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Antud  uurimistöö  eesmärgiks  oli  välja  selgitada  mootorsõidukis  kasutatava  laste
turvavarustuse  koolituse  vajalikkus  Eestis.  Uuringud  näitavad,  et  turvavarustuse
kasutamisel  tehakse  sageli  vigu.  Kõige  enam vigu esineb  turvavarustuse  kinnitamise
sõidukisse, mille käigus ei kinnitatud turvavarustus piisavalt tugevasti sõiduki istmele,
kasutatakse  valesid  kinnitusteid  või  unustatakse  turvavarustus  kinnitamata.  Lisaks
tehakse  vigu  lapse  kinnitamisel  turvavarustusse.  Unustatakse  turvarihmad  piisavalt
pingule tõmmata või asetatakse laps paksude talveriietega turvavarustusse. 
Uurimutöö käigus teostati 2 h loeng. Üks loengutest toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
ja teine loeng Politsei- ja piirivalveameti Lääneprefektuuris. Kokku osales uuringus 23
uuritavat. Uuringus osalemine oli vabatahtlik ning delikaatseid isikuandmeid ei küsitud.
Uuritavatele  jagati  ankeetküsimustik  enne loengut  ja  sama küsimustik  peale  loengut.
Saadud tulemusi võrreldi t-testi abil, et saada teada kas loengul oli teadmistele mõju.
Uuringust selgus, et tulemustes esines statistiliselt oluline erinevus enne ja peale loengut
(p<0,005).  Enim  valmistas  probleeme  vastamine  küsimustele:  turvavarustusele
kehtestatud nõuete kohta, turvavarustuse aegumistähtaeg, millal on turvavarustus lapsele
väike, kas turvavarustus võib kasutada paksude talveriietega, millisel kõrgusel peavad
turvarihmad asetsema ja millise värviga on tähistatud turvavarustuse kinnitusteed. Kõige
suurem  erinevus  esines  turvavarustuse  kinnituse  märgistuse  kohta.  Enne  loengut  ei
teatud märgistuse värvust, siis peale loengut teati õiget vastust 100% juhtudest. 
Eestis  ei  ole  varasemat  turvavarustuse  alast  koolitust  tehtud,  samas  selle  järele  on
nõudlus.  Lisaks  aitab  see  kaasa  turvavarustuse  õigele  kasutamisele,  mille  abil  saab
oluliselt vähendada raskete vigastuste osakaalu avarii korral. Antud koolitus võiks olla
kättesaadav kõigile ja seda võiks teostada riiklikul tasemel, et tagada koolituse ühtlane
kvaliteet.
Märksõnad: turvavarustus, turvahäll, turvatool, teadmised
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The goal for the thesis is to find out wether is there a need for instructional courses for
motor vehicle child restraint systems in Estonia. Studies show that mistakes are often
have made when useing safety restraint systems are used – either incorrect harnesses are
used or the restraint system isn't properly fastened. In addition, users are often making
mistakes while seating their child in the safety seat – the belts are left loose or child is
seated while wearing thick winter clothing.
During the study a 2 hour lecture was completed. One of the lectures was carried through
in  Tartu  Health  Care College and the other  at  the Police  and Border  Guard Board's
Western  precinct.  Altogether  23  subjects  took  part  in  the  study.  The  research  was
voluntary and any delicate personal data was required. A survey was handed out to the
subjects  before  the  lecture  and  the  same  survey  after  the  lecture.  The  results  were
compared  in  a  t-test  to  find  out  did  the  lecture  have  an  impact  on  the  paritcipants
knowledge. The study showed that there was a drastic differents in the survey results
before and after the lecture (p<0,005). The most problematic were the questions about
requirements for safety systems, expiry dates for the restraint systems, is it fine to use
the systems with thickwinter clothing, proper usage height for safety belts and the color
coding for safety harnesses. Nearly none of the subjects  didn`t know knew the proper
color coding before the lecture, but afterwards that number rose up to 100%.
There hasn't been any courses in Estonia on how to properly use child restraint systems,
although there is a demand for such lectures. It could increase the knowledge on how to
use there systems properly, which can lead to a drastic decrease in major injuries during
vehicular accidents. Such courses should be available for anybody and supported on a
state level, to guarantee a consistent quality for the courses.

Keywords:  infant  car  seat,  child  restraint  system,  childcar  seat,  child  safety  seat,

knowledge
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MÕISTED JA LÜHENDID

Isofix˗  turvasüsteemi  kinnitamise  meetod  sõidukisse.  Koosneb  kahest  kinnituspunktist

sõidukil ja spetsiaalsetest kinnitusaasadest turvasüsteemil

Kolmepunkti kinnitus˗ turvarihmad, mis koosnevad kahest õlarihmast ja jalgevaherihmast

PPA˗ Politse- ja Piirivalveamet Lääneprefektuuris toimunud loengus osalejate grupp

Semi-universal˗  turvavarustus mis sobib kindlatesse sõiduautodesse

TTK˗ Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud loengus osalejate grupp

Turvahäll˗  turvasüsteem,  mis  on  seljaga  sõidusuunas  kasutatav  ning  milles  laps  on

poollamavas asendis

Turvarihmad˗ vöörihmast, õlarihmadest ning jalgevaherihmast koosnev turvavöö

Turvatool˗ lapse turvseade, mis hõlmab tooli milles laps istub

Turvavöö˗  mootorsõidukis olev turvavahend, mille abil kinnitatakse reisija sõidukisse, et

vältida avarii korral vigastuste saamist

Universal˗ turvavarustus, mis sobib enamikesse sõidukitesse

Viiepunkti kinnitus˗  turvarihmad, mis koosnevad kahest õlarihmast, kahest vöörihmast ja

jalgevaherihmast
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SISSEJUHATUS

Kehtiva Liiklusseaduse kohaselt peab sõiduautos sõitev isik olema kinnitatud turvavööga

või  kasutama  muud  nõuetekohast  turvavarustust.  Laste  sõidutamiseks  on  ette  nähtud

spetsiaalne turvavarustus,  mis peab vastama kehtestatud nõuetele  ja sobima lapse ea ja

kasvuga. Õigesti kasutades vähendab turvavarustus avariis saadavate vigastuste osakaalu

või võib päästa elu[1,2,3,4]. 

Liiklusõnnetused  on  ühed  peamised  surmaga  lõppevad  õnnetusjuhud  kogu  maailmas.

Suurimaks  probleemiks  on  need  madala  sissetulekuga  riikide  hulgas.  Viimastel

aastakümnetel  on  järjest  rohkem  pööratud  tähelepanu  lapse  ohutuks  sõidutamiseks.

Kasutusel on väga palju erinevaid turvatooteid ning neid täiendatakse pidevalt. Lisaks on

seadusega kehtestatud nõuded, millele peab Eestis müüdav turvavarustus vastama. Vastavat

seadusandlust täiendatakse pidevalt kuna uurimiste käigus täienevad ka teadmised avariis

toimuvast ja selle mõjust lapse organismile [3,4,5,6,7]. 

Kõige  turvalisemaks  peetakse  lapse  sõidutamist  seljaga  sõidusuunas.  Uuringutest  on

selgunud, et seljaga sõidusuunas sõidutamine vähendab raskete vigastuste osakaalu kuni

96% võrra. Rootsi on riik, kus sellist sõidustiili on harrastatud juba alates 1962 aastast ja

tänu sellele on seal kõige vähem hukkunuid kaasreisijana liikluses laste hulgas. See on ka

põhjus, miks võeti vastu uued nõuded laste turvavarustusele, mis näeb ette, et laps peab

olema vähemalt 15. elukuuni seljaga sõidusuunas. Varasemalt kehtiva nõude kohaselt võeti

arvesse lapse kehamassi, mis ei ole täpseim määratluse moodus [3,5,6]. 

Levinumaks turvavarustuse liigiks alates sünnist on turvahäll. Peamine erinevus turvahällil

teistest turvatoolidest on, et seda on keelatud asetada näoga sõidusuunda. Peale turvahälli

võetakse kasutusele turvatoolid, mis on kasutatavad nii näoga sõidusuunas, kui ka seljaga

sõidusuunas.  Alguses  kasutatakse  lapse  kinnitamiseks  turvatooli  seal  olevaid

turvarihmasid,  hiljem  võib  juba  lapse  kinnitada  auto  turvavööga.  Spetsiaalset  lastele

mõeldud  turvavarustust  tuleb  kasutada  seni  kuni  lapse  saab  autosse  kinnitada  auto

turvavööga,  seejuures  tuleb  arvestada  turvavöö  sobivust  lapsele.  Turvavarust  saab

sõiduautosse kinnitada auto turvavööga või isofix kinnitusega [4,5,6,8].
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Eestis  kontrollib  mootorsõidukis  oleva  turvavarustuse  olemasolu  Politsei-  ja

Piirivalveamet. Müüdava turvavarustuse nõuetele vastavuse kontroll kuulub Maanteeameti

pädevusse. Iga aasta viiakse läbi uuring turvavarustuse kasutussageduse kohta, mis näitab

kindlat tõusutrendi. Kui aastal 2005 kasutati lastel sõidu ajal 50% juhtudest turvavarustust,

siis aastal 2011 oli see juba 98%. Turvavarustuse õige kasutamise kohta on läbi viidud kaks

väiksemat  uuringut,  mis  teostati  aastatel  2013  ja  2014  Tartu  Tervishoiu  Kõrgkoolis

lõputöödena ning olid üheks osaks suuremast rakendusuuringust, mis kestab aastani 2018.

lõputööde käigus läbi viidud uuringud näitasid, et lapsevanemate teoreetilised teadmised

turvavarustuse kasutamisel olid küllaltki head, kuid esines siiski puuduseid. Probleemiks

oli  aegunud  turvavarustuse  kasutamine,  turvavarustuse  ostmine  järelturult  ja

kasutusjuhendi mitte lugemine. Vaatluse käigus selgus, et 0 kuni 0+ grupi turvavarustuse

kasutamisel  tehti  75%  juhtudest  vigu.  Suurimaks  veaks  oli  lapse  asetamine

turvahällipaksude talveriietega [1,9,10,11,12]. 

