milles tuvastati n.ö valged laigud, st maanteelõigud TEN-T koridorides,
kus vaatamata suurtele liiklusvoogudele ei ole uuringu perioodil toimunud õnnetusi,
ning uuriti neid, et teha kindlaks peamised omadused, mille tõttu nendel lõikudel on
nii kõrge liiklusohutuse tase.

Projekti WhiteRoads tulemused näitavad, et maanteede hea projekteerimine, piisavate
hoolduskavade olemasolu, usaldusväärsete ja ühtsete liiklusmärkide ja teemärgistuse ning
sobiva valgustuse paigaldamine on ühed peamised aspektid, mis määravad nende valgete
laikude edu. Projekti WhiteRoads raames välja töötatud kontrollnimekirja tuleks pidada
uueks ja täiendavaks vahendiks direktiivis 2008/96/EÜ sätestatud ohutusalastele audititele
ja kontrollidele ning seda saaks kohaldada ka muude asjakohaste teelõikude suhtes
väljaspool TEN-T võrgustikku.

Mitmes liikmesriigis on hästi toimiv kord maanteeolude jälgimiseks ja sekkumiste
prioriseerimiseks. Paljudel juhtudel ei laiene see siiski kohalikele või linnateedele. Kui
teehooldust tehakse vastavalt jälgimisprotsessi tulemustele, sõltuvad prioriseerimise
eeskirjad viisist, kuidas väljundeid hinnatakse.
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TEEHOOLDUSE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK MÕJU

Teehooldusele tehtud kulutused avaldavad ka märkimisväärset laiemat sotsiaal-
majanduslikku mõju. Teehoolduse üks kõige laiemalt tunnustatud majanduslik kasu on
sõiduaja vähenemine, mida seostatakse õigeaegse hooldusega. Samuti on tõendeid
liiklusõnnetuste sotsiaalse hinna kohta, mida on kvantitatiivselt hinnatud Prantsusmaal,
Leedus ja Hollandis korraldatud uuringutes. Uuringute põhjal, milles on püütud
kvantitatiivselt hinnata teehooldustegevuse laiemat majanduslikku mõju, saab järeldada, et
teehoolduse kulude vähendamine võib mõjutada majandust laiemalt vahemikus 100 kuni
250 protsenti.

PEAMISED JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

Võttes arvesse tulevasi Euroopa Parlamendi arutelusid ELi algatuste kohta, mille eesmärk
on aidata säilitada teekatte ohutust ja kvaliteeti ning leevendada võimalikke negatiivseid
mõjusid, mis tekivad majanduslanguse tagajärjel teedehoius tehtavate kärbete tõttu, tuleks
kaaluda järgmisi meetmeid:

 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/96/EÜ (maanteede infrastruktuuri
ohutuse korraldamise kohta) käimasoleva läbivaatamise käigus on oluline toetada
muudatuste tegemist, mis võimaldaks ühtlasemat kohaldamist kogu ELis ja laiendaks
direktiivi kohaldamise tehnilist ja geograafilist ulatust.

 Komisjoni kutsutakse üles: tegema ettepanekut laiendada projekti WhiteRoads
kogemusi teistele maanteeliikidele ja kasutada valgete laikude hindamise tulemusi
selleks, et parandada ohutustulemusi kõige ohtlikumatel teelõikudel; toetama
kontrollnimekirja levitamist sarnaselt projektis WhiteRoads välja töötatud
nimekirjadele, kui uut ja täiendavat vahendit direktiivis 2008/96/EÜ sätestatud
ohutusaudititele ja kontrollidele; motiveerima nende kohaldamist TEN-T võrgustikust
väljapoole jäävatel teelõikudel.

 Tuleks määrata kindlaks tegevused ja meetmed, mis keskenduksid kohalikele ja
linnateedele, kus on suurim ohutusrisk ja mille hooldust on mõnes riigis kõige rohkem
vähendatud.

 Tuleks aidata levitada häid tavasid, mida mitmed ELi liikmesriigid on kasutusele
võtnud ja mis võiksid aidata kaasa hooldustegevuse kulutõhususe suurendamisele kogu
ELis.