Turvavarustuse  korrektne  kasutamine  on  väga  oluline,  et  tagada  lapsele  maksimaalne

turvalisus  autoga  sõites.  Kuna  turvavarustuse  kasutamisel  tehakse  sageli  vigu,  siis  on

oluline õpetada kasutajatele turvavarustuse korrektset kasutust. Teadmiste parendamiseks

on üheks võimaluseks koolituse korraldamine,  et  jagada nii  teoreetlisi  teadmisi,  kui ka

praktilisi oskuseid.

Uurimistöö uudsuseks on, et varasemalt ei ole korraldatud avalikke koolitusi Eestis lapse

turvavarustuse  õige  kasutamise  õpetamiseks.  Siiani  on  turvavarustuse  korrektne

kasutamise oskuse õppimine jäänud igaühe vabaks tahteks. Kuna andmed turvavarustuse

korrektse kasutamise kohta on minimaalsed, siis on raske hinnata milline mõju sellel Eestis

on.  Teistes riikides läbiviidud sarnased uuringud on näidanud, et turvavarustuse koolitus

on oluliselt vähendanud turvavarustuse kasutamisel tehtavaid vigu [13].

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse

koolituse vajalikkus Eestis.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded:

1. Viia läbi turvavarustuse koolitus ning hinnata selle mõju teadmistele.

2.  Kindlaks  teha  peamised  probleeme  valmistavad  küsimused  turvavarustuse

kasutamisel.

3. Analüüsida tehtavate vigade kattuvust varasemate uuringutega.
7



1. PROBLEEMI OLEMUS

1.1. Varasemad uuringud 

Vastavalt  WHO (World Health Organization, Maailma Terviseorganisatsioon) andmetele

on liiklussurmad juhtival  kohal  surmaga lõppevatest  õnnetusjuhtumitest  maailmas.  Igal

aastal  saab  liikluses  vigastada  üle  50  miljoni  inimese   maailmas.  Ligi  95%  nendest

surmadest ja vigastustest  juhtub madalama ja keskmise sissetulekuga riikides: Aafrikas,

Aasias,  Lõuna-Ameerikas  ja  Ida-Euroopas  [4].  Kasutades  turvavarustust  valesti  tõuseb

oluliselt  raskete  vigastuste  osakaal.  Enamasti  tehakse  vigu  turvavarustuse  kinnitamisel

mootorsõidukisse.  Kõige  levinumaks  veaks  on  turvavarustuse  liiga  lõtv  kinnitus.  On

märgatud ka turvavarustuse täielikku kinnitama jätmist või on kasutatud vale kinnitusvõtet.

Aastal 2008 läbiviidud uuringust selgus, et tihti kasutatakse turvavarustust, mis on katkine

aegunud või ei vasta kehtestatud nõuetele [14]. 

Uus-Meremaal viidi aastal 2003 läbi uuring, mille käigus tuvastati, et kuni 80% juhtudest

tehti  turvavarustuse kasutamisel  vigu.  Paigaldamiselt  tegi  vea kuni  61% uuritavatest  ja

lapse asetamisel turvavarustusse tehti vigu 65%. Enamasti  ei  pinguldatud turvarihmasid

piisavalt  tihedalt  vastu  last.  Turvavarustuse  mittekasutamise  vabanduseks  toodi  välja:

sõidukis  ei  ole  piisavalt  ruumi,  laps  tuleb  ise  turvavarustusest  välja  või  turvavarustuse

paigaldamiseks ei ole piisavalt aega. Lisaks märgiti ära, et turvavarustuse kasutusjuhendid

on keerukad, usaldusväärset informatsiooni ei ole piisavalt saada, paigaldus on ebamugav

või keerukas [13]. 

Valekasutuse põhjuseks võib pidada arvamust, et õnnetused juhtuvad alati kellegi teisega.

Lisaks  peavad  lapsevanemad  oluliseks  turvavarustuse  olemasolu  ja  ei  pea  vajalikuks

kontrollida selle korrektset paigaldust või kasutust. Ekslikult  peetakse ennast kuuluvaks

kahe hulka kümnest, kes ei tee turvavarustuse kasutamisel vigu. Tagamaks turvavarustuse

õiget kasutamist on koostatud erinevaid programme ja meetodeid. Kõige levinumaks on
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riiklikul  tasemel  seadusandluse  loomine,  mis  nõuab  turvavarustuse  kasutamist.  Sellele

lisaks koostatakse erinevaid kampaaniaid, mis osutuvad rohkem või vähem tõhusaks. Suurt

mõju  on  täheldatud  kogukondlikul  sekkumisel  turvavarustuse  kasutamisesse  ja  selle

kasutamise õpetusse [15]. 

Eestis on Maanteeameti poolt läbi viidud uuringuid turvavarustuse kasutussageduse kohta.

Aastal  2005  kasutati  50% juhtudes  sõidukis  lapse  transportimiseks  turvavarustust,  siis

aastal  2011  oli  see  juba  98%  [10].  Varasemalt  on  Eestis  teostatud  kaks  uuringut

turvavarustuse korrektse kasutamise kohta, millest selgus, et 75% kasutajatest tegi vigu.

Samad uuringud näitasid, et uuritavate teoreetilised teadmised olid head, aga praktilised

oskused olid kehvad. Sellest võib järeldada, et Eesti ei erine oluliselt teistest riikidest, kus

on uuritud turvavarustuse korrektset kasutamist [11,12]. 

1.2. Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse kirjeldus

Mootorsõidukis on ette nähtud reisijatele turvavarustus, milleks on turvavööd. Enamasti on

turvavööd  kolmepunkti  kinnitusega,  koosnedes  diagonaalrihmast  ja  horisontaalrihmast.

Esineb ka kahepunkti kinnitusega turvavöid, mis kujutavad endast horisontaalrihma, mis

kinnitub  üle  reisija  vaagnapiirkonna.  Harvem on  kasutusel  kahe  punkti  turvavöö,  mis

koosneb  ainult  diagonaalrihmast,  joostes  diagonaalis  üle  reisija  rindkere.  Kõige

efektiivsemaks  peetakse  kolme  punkti  kinnitust,  mille  korral  jookseb  diagonaalrihm

diagonaalis  üle  reisija  rindkere  ja  horisontaalrihm  kinnitub  üle  reisija  vaagnavöötme

[4,16,17]. 

Mootorsõidukis olevad turvavarustused ja istmed on kohaldatud võttes arvesse keskmist

täiskasvanu antropomeetriat. Seetõttu ei sobi need lastele, kes on alla 12 eluaasta vanad või

lühemad kui 145 cm kehapikkusega. Kohaldamaks autosõitu lapsele turvalisemaks ja ka

mugavamaks  on  võetud  kasutusele  spetsiaalsed  kinnitussüsteemid  laste  sõidutamiseks.

Mootorsõidukis  kasutatavale  laste  turvavarustusele  on  kehtestatud  kindlad  nõuded,  mis

tagavad nende ohutuse ja tõhususe. Hetkel kehtib paralleelselt kaks määrust, mis määravad

ära  nõuded  turvavarustusele:  ECE  R44 (Ühinenud  Rahvaste  Organisatsiooni  Euroopa
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Majanduskomisjoni  (UN/ECE)  eeskirjale  number 44- mootorsõidukis  kasutatava  lapse

turvaseadme  tüübikinnituse  ühtsed  sätted) ja  ECE  R129 (Ühinenud  Rahvaste

Organisatsiooni  Euroopa  Majanduskomisjoni  (UN/ECE)  eeskirjale  number 129-

mootorsõidukis  kasutatava  lapse  turvaseadme  tüübikinnituse  ühtsed  sätted).  Kahest

määrusest vanem on R44, mille järgi jaotatakse turvavarustus viide gruppi võttes arvesse

lapse kehamassi (tabel 1). Tabelis olev veerg lapse vanusega on soovituslik, mille annab

tootja  ning  mis  aitab  lapsevanemal  lihtsustada  turvavarustuse  valimist.  Määrusega  see

nõutud ei ole. Kui turvavarustus on mõeldud kasutamiseks rohkem kui ühes grupis, siis

peab see vastama mõlema grupis kehtestatud nõuetele [2]. 

Tabel 1. Turvavarustuse grupid vastavalt ECE R44

Turvavarustuse grupp Lapse kehamass kg Lapse orienteeruv vanus

Grupp 0 0˗10 0˗12 elukuud

Grupp 0+ 0˗13 0˗15elukuud

Grupp I 9˗18 1˗4 eluaasta

Grupp II 15˗25 4˗6 eluaasta

Grupp III 22˗36 6˗12eluaasta

Kindlaks on määratud nõuded turvavarustuse märgistusele. Kui turvavarustus kinnitatakse

sõidukisse  seljaga  sõidusuunas,  siis  peavad  olema  kinnituspunktid  tähistatud  sinise

värviga. Näoga sõidusuunas kinnitamiseks peavad olema turvavöö kinnitusaasad tähistatud

punase  värviga.  Turvavarustusel  peab  olema  peal  tähistus  selle  sobivusest

mootorsõidukisse. Kasutatakse kolme tüüpi tähistust:  universal, semi-universal  ja vehicle

specific. Universal tähistus  näeb  ette,  et  turvavarustus  sobib  kasutamiseks  kõikides

sõiduautodes,  kuigi  sageli  tootjad  soovitavad  ka  sellisel  juhul  turvaseadme  sobivust

kontrollida.  Semi-universal tähistuse korral  on tootja  poolt  kindlaks määratud sõidukite

nimekiri,  kuhu  antud  turvasede  sobib.  Tootja  on  sellisel  juhul  teostanud  katsed,  mis

tagavad turvaseadme ohtu kasutamise.  Vehicle-spetcific turvaseadme korral  sobib kindel

turvaseade  kindla  autoga.  Nendest  punktidest  tulenevalt  on  vägaoluline  alati  jälgida

turvavarustuse sobivust sõiduautoga, et vältida paigaldamisel tehtavaid vigu [2,16]. 

Alates  aastast  2013  kehtib  paralleelselt  ECE  R129 ehk  i-Size nõuded.  Lähitulevikus

vahetab i-Size välja R44. Kui varasemalt jaotati turvavarustus gruppidesse vastavalt lapse

kehamassile, siis uue määrusega võetakse arvesse lapse vanus ja pikkus. Uus nõue teeb
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kohustuslikuks seljaga sõidusuunas turvavarustuse kasutamise kuni lapse 15 elukuuni ning

turvavarustusele märgitakse peale kui pikale lapsele see on mõeldud varasema kehamassi

märke  asemel.  Uuringud näitavad,  et  seljaga  sõidusuunas  turvavarustus   pakub lapsele

oluliselt  rohkem  kaitset  ja  vähendab  oluliselt  raskete  vigastuste  osakaalus  [5].  Lisaks

muudetakse  uue  nõudega  kohustuslikuks  isofix kinnitus  (joonis  1.1),  mis  muudab

turvavarustuse kinnitamise oluliselt turvalisemaks ja vähendab kinnitamisel tehtavaid vigu

[8].  Isofix (International Standards Organisation FIX)  kinnituse puhul on tegemist jäiga

kinnitussüsteemiga, mis on ehitatud turvavarustuse külge ja turvavarustuse kinnitamiseks

sõiduautosse  peab  sellel  olema  vastav  valmidus  [3,4,17].   Isofix sai  kohustuslikuks

standardvarustuseks  Euroopa  Liidus  müüdavatele  uutele  mootorsõidukitele  alles  2014

aastal [18].

Joonis 1.1. Isofix kinnitus sõiduautos

Kõige  levinum turvavarustus  vastsündinu  transportimiseks  mootorsõidukis  on  turvahäll

(joonis  1.2).  Erinevalt  teistest  turvavarustusest  (turvatoolidest)  on  võimalik  last

turvahälliga autost välja võtta ja selleks on ette nähtud spetsiaalne kandesang, mis omab ka

kaitsefunktsiooni  avarii  korral.  Turvahälli  saab  autosse  kinnitada  auto  kolmepunkti

turvavööga või kasutada selleks ettenähtud spetsiaalset kinnitusalust.  Kinnitusaluseid on

nii isofix- kui ka turvavöökinnitusega. Kinnitusalused on mõeldud turvahälli turvalisemaks

kinnitamiseks ja kinnitamisel tehtavate vigade vähendamiseks. Laps kinnitatakse turvahälli

seal olevate turvarihmade abil. Turvarihmad võivad olla kas kolmepunkti- või viiepunkti

kinnitusega. Kuna turvahäll on mõeldud kasutamiseks alates sünnist, siis keelatud on selle

asetamine autosse näoga sõidusuunas. Eraldi on olemas spetsiaalsed turvahällid, mida saab

kasutada küljega sõidusuunas ning selles  asetseb laps  täislamavas asendi.  Turvahäll  on
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lapsele  väike,  kui  lapse  pea  ulatub  turvahälli  ülemise  ääreni  (soovituslik  pea  all  pool

ülemist äärt 2,5 cm) või kui lapse kehamass ületab lubatud piiri [4,6,7,19,]. 

Joonis 1.2. Turvahäll Cybex Aton 2, kolmepunkti turvarihmad

Väga  levinud  on  turvahälli  kasutamine  väljaspool  mootorsõidukit.  Sellega  on  mugav

magavat last võtta kaasa poodi või arstile. Uuringud näitavad, et väga sageli tehakse siingi

kasutamisel vigu. Kuna turvahällis on laps sundasendi, siis tootjad ja lastearstid ei soovita

last üle 2 h selles hoida. Pole harvad ka juhud, kus lapsed hooletuse tõttu turvahällist välja

kukuvad,  kuna  ekslikult  arvatakse,  et  väljaspool  sõiduautot  ei  ole  vaja  turvarihmasid

kinnitata.  Sagenenud  on  lämbumisjuhud  vastsündinutega,  kes  on  jäetud  turvahälli

järelvalveta magama. Vastsündinu ei ole suuteline oma keha ise hoidma ja magades vajub

beebi pea rinnale ning hingamisteed surutakse kokku, mis omakorda põhjustab lämbumist

[20].

Peale turvahälli võetakse kasutusele turvatoolid (joonis 1.3). Need kinnitatakse autosse kas

auto turvavöö või isofix kinnituste abil. Turvatool jääb püsivalt autosse ja last sellega koos

väljaspool sõidukit transportida ei saa. Turvatoole on nii näoga sõidusuunas kasutatavaid

kui  ka  seljaga  sõidusuunas  kasutatavaid.  Laps  kinnitatakse  turvatooli  kas  kolmepunkti

turvarihmade, viiepunkti  turvarihmade või spetsiaalse löökpadja abil.  Turvatool,  mis on

mõeldud kasutamiseks kuni 4-aasta vanusele lapsele peab pakkuma tuge lapsele ka siis, kui

laps  jääb sõidu ajal  magama.  Nõutud on, et  turvatooli  turvarihmad oleks avatavad ühe
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nupuga  ja  vastav  nupp  peab  olema  tähistatud  punaselt.  Sama  nõue  kehtib  ka  auto

turvavööde kohta ja see on mõeldud päästetööde hõlbustamiseks [2,3,6,14,16,].

Joonis 1.3. Britton 3Way turvatool, grupp I, II, III, 9-36 kg kehamassiga lapsele

Kui  last  ei  ole  enam  võimalik  turvatooli  kinnitada  turvarihmade  abil,  siis  võetakse

kasutusele  turvavarustus,  milles  laps  kinnitatakse  auto  turvavööga.  Selleks  on  eraldi

seljatoega või seljatoeta istmekõrgendused. Need aitavad suunata auto turvavöö korrektselt

üle lapse rindkere ja vaagnapiirkonna. Turvavöö diagonaalrihm peab jooksma üle lapse õla

diagonaalis üle rindkere ning horisontaalrihm üle lapse vaagnapiirkonna [2,4,6,14,].

1.3. Turvavarustuse korrektne kasutamine

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb turvavarustust alati õigesti kasutada. Iga viga

turvavarustuse  paigaldamisel  või  lapse  asetamisel  turvavarustusse  vähendab  selle

kaitsefunktsioone.   Täheldatud  on,  et  mitu  väikest  viga  turvavarustuse  kasutamisel  on

sarnane ühe suure veaga. Kõige täpsemad juhised turvavarustuse õigeks paigaldamiseks ja

kasutamiseks  saab  tootjapoolsest  kasutusjuhendits.  Müügil  olevad  turvatoolid  ja  hällid

võivad näiliselt tunduda sarnased, siis sageli on nende kasutamisel erisused [13,14,21,22].

Turvavarustuse kinnitamisel autosse tuleb jälgida, et see jääks tugevasti sõiduauto istme
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külge  kinni.  Liiga  lõdva  kinnituse  korral  ei  hakka  avarii  korral  turvavarustus  oma

funktsiooni  koheselt  täitma ja see toob endaga kaasa lisavigastusi  või tõstab vigastuste

raskusastet.  Lapse  kinnitamisel  turvaseadmesse  tuleb  turvaseadmes  olevad  turvarihmad

pingutada  maksimaalselt,  et  vältida  lisaruumi  liikumiseks  avarii  korral  [13,14,22].

Kindlasti  tuleb  vältida  lapse  asetamist  turvaseadmesse  paksude  talveriietega,  kuna  see

takistab  turvarihmade  korrektset  kinnitamist.  Võib  tunduda,  et  turvarihmad  on  tihedalt

vastu last,  aga avarii korral mõjuvad jõud suruvad paksud talveriided kokku ning tekib

lisaruum turvarihmade ja lapse vahele. Sellest tulenevalt libiseb laps turvarihmade vahelt

välja. Vähendamaks lisaruumi teket tuleb veel jälgida turvarihmade asetust lapse õlgade

suhtes.  Seljaga  sõidusuunas  asetseval  turvavarustusel  peavad  turvarihmad  olema  lapse

õlgadega ühel kõrgusel või õlgadest all pool. Näoga sõidusuunas asetsevas turvavarustuses

peavad  turvarihmad  olema  lapse  õlgadega  ühel  kõrgusel  või  õlgadest  üleval  pool

[19,23,24]

Turvavarustuse kasutamisel on oluline jälgida selle sobivust lapse eale ja kasvule. Kõige

turvalisem moodus lapse sõidutamiseks on seljaga sõidusuunas. Oluline on meeles pidada,

et väikelaps ei ole füsioloogiliselt samasugune täiskasvanuga. Vastsündinul moodustab pea

kogu kehamassist kuni 25%, samas kui täiskasvanul on see kõigest 6%. Võrdlusena kandes

see  üle  80  kg  kehamassiga  täiskasvanule  tähendaks  see,  et  sellises  olukorras  kaaluks

täiskasvanu  pea  20  kg  4,8  kg  asemel.  Kasutades  seljaga  sõidusuunas  turvavarustust

väheneb raskete  vigastuste  osakaal  kuni  96%. Laupkokkupõrke  korral  liigub lapse  pea

koos lülisambaga vastu turvavarustuse seljatuge, mis seda toestab. Kasutades aga näoga

sõidusuunas turvavarustust liigub lapse pea suure hooga ette ning lapse lülisammas saab

vigastada [5,19].

Tootjad annavad turvavarustusele „kõlblik kuni” tähtaja, mida tuleb arvestada. Kõik mida

kasutatakse  kulub  ja  see  kehtib  ka  turvavarustuse  kohta.  Autos  olevale  turvatoolile

mõjuvad päike, niiskus ja  temperatuur, mis muudavad selle plastikust ja kangast osasid

rabedaks.  Igal  kasutuskorral  pinguldatakse  turvarihmasid,  mis  kuluvad  hõõrdumisega.

Turvavarustuse  katteriide  all  asub plastikust  korpusel  lööke summutav osa,  mis  samuti

kulub ja väsib ajaga. Eriti oluline on meeles pidada, et peale avariid tuleks turvavarustus

välja vahetada kuna selle osad on saanud kannatada, eriti lööke summutav osa [25,26].
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1.4. Probleemi olemus Eestis

Mootorsõidukis kasutatavat laste turvavarustust võib käsitleda kui isikukaitsevahendit, mis

kaitseb  last  avarii  korral  ja  õigel  kasutamisel  vähendab  oluliselt  saadavate  vigastuste

raskusastet. Täiskasvanute töökeskkonnas peetakse oluliseks, et töötaja kasutab vajalikke

isikukaitsevahendeid,  et  vältida  töö  käigus  saadavaid  vigastusi  ning  vähendada  nende

raskusastet.  Selleks,  et  isikukaitsevahendeid  kasutataks  ja  seda  tehtaks  korrektselt,

koolitatakse töötajaid. Sellised koolitused on kohustuslikud ja nende läbimist kontrollitakse

riiklikul tasemel [27]. Laste turvavarustuse kasutamine on Eestis kohustuslik alates 1996.

aastast  ja  on  reguleeritud  Liiklusseadusega.  Eesti  Liiklusseadus   näeb  ette,  et

mootorsõidukis tuleb kasutada lapse pikkusele ja kaalule vastavat turvavarustus, kui auto

turvavöö  ei  sobi  lapse  pikkusega  ning  turvaseade  peab  olema  kinnitatud  vastavalt

tootjapoolsetele nõuetele. Eraldi ei ole lahti seletatud, mis on turvaseade ning puuduvad

vastavad  viited.  Liiklusseaduse  §  36  lg  8  sätestab:  „Kui  laste  sõidutamisel  sõiduauto

tagaistmel  kahe  lapse  turvaseadme  tõttu  keskmise  turvaseadme  paigaldamine  ei  ole

võimalik, tuleb vähemalt kolmeaastase lapse kinnitamiseks keskmisel istekohal kasutada

vähemalt  täiskasvanu  turvavöö  vöörihma”  [1].  Võttes  arvesse  varasemaid  uuringuid,

soodustab selline tegevus turvavarustuse valekasutust ning seab ohtu ka lapse elu ja tervise

[28]. Laste turvavarustuse kontrollimist liikluses teostab Politsei- ja piirivalveamet. Poes

müüdava  turvavarustuse  nõuetele  vastavuse  kontrolli  kohustus  on  Maanteeametil  [9].

Turvavarustuse korrektset kasutamist peab kontrollima isik, kes seda oma mootorsõidukis

kasutab  [1].  Seega  võrreldes  täiskasvanute  isikukaitsevahendite  korrektse  kasutamise

kontrolli  nõudeid  lapse  isikukaitsevahendite  korrektse  kasutamise  nõuetega,  siis  on

täiskasvanud  soodsamas  seisus.  Peetakse  loomulikuks,  et  täiskasvanuid  juhendatakse

õigeid  vahendeid  õigesti  kasutama  ja  selle  üle  teostatakse  kontrolli,  kuid  laste

isikukaitsevahendite korrektse kasutamise kontroll ei peeta riiklikul tasemel oluliseks. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA

2.1. Valim

Uuringu sihtgrupiks olid lapsevanemad, hooldajad ja teised isikud, kes puutuvad kokku

laste  sõidutamisega  mootorsõidukis.  Uuringus  osales  kaks  gruppi,  millest  esimese

moodustasid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi TTK) 08.12.2015 läbiviidud koolitusel

osalenud,  kellest  viis  soovis  uuringus  osaleda.  Teise  grupi  moodustasid  Politsei-  ja

piirivalveameti  Lääneprefektuuris  (edaspidi  PPA)  21.01.2016  toimunud  koolitusel

osalenud vabatahtlikud, keda oli kokku 18 isikut. TTK grupis olid isikud, kes registreerusid

Tartu  Tervishoiu  Kõrgkoolis  toimunud  turvavarustuse  koolitusele,  mis  toimus

täiendkoolitusena.  Politsei-  ja  Piirivalveamet  tellis  turvavarustuse  koolituse  Tartu

Tervishoiu Kõrgkooli vahendusel, mis toimus Pärnus. Koolitusel osalemine oli mõlemas

grupis vabatahtlik. Lisaks said kõik osalejad vastava tunnistuse koolitusel osalemise kohta.

2.2. Turvavarustuse koolitus

Turvavarustuse koolituse aluseks võeti aastatel 2013 ja 2014 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli

tervisekaitse spetsialisti erialal tehtud lõputööd, mis käsitlesid turvavarustuse kasutamist

mootorsõidukis.  Lõputööde käigus  uuriti  kuidas  otsitakse  informatsiooni  turvavarustuse

kohta,  kui  heaks  saadud informatsiooni  peetakse,  milliseid  vigu  tehakse  turvavarustuse

kasutamisel,  millised  on  teoreetilised  teadmised  turvavarustuse  kasutamisel.  Saadud

tulemuste põhjal koostati koolituse kava ning käsitletavad teemad. 

Esimese  teemana seletati  lahti  mis  on  turvavarustus,  kuidas  seda  liigitatakse,  milliseid

erinevaid  turvavarustuse  liike  on  ja  mida  seejuures  tuleb  jälgida.  Lisaks  toodi  välja,

milliseid parameetreid tuleb jälgida turvavarustuse soetamisel ja kasutamisel ning miks on
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oluline  lugeda  kasutusjuhendit.  Teise  suurema  teemagrupi  moodustas  turvavarustuse

soetamine  ning  selle  nõuetele  vastavuse  hindamine.  Lisaks  õpetati  turvavarustuse

säilivusaja hindamist ning mida peab jälgima, et veenduda turvavarustuse korrasolekus.

Kolmanda grupi moodustas turvavarustuse korrektse kasutamise olulisus. Sai välja toodud

peamised vead, mis tehakse turvavarustuse kasutamisel ja miks need vead on ohtlikud.

Õppevahendite  abil  näidati  erinevaid  tehtavaid  vigu  ja  mis  need endaga kaasa  toovad.

Peale valet kasutusvõtet sai näidatud õiget kasutusvõtet. 

Koolitusel sai eraldi käsitletud turvavarustust, mis on ohtlik või ei vasta nõuetele, miks ei

ole soovitatav soetada turvavarustust  järelturult  ning mis on erinevused Euroopa Liidus

müüdaval  ja  kasutataval  turvavarustusel  ning  Ameerika  Ühendriikides  müüdaval

turvavarustusel. Antud teema oli oluline kuna väga palju soetatakse turvavarustust interneti

teel ostes. Kuna Eestis ei kontrollita müüdavat turvavarustust, siis peab enne ostu selgeks

tegema  kas  ostetav  turvavarustus  vastab  nõuetele  ja  selle  kasutamine  on  ohutu.

Näitlikustava vahendina oli osalejatel võimalik tutvuda kahe erineva nõuetele mittevastava

turvatootega. Peale koolitust teoreetilist poolt oli osalejatel võimalus harjutada erinevate

turvatoolide ja turvahälli  paigutamist auto istmele. Selleks oli  olemas spetsiaalne stend,

millele sai turvavarustust kinnitada. 

2.3. Ankeet 

Uuringu läbiviimiseks  võeti  aluseks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis  aastatel  2013 ja  2014

tehtud lõputööd, mis käsitlesid mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse kasutamist

Eestis.  Antud  lõputööde  põhjal  koostati  loeng  ja  ankeet.  Loengu  läbiviimiseks  tehti

koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooli  täiendkoolituse osakonnaga ning loengu kohta oli

uuritavatel  võimalik  saada  informatsiooni  internetist.  Lisaks  oli  vajalik  eelnev

registreerimine koolitusele.

Uurimustöö läbiviimiseks  koostati  kaks  ankeeti,  kuna uurimisgrupid  erinesid  üksteisest

mõne küsimusega. Ankeedi koostamisel võeti arvesse varasemalt tehtud lõputööd ja nende

baasil koostati koolituse kava.  TTK grupi ankeet koosnes 23 küsimusest (lisa A) ja PPA
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grupi  ankeet  koosnes  17  küsimusest  (lisa  B).  TTK  ankeet  sisaldas  lisaks  küsimusi

turvavarustuse  ostmise,  väikelapse  füsioloogia,  turvavarustuse  kasutamine  väljaspool

mootorsõidukit  ning  turvaliseima  sõidusuuna  kohta.  Küsimustikus  kasutati  avatud

küsimusi  ja  valikvastustega  küsimusi.  Küsimustele  vastates  tuli  valida  õiged

vastusevariandid ja ühel küsimusel võis õigeid variante olla mitu. Iga küsimuse juures oli

ka vastusevariant „ei oska öelda”. Antud vastusevariant on heaks indikaatoriks edaspidi

koolitusel  käsitletavate  teemade  valikul.  Uuringus  osalemine  oli  vabatahtlik  ja  kõiki

osalejaid  teavitati,  et  andmeid  kasutatakse  Eesti  Maaülikooli  magistritöö  koostamisel.

Ankeedis ei küsitud delikaatseid isikuandmeid.

2.4. Küsitluse läbiviimine

Uuringu  läbiviimiseks  korraldati  kaks  2  h  loengut,  milles  käsitleti  mootorsõidukis

kasutatava laste turvavarustuse kasutamist. Enne koolitust anti vabatahtlikele ankeet, mille

nad  täitsid  koolituse  alguses.  Koolituse  käigus  toimus  nii  loeng  kui  ka  praktiline  osa.

Lisaks kasutati abivahendeid: stend, milleks oli auto iste; nukk; turvahäll  HTS BeSafe Izi

Go (joonis 2.1.A);  Maxi Cosi Priori XP turvatool  (joonis 2.1.B);  Graco Cosmik Duoflex

(joonis 2.1.C) seljaga sõidusuunas kasutatav turvatool; Britton 3Way turvatool (joonis 1.3);

mittenõuetekohane  riidest  turvatool.  Loengu  käigus  oli  osalejatele  võimalus  proovida

erinevaid turvavahendeid ja neid stendile kinnitada.  Peale loengut jagati osalejatele uus

ankeet, milles olid samad küsimused, mis enne loengut antud ankeedis. Saadud tulemusi

võrreldi  omavahel,  et  teha  kindlaks,  kas  koolitus  andis  juurde  teadmiseid  ja  millised

küsimused kõige enam probleeme valmistasid. 
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A. HTS BeSafe iZi GO 
turvahäll, grupp 0 kuni 0+, 
viiepunkti kinnitusega. 
Koolitusel kasutatud nukk

B. Akta Graco Duoflex seljaga 
sõidusuunas turvatool

C. Maxi Cosi Priori XP turvatool, 
grup I

Joonis 2.1. Turvavarustuse koolitusel kasutatud turvahäll ja turvatoolid

2.5. Andmetöötlus

Saadud andmed sisestati  LibreCalc programmi,  milles teostati  andmetöötlus.  Tulemuste

töötluseks  kasutati  veel  andmetöötlusprogrammi  SPSS  23.0.   Tulemuste  keskmiste

võrdlemiseks kasutati  t-testi  mille abil leiti statistiliselt oluline näitaja (p<0,05). Saadud

tulemusi analüüsiti, et leida seos teadmiste vahel enne koolitust ja peale koolitust. Selliselt

on  võimalik  kindlaks  teha,  kas  turvavarustuse  alasest  koolitusest  on  kasu  ja  millised

probleemid esinevad enim turvavarustuse kasutamisega ning kas need ühtivad ka teistes

riikides läbiviidud samalaadsete uuringute tulemustega. 
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3. TULEMUSED

3.1. Uuritavate kirjeldus

Tabelis 2 on toodud uuritavate arv (n),  sugu, vanus, haridus, laste arv. 

Tabel 2. Uuritavate üldandmed

Uuritavate andmed TTK PPA

Uuritavate arv (n) 5 18

Sugu 3 naist 2 meest 4 naist 14 meest

Keskmine vanus 29,4 ±5,98 36,7±7,65

Haridustase 3 keskharidus 2 kõrgharidus 4
keskharid

us

5 kesk-
eri

9
kõrgharid

us

Laste arv keskmiselt osaleja
kohta

1 laps või esimene laps
sündimas

1,7 ± 1,40 last

Uuring  viidi  läbi  kahes  grupis.  TTK  grupis  oli  3  naist  ja  2  meest  ning  grupiliikme

keskmiseks  vanuseks  oli  29.4±5,98 aastat.  Kolm  osalenut  omasid  keskharidust,  kahel

osalenul oli kõrgharidus ning kõigil osalejatel oli üks laps või esimene laps sündimas. PPA

grupi liikmete keskmine vanus oli 36,7±7,65 eluaastat.  Mehi oli uuritavate hulgas 14 ja

naisi 4. Kõrgharidust omas 9 osalist, kesk-eri haridus oli viiel osalejal ning neljal osalejal

oli keskharidus. Keskmiselt oli lapsi osaleja kohta 1,7±1,40. 

3.2. Ankeetküsitluse analüüs

Uuringu käigus täidetud ankeete analüüsides selgus, et üldkokkuvõttes oli koolitusest kasu.

Mõlemal  grupil  oli  enne  ja  pärast  koolitust  teoreetiliste  teadmiste  tulemustes  oluline

statistiline erinevus (p<0,005). Läbiviidud uuringust selgusid peamised teemad, milles tehti

vigu.  Kõige  enam  paranesid  teadmised  enne  ja  peale  koolitust  (p<0,05) küsimustes:
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millistele  nõuetele  peab  turvavarustus  vastama;  millise  värviga  on  tähistatud

turvavarustuse  kinnitused  sõltuvalt  selle  asetusest  sõidusuuna  suhtes;  isofix kinnituse

kasutamine  koos  turvavöökinnitusega;  millisel  kõrgusel  peavad  asetsema  turvarihmad

sõltuvalt  turvavarustuse  asetusest  sõidusuuna  suhtes;  lapse  asetamine  turvavarustusse

paksude talveriietega; kui kaua võiks kasutada seljaga sõidusuunas turvavarustust; kuna on

turvahäll  lapsele  väike;  turvahälli  kasutusaeg ehk „kõlblik  kuni”;  kas iga turvavarustus

sobib igasse autosse; mitme punkti kinnitus peab turvavarustusel olema.

Mõlemas  grupis  teati  kõige  vähem  vastust  küsimusele,  millise  värviga  on  tähistatud

turvavarustuse kinnitusaasad turvavöö kinnituse korral, sõltuvalt turvavarustuse asetusest

sõidusuuna suhtes. Vastavalt kehtestatud nõudele,  ECE R44, peavad seljaga sõidusuunas

turvavööga  kinnitatava  turvavarustuse  kinnitusaasad  olema  tähistatud  sinise  värviga.

Samast  nõudest  tulenevalt  peab  olema  näoga  sõidusuunas  turvavööga  kinnitatava

turvavarustuse  kinnitusaasad  olema  tähistatud  punase  värviga.  Kui  turvavarustust  saab

kasutada  mõlemat  pidid,  siis  peavad olema mõlemad  märgistused. Selle  küsimusele  ei

osanud vastata 100% uuritavatest TTK grupis  (joonis 3.1) ning PPA grupis teadis näoga

sõidusuunas  kinnituse  tähistust  enne  koolitust  50%  vastanutest  ja  seljaga  sõidusuunas

tähistust 28% vastanutest (joonis 3.2). 

Joonis  3.1. Vastuste  valik  TTK  grupis  küsimusele  „Millise  värviga  on  tähistatud

turvavööga  kinnitatava  turvavarustuse  kinnitused  sõltuvalt  selle  asetusest  sõidusuuna

suhtes” (%, vastajate osakaal)
21

Seljaga sõidusuunas sinine
Näoga sõidusuunas punane

Ei oska vastata

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Enne koolitust

Peale koolitust

V
as

tu
se

 v
al

in
ut

e 
os

ak
aa

l, 
%



Joonis  3.2. Vastuste  valik  PPA  grupis  küsimusele  „Millise  värviga  on  tähistatud

turvavööga  kinnitatava  turvavarustuse  kinnitused  sõltuvalt  selle  asetusest  sõidusuuna

suhtes” (%, vastajate osakaal)

Lisaks turvavööga kinnitamisele on turvavarustuse kinnitamiseks olemas  isofix kinnitus.

Kasutades sellist  turvavarustust  mootorsõidukis,  millel  on samuti  isofix valmidus,  tuleb

vastavalt tootjapoolsetele juhenditele valida üks kinnitusviisidest. Ei ole lubatud kasutada

mõlemat  kinnitusviisi  korraga,  kuna  koos  kasutades  vähendavad  need  avarii  olukorras

üksteise  töövõimet ja turvavarustuse kaitseomadused vähenevad. Lisaks tuleb arvestada

kas  tegemist  on  universal või  semi-universal tootega.  Seoses  sellega  sai  esitatud

uuritavatele  gruppidele  küsimus  isofix ja  turvavöökinnituse  kooskasutamisest,  et  tõsta

turvalisust. Enne koolitust valis „jah” vastuse PPA grupis 33% või ei osanud vastata 44%

uuritavatest.  Õiget  vastust  teadis  enne  koolitus  22%.  Peale  koolitust  oskas  küsimusele

õigesti vastata 94% vastanutest, valesti vastas peale koolitust 6% (joonis 3.3).
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Joonis 3.3. Vastuste valik PPA grupis küsimusele „Kas isofix kinnitust võib koos turvavöö

kinnitusega kasutada” (%, vastajate osakaal)

Varasemalt Eestis läbiviidud uuringud näitasid, et kuni 75% lapsevanemates asetas oma

lapse turvahälli paksude talveriietega. Selline turvavarustuse kasutamine vähendab oluliselt

turvavarustuse  kaitsevõimet  ja  võib  soodustada  raskete  kehavigastuste  võimalust  avarii

olukorras. Antud uuringust selgus, et enne koolitust valis TTK grupis „jah” vastuse, ehk oli

valmis  last  paksude talveriietega turvavarustusse asetama,  40% vastanutest  (joonis  3.4)

ning PPA grupis valis „jah” vastuse 22% vastanutest (joonis 3.5). Peale koolitust valis „ei”

vastuse 100% vastanutest mõlemas grupis. 

Joonis 3.4. Vastuste  valik  TTK grupis küsimusele „Kas last  võib paksude talveriietega

turvavarustusse panna” (%, vastajate osakaal)
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Joonis  3.5. Vastuste  valik  PPA grupis  küsimusele „Kas last  võib  paksude talveriietega

turvavarustusse panna” (%, vastajate osakaal)

Turvavarustuse kasutamisel tuleb jälgida turvarihade kõrgust lapse õlgade suhtes, et viia

miinimumini  liikumisruum  lapse  ja  turvarihmade  vahel,  mis  omakorda  väldib  lapse

põrkumist vastu auto salongi avarii olukorras. Kasutades näoga sõidusuunas turvavarustust

peavad  selle  rihmad  asetsema  kas  lapse  õlgadega  samal  kõrgusel  või  natuke  õlgadest

kõrgemal.  Seljagasõidusuunas  kasutatava  turvavarustuse  korral  peavad  turvarihmad

asetsema lapse õlgadega samal kõrgusel või õlgadest all pool. Enne koolitust teadis õiget

vastust näoga sõidusuunas asetuse korral 60% TTK grupi vastanutest (joonis 3.6) ja 39%

PPA vastanutest (joonis 3.7). 

Joonis  3.6. Vastuste  valik  TTK grupis  küsimusele  „Millisel  kõrgusel  peavad  asetsema

turvarihmad lapse õlgade suhtes sõltuvalt selle asetusest sõidusuuna suhtes” (%, vastajate

osakaal)
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Joonis  3.7. Vastuste  valik  PPA grupis  küsimusele  „Millisel  kõrgusel  peavad  asetsema

turvarihmad lapse õlgade suhtes sõltuvalt selle asetusest sõidusuuna suhtes” (%, vastajate

osakaal)

Seljaga sõidusuunas asetuse korral teadis õiget vastust 56% PPA vastanutest ning  TTK

grupist ei teadnud keegi õiget vastust (joonised 3.6 ja 3.7).  Peale koolitust teadsid õiget

vastust näoga sõidusuunas turvavarustuse korral 72% PPA vastanutest ja 80% TTK grupi

vastanutest.  Seljaga  sõidusuunas  asetuse  korral  oli  õigete  vastuste  tulemus  80%  TTK

grupis ja 89% PPA grupis (joonised 3.6 ja 3.7).

Rahvusvaheliselt  on turvavarustusele  kehtestatud nõuded,  mida peavad tootjad jälgima.

Nõuetega on ette nähtud turvavarustuse kasutusuund, kinnituste  tähised,  kui vanale või

millise  kehamassiga  lapsele  need  sobivad,  tähistused  mootorsõidukite  sobivusega  jne.

Samade nõuetega on kindlaks määratud ka katsed,  mis  näitaks toodete ohutust  ja selle

osade  ohutust.  Kuna  Eestis  ei  kontrollita  müüdavat  turvavarustust  ning  varasemad

uuringud  on  näidanud,  et  sageli  ostetakse  turvavarustus  järelturult,  siis  on  oluline,  et

kasutajad oskaksid ise nõuetele vastavust määrata. Lisaks on nõuetele vastavuse märgistus

esimeseks  indikaatoriks  turvavarustuse  aegumistähtaja  määramisel,  sobivuseks

25

Samal kõrgusel või üleval Samal kõrgusel või all
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Enne koolitust

Peale koolitust

Va
s

tu
s

e
 v

a
lin

u
te

 o
s

a
ka

a
l, 

%



sõiduautosse ja sobivuseks lapsele. Kehtestatud nõudeid teadis enne koolitust kuni 33%

PPA grupi (joonis 3.8) vastanutest ja 40% TTK grupi (joonis 3.9) vastanutest. 

Joonis  3.8. Vastuste  valik  PPA  grupis  küsimusele  „Millised  nõuded  on  kehtestatud

mootorsõidukis kasutatavale laste turvavarustusele” (%, vastajate osakaal)

Joonis  3.9. Vastuste  valik  TTK  grupis  küsimusele  „Millised  nõuded  on  kehtestatud

mootorsõidukis kasutatavale laste turvavarustusele” (%, vastajate osakaal)

Peale koolitust teadis enamus vastanutest ECE R44 nõuet 100% TTK grupist ja kuni 94%

PPA grupis. Uut i-Size nõuet teadis 72% PPA grupist ning 60% TTK grupist.

TTK grupis sai lisaks juurde uuritud, kas turvahälli plaanitakse kasutada väljaspool autot ja
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mida teha kui  turvavarustusel  esineb puuduseid.  Turvahälli  kasutamisel  on tootja poolt

paika  pandud  kindlad  nõuded  kuidas  ja  kui  kaua  võib  turvahällis  beebit  hoida  ilma

vahepealse sirutuspausita. Kuna turvahäll on kaldega, siis ei soovitata imikut selles üle 2h

korraga hoida, sest turvahäll soodustab sundasendit ning võib põhjustada hingamispeetust

kuni  imiku lämbumiseni.  Tänapäeval  on väga levinud turvahälli  kasutamine  väljaspool

autot kuna sellega on lihtne imikut transportida. Lisaks on võimalus turvahälli asetamiseks

vankri- ja käruraamile, mis teeb lapsega reisimise veel mugavamaks. Tihti võib näha, et

turvahäll  asettatakse  kaubanduskeskuses  ostukärule.  Selline  teguviis  on  aga  väär,  kuna

turvahäll ei ole ostukärule kinnitatud ja võib kergesti ümber minna ja maha kukkuda. Enne

koolitust valis TTK grupis 60% vastanutest vastuse „ei”. Peale koolitust valis „ei” vastuse

100% vastanutest ehk keegi ei olnud nõus turvahälli ostukärule asetama (jooni 3.10). 

Joonis 3.10. Vastuste valik TTK grupis küsimusele „Kas turvahälli võib asetada ostukäru

peale” (%, vastajate osakaal)

Vahel tuleb ette ka olukordi, kus kasutajatel tekib probleeme turvavarustuse kasutamisega.

Enamasti on need paigaldusega seotud küsimused või turvavarustusel esineva puudusega

(praak  tootega).  Uuritavatelt  TTK grupis  sai  küsitud  mida  antud  olukorras  teha.  Enne

koolitust valiti vastuseks müüjaga ühenduse võtmine 100% ja tootjaga ühenduse võtmine

60%, siis peale koolitust eelistati tootjaga ühenduse võtmist 100% vastanutest ja müüjaga

ühenduse võtmise valis 40% vastanutest (joonis 3.11). 

27

Ei Ei oska öelda
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Enne koolitust

Peale koolitust

V
as

tu
se

 v
al

in
ut

e 
os

ak
aa

l, 
%



Joonis 3.11. Vastuste valik TTK grupis küsimusele „Mida teha ebakvaliteetseks osutunud

turvavarustusega” (%, vastajate osakaal)

Küsimused  „Millal  on  turvahäll  lapsele  väike”  ja  „Kas  iga  turvavarustus  sobib  igasse

autosse” tekitasid probleeme PPA grupis. Teati seda, et vastavalt kehtestatud nõuetele sobib

turvahäll kas kuni 13 kg kehamassiga lapsele või kuni 15 elukuuni või seni, kui lapse pea

ulatub  turvahälli  ülemise  ääreni.  Enne  koolitust  peeti  ka  üle  turvahälli  rippuvaid  jalgu

märgiks, et turvahäll on lapsele väike. Antud vastuse valis 28% vastanutest. Peale koolitust

ei valinud keegi antud vastusevarianti (jooni 3.12). 

Joonis 3.12. Vastuste valik PPA grupis küsimusele „Millal on turvahäll lapsele väike” (%,

vastajate osakaal)
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Kehtestatud  nõuded  näevad  ette  eraldi  märgistuse  turvavarustusele,  mis  näitab  selle

sobivust mootorsõidukisse. Kuna mootorsõidukid on erinevad ja nendes kasutuses olevad

istmed  ning  turvavööd  mõjutavad  oluliselt  turvavarustuse  paigutust,  siis  iga

turvatool/turvahäll igasse autosse ei sobi. Tootjad kasutavad sobivusekindlaks tegemiseks

tarbijatele suunatud sobivusnimekirju, kus on välja toodud mootorsõidukid, kuhu teatud

turvavarustus  sobib.  Lisaks  on turvatoolil  või  turvahällil  peal  tähistus,  kas  tegemist  on

universal tootega,  semi-universal tootega  või  auto  põhise  tootega.  PPA grupis  valis

vastusevariandi, et iga turvavarustus sobib igasse autosse, enne koolitust 33% vastanutest.

Peale koolitust teadis 89% vastanutest, et iga turvavarustus ei sobi igasse autosse (joonis

3.13).

Joonis 3.13. Vastuste valik PPA grupis küsimusele „Kas iga turvavarustus sobib igasse

sõiduautosse” (%, vastajate osakaal)

Vastavalt kehtestatud nõuetele peab turvavarustus, mis kuulub gruppi I-II või sobib kuni

105  cm  kehapikkusega  lapsele  olema  varustatud  kas  kolmepunkti  või  viiepunkti

turvarihmadega. Enne koolitust teadis kolme punkti kinnitust 56% ja viiepunkti kinnitust

33% PPA grupi vastanutest. Peale koolitust teadis kolme punkti kinnitust 94% vastanutest

ja viiepunkti kinnitust 100% vastanutest (joonis 3.14).
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Joonis 3.14. Vastuste valik PPA grupis küsimusele „Mitme punkti kinnitused peavad olema

turvavarustusel” (%, vastajate osakaal)

Uuringud näitavad, et kõige turvalisem viis lapse sõidutamiseks on seljaga sõidusuunast.

Soovituslik on last seljaga sõidusuunas hoida kuni neljanda eluaastani. Enne koolitust valis

TTK  grupis  vastusevariandi  „ajapiirangut  ei  ole”  100%  vastanutest  ja  „kuni  neljanda

eluaastani” valis 20% vastanutest. Peale koolitust valis 100% vastanutest „kuni neljanda

eluaastani” ja 40% valiti vastuseks „ajapiirangut ei ole” (joonis 3.15).

Joonis 3.15. Vastuste valik TTK grupis küsimusele „Millise vanuseni on soovitatav last

seljaga sõidusuunas sõidutada” (%, vastajate osakaal)
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Kuna  seljaga  sõidusuunas  on  turvalisim,  siis  võiks  ka  täiskasvanud  kasutada  seda

sõidusuunda, aga kuna füüsiliselt ei ole võimalik selliselt mootorsõidukisse mahtuda või

seda juhtida, siis ongi soovituslikuks ajaks saanud neljas eluaasta. Selleks ajaks on lapse

proportsioonid sarnased täiskasvanud ja näoga sõidusuunas olles saadakse vähem pea- ja

lülisamba vigastusi. 

Turvavarustusele on kehtestatud tootjate poolt „kõlblik kuni” kuupäev, mis näitab ära kui 

kaua  turvavarustust  võib  kasutada.  Igal  tootjal  on  see  vastavate  katsetega  kindlaks

määratud. Kui selle ajaperioodi jooksul toimub avarii, siis peale seda ei ole enam lubatud

antud turvavarustust kasutada. Enne koolitust valis 20% vastuseks „ajapiirangut ei ole”,

20% valiti vastuseks „kõlblik kuni” kuupäevani ja 40% juhtudest valiti vastuseks „esimese

avariini” TTK vastanute grupis (joonis 3.16). 

Joonis  3.16. Vastuste  valik  TTK  grupis  küsimusele  „Kui  kaua  tohib  ühte  turvaseadet

kasutada” (%, vastajate osakaal)

Peale koolitust valiti 100% juhtudest nii „kõlblik kuni” kuupäev, kui ka „esimese avariini”.
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ARUTELU

Kogu  maailmas  on  liiklusõnnetused  üheks  peamiseks  surmaga  lõppevaks

õnnetusjuhtumiks. Vähendamaks raskeid vigastusi ja hukkunute arvu on kasutusele võetud

erinevaid  turvavahendeid  ning  neid  täiendatakse  pidevalt.  Kuna  sõiduauto  disainimisel

arvestatakse  keskmise  täiskasvanu  antropomeetrilise  andmeid,  siis  ei  sobi  see  lastele.

Tegemaks  lapse  sõidutamist  turvalisemaks  on  kasutusele  võetud  spetsiaalsed

turvavahendid.  Alates  sünnist  kasutatakse  kõige  enam  turvahälli,  mis  asetatakse

sõiduautosse seljaga sõidusuunas. Lapse kasvades võetakse kasutusele turvatoolid, mida

tuleb  kasutada  kuni  lapse  antropomeetrilised  mõõtmed  sobivad  autos  istmete  ja

turvavöödega [4,5,6]. 

Antud lõputöö käigus läbiviidud uuringust selgus, et turvavarustuse koolitusel on oluline

statistiline mõju teadmistele (p<0,05).  Selline tulemus viitab koolituse vajalikkusele,  et

tõsta  turvavarustuse  korrektse kasutamise osakaalu.  Uus-Meremaal  läbiviidud uuringust

selgus, et koolituse tulemusena vähenes oluliselt tehtavate vigade osakaal. Kõige parema

tulemuse  andis  praktiline  õppetegevus.  Eestis  toimub turvavarususe  õppimine  vastavalt

selle kasutaja soovile. Otseselt ei ole kohustatud õppima selle korrektset kasutamist vaid

tuleb  lähtuda  tootega  kaasasolevat  kasutusjuhendis  tagamaks  lapsele  ohtu  liiklemine.

Samas näitavad varasemad uuringud, et kasutamisel ikkagi tehakse vigu. Sageli on vead

põhjustatud ükskõiksusest või arvamusest, et minuga ju ei juhtu midagi. Lisaks soetatakse

turvavarustus  järelturult  ja  siin  suureneb oht,  et  kasutusjuhend puudub.  Nõu saamiseks

pöördutakse tuttavate või sugulaste poole, kes samuti ei pruugi teada õiget kasutusviisi.

Selline tegevus võib viia valekasutuseni, mis omakorda vähendab oluliselt turvavarustuse

kaitsevõimet avarii korra [11,1213,15].

Turvavarustus  pakub  ainult  siis  maksimaalset  kaitset,  kui  seda  kasutada  õigesti.  Palju

tehakse vigu turvavarustuse paigaldamisel autosse. Enamasti ei ole turvavarustus piisavalt

tugevalt  istme  küljes  kinni,  on  kasutatud  valet  kinnitust,  ei  arvestata  turvavarustuse

sobivust  sõidukiga.  Vähendamaks  turvavarustuse  paigaldamisel  tehtavaid  vigu  on
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kasutusele võetud isofx kinnitused. Kuna hetkel kehtib paralleelselt kaks nõuet müüdavale

turvavarustusele, siis on müügil turvavarustus, mida saab sõiduautosse kinnitada nii isofix

kui auto turvavöö abil. Kasutades sellist turvavarustust tuleb kinnitamisel kasutada seda

meetodit, mis sobib antud sõiduautoga. Antud lõputöö käigus selgus, et uuritavad pidasid

õigeks  kasutada  korraga  nii  isofixi kui  ka  turvavöö  kinnitust.  Ekslikult  arvati,  et  see

suurendab turvalisust [8,14]. 

Turvavarustust  ostes  peab  veenduma  selle  nõuetele  vastavuses,  et  tagada  lapsele

maksimaalne turvalisus. Koolituse käigus selgus, et turvavarustusele kehtestatud nõudeid

teati vähe. Kõige rohkem osati välja tuua ECE R44 nõuet, vähem aga ECE R129. Oluline

on märkida, et uue nõudega muutub ka oluliselt turvavarustuse sobivus sõidukitega, siis

tuleks  sellest  rohkem rääkida,  et  vältida hilisemaid ebameeldivaid  üllatusi.  Kehtestatud

nõuetes on kirjas, mida tähendavad turvavarustusel olevad märgistused. Märgistuste abil

on võimalik hinnata turvavarustuse vanust, selle sobivust sõiduautoga ning sobivust lapse

ea ja kasvuga. Antud uurimustöö käigus selgus, et ei teatud mida tähendavad märgistused

turvavarustusel ja kuidas kinnitada turvavarustus õigesti sõiduautosse. Varasemalt tehtud

uuringutest  on selgunud,  et  mitu pisiviga turvavarustuse  kasutamisel  võrdub ühe suure

veaga ning see võib põhjustada avarii korral lapsele raskeid vigastusi või surma. Antud

uurimustöös  tekitas  kõige  rohkem  raskuseid  vastamine  küsimusele  turvavarustuse

kinnituste tähistuse kohta. Teati näoga sõidusuunas kinnituse tähistust punase värviga, aga

ei teatud seljaga sõidusuunas kinnitust. Vastavalt kehtestatud nõuetele peavad turvavööga

kinnitatavad näoga sõidusuunas kinnitatava turvavarustuse kinnitusaasad olema tähistatud

punase värviga. Seljaga sõidusuunas turvavarustuse kinnitusaasad peavad olema tähistatud

sinise värviga.  Raskuseid valmistas ka määratlemine kuna on turvahäll  lapsele väike ja

vajaks väljavahetamist. Ekslikult arvatakse, et üle turvahälli ääre rippuvad jalad on märgiks

selle väiksusest. Peale koolitust teati, et turvahäll on väike, kui lapse pea jõuab ülemise

ääreni või kehamass ületab lubatud piiri. See teadmine väldib lapse enneaegset või liiga

hilist  ümbertõstmist  järgmise  astme  turvavarustusse.  Teades  turvavarustusel  olevate

märgistuste  tähendust  on  suurem  tõenäosus,  et  paigaldamisel  tehtaks  vähem  vigu.

Kehtestatud  nõuete  abil  saab  hinnata  turvavarustuse  vanuse,  et  ei  tekiks  ohtu  „kõlblik

kuni” kuupäeva ületanud toote kasutamisega. Lisaks saab teada, kas soetatav turvavarustus

sobib ikka olemasolevasse sõidukisse. Turvavarustuse märgistus annab teada, et toode on

ohutu  ja  seda  võib  liikluses  kasutada.  Märgistuse  puududes  on  oht,  et  soetatav
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turvavarustus ei  paku sellist  kaitset  nagu  peaks.  Hetkel  ei  kontrollita  riiklikul  tasemel

Eestis müüdavat turvavarustust, seega on eriti oluline, et turvavarustust soetades osataks

otsida, ära tunda ja mõista vastavat märgistust [2,3,4,19,23,24]. 

 Kasutamaks lapse sõidutamiseks seljaga sõidusuunas asetsevat turvavarustust, siis peavad

selle  rihmad  asuma lapse  õlgadega  samal  kõrgusel  või  õlgadest  veidi  all  pool.  Näoga

sõidusuunas  turvavarustuse  korral  peavad  turvarihmad  asetsema  lapse  õlgadega  samal

kõrgusel või õlgadest üleval pool.  Uuringus selgus, et  teatakse turvarihmade asetsemist

näoga sõidusuunas, aga seljaga sõidusuunas asetuse korral ei teatud õiget vastust. Suur osa

vastanutest oli valmis sõidutama last paksude talveriietega turvavarustuses. Selline tegevus

vähendab  samuti  turvalisust,  sest  turvarihmad  ei  asetse  tihedalt  vastu  last.  Tagamaks

lapsele maksimaalne turvalisus tuleb laps turvavarustusse õigesti kinnitada. Uuringud on

näidanud,  et  sageli  tehakse  selles  vigu  ja  unustatakse turvarihmad pingutamata.  Lisaks

kasutatakse pakse talveriideid, mis samuti takistavad turvarihmade õiget asetust. Rihmade

vale kasutamine jätab liigse ruumi lapse turvarihma vahele ning avarii  korral võib laps

turvarihmade vahelt välja libiseda [4,6,14,23,24].

Läbiviidud uuringu peamiseks miinuseks võib pidada väikest valimit. Peamiseks põhjuseks

uuringu  suurema  valimi  saamiseks  on  2  h  kestev  koolitus.  Samas  paranesid  koolituse

läbinutel  oluliselt  teadmised  turvavarustuse  korrektsest  kasutamisest.  Sellest  võib

järeldada, et koolitusest on kasu ning antud koolitust tuleks pakkuda kõigile huvilistele.

Lisaks võiks turvavarustuse koolitus kuuluda juhilubade koolituse programmi. Vastavalt

seadusele peab sõidukijuht tagama kaasreisijate ohutuse, seega on oluline, et iga autojuht

oskaks  kasutada  ka  lastele  mõeldud  turvavarustust.  Kuna  turvavarustuse  kasutamist

kontrollitakse liiklusjärelevalvega, siis võiks osata selle korrektset kasutamist õpetada ka

politsei- ja piirivalveameti ametnikud. Kindlasti oleks oluline, et turvavarustust oskaksid

õigesti  kasutada  turvavarustuse  müügiga  tegelevad  ettevõtted.  Antud  asutused  võiksid

pakkuda tuge ja abi lapsevanematele. Tagamaks koolituse taseme ühtlust võiks riiklikult

tasemel kehtestada kindlad nõuded ja õppekava. Antud uuringu käigus koostatud õppekava

ei  ole  osutunud  piisavalt  heaks  ja  vajab  täiendamist.  Lisaks  on  puudus  vajalikest

õppevahenditest. Koolituse läbiviimiseks võiks võtta eeskuju teistest riikidest, kus neid on

korraldatud aastaid ja on välja kujunenud metoodika. 
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KOKKUVÕTE

Antud  magistritöö  eesmärgiks  oli  välja  selgitada  mootorsõidukis  kasutatava  laste

turvavarustuse koolituse vajalikkus Eestis. 

Uurimustöö tulemuste põhjal võib teha järgmised kokkuvõtted ja järeldused:

1. Valimi moodustas 23 uuritavat vabatahtlikkuse alusel, kellest viis saadi Tartu Tervishoiu

Kõrgkoolis toimunud koolituse käigus ja 18 Politsei- ja piirivalveameti Lääneprefektuuris

toimunud koolitusekäigus.  Vastanutest  seitse olid  naised ja 16 mehed.  Keskmine vanus

TTK grupis oli 29,4±6,0 aastat ja PPA grupis 36,7±7,7 aastat. Keskmiselt oli lapsi vastaja

kohta PPA grupis 1,7±1,4 ning TTA grupis oli vastajatel kas üks laps või esimene laps

sündimas.

2. Uuringu käigus selgus, et üldtulemustes esineb oluline statistiline erinevus enne ja peale

koolitust  (p<0,005).  Sellest  võib  järeldada,  et  koolituse  läbinutel  paranesid  oluliselt

teoreetilised teadmise turvavarustuse kasutamise kohta.

3.  Turvavarustuse  kinnitusaasade  värvuse  märgistust  sõltuvalt  selle  sõidusuunast  teadis

enne  koolitust  näoga  sõidusuuna  korral  56% PPA grupist  ja  0% TTK  grupis.  Seljaga

sõidsuunas kinnitust teadis alla 30% PPA grupist 0% TTK grupist. Pärast koolitust teati

õiget vastust 100% TTK grupis ja 90% PPA grupis.

4. Isofix kinnituse kasutamist koos auto turvavööga valis 22% PPA grupi vastanutest. Peale

koolitust valis 94% vastanutest „ei” vastuse ehk õige vastuse PPA grupist.

5. Turvarihmade kõrguse asetust lapse õlgade suhtes sõltuvalt turvavarustuse sõidusuunast

teadis seljaga sõidusuunas korral 0% TTK grupist ja 56% PPA grupist. Näoga sõidusuuna

korral  teadis õiget  vastust  enne koolitust  60% TTK grupist  ja  39% PPA grupist.  Peale

koolitust  valiti  õige vastus  kuni  72% juhtudes  PPA grupis  ja  kuni  80% juhtudest  TTA

grupis.

6. Turvavarustusele kehtestatud nõudeid teadis 33% PPA grupi vastanutest ja 40% TTK

vastanutest. Peale koolitust valiti 100% juhtudest ECE R44 nõue TTK ja PPA grupis ning

kuni 72% vastanutest valis i-Size nõude.
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7.  Enne  koolitust  oli  valmis  kuni  40%  vastanutest  TTK  grupist  asetame  turvahälli

ostukärule. Peale koolitust valis „ei” vastuse 100% uuritavatest.

8.  Ebakvaliteetse  turvavarustuse  soetamise  korral  valis  100%  TTK  vastanutest  enne

koolitust  vastuse  „Võtan  ühendust  müüjaga”  ja  60%  korral  valiti  „  Võtan  ühendust

tootjaga”.  Peale  koolitust  valiti  100%  juhtudest  „Võtan  ühendust  tootjaga”  ja  40%

juhtudest „Võtan ühendust müüjaga”.

9.  Turvahälli  pidas  enne  koolitust  lapsele  väikeseks,  juhul  kui  lapse  jalad  ripuvad  üle

turvahälli  ääre,  28%  PPA  grupi  vastanutest.  Peale  koolitust  ei  valinud  keegi  seda

vastusevarianti.

10.  Enne koolitust  valiti  33% juhtudest PPA grupis vastusevariant,  et  iga turvavarustus

sobib igasse autosse. Peale koolitust teadis 89% vastanutest, et iga turvavarustus ei sobi

igasse autosse.

11. Viiepunkti kinnitust Teadis enne koolitust 33% PPA grupi vastanutest ja kolmepunkti

kinnitust teadis 56% vastanutest. Peale koolitust teati 100% viiepunkti kinnitust ja 94%

juhtudest kolmepunkti kinnitust.

12. Soovituslik on last seljaga sõidusuunas sõidutada kuni neljanda eluaastani ja seda oskas

valida  20%  TTK  grupi  vastanutest.  Peale  koolitust  valiti  100%  juhtudest  antud

vastusevariant.  Enne koolitus valiti 100% juhtudest TTK grupis vastus „Ajapiirangut ei

ole”, mis on iseenesest õige, kuid tehnilistel põhjustel ei ole seda võimalik teostada.

12. Turvavarustuse säilivusaega „kõlblik kuni” teadis enne koolitust 20% vastanutest ja

säilivust esimese avariini 40% TTK grupi vastanutest. Peale koolitust valiti 100% juhtudest

nii „kõlblik kuni” kui ka „esimese avariini” vastused.

Saadud  tulemustest  võib  järeldada,  et  turvavarustuse  koolitusel  oli  positiivne  mõju

teadmistele.  Antud tulemused näitavad,  et  kasutamisel  tehakse sarnaseid vigu,  mida on

näidanud ka teiste riikide uuringud. Edaspidi võib koolituse läbiviimisel rakendada samu

metoodikaid, mis on teistes riikides aastaid kasutusel. See hõlbustab kohaliku õppekava

koostamist ja väldib vigade või üleliigse informatsiooni esitamist, mis raskendab teadmiste

edastamist.  Kuna  koolitusel  on  positiivne  mõju,  siis  oleks  soovitatav  pakkuda

turvavarustuse koolitust riiklikul tasemel ja see peaks olema kättesaadav kõigile huvilistele

ning kohustus kõigile sõiduauto juhtidele.
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SUMMARY

The goal for this thesis is to find out wether there is a need for instructional courses for

motor vehicle child restraint systems in Estonia.

The results of this study allow to make the following assumptions and summarizations:

1. The study group consisted of 23 volunteers: 5 from a course conducted in Tartu

Health Care College  (TTK) and 18 from a course conducted  at  the  Police and

Border Guard Board's Western precinct (PPA). 7 women and 16 men. The average

age at TTK was 29,4±5,98 years and 36,7±7,65 years at the PPA. The subjects at

PPA had 1,7±1,4 children in average and in TTA group everybody had either 1

child or were expecting their first.

2. The study showed a big statistical difference in basic knowledge before and after

the course (p<0,005). From that it can be concluded that the ones that passed the

course had much better knowledge on how to properly use child safety systems.

3. The coloured markings on restrain system harnesses, based on the driving direction

were known by 56% of the PPA group and 0% of the TTK group. The proper

attachment with backward facing systems were know to less that 30% from the PPA

group and 0% from the TTK group. After the course those number rose to 100% at

the TTK and 90% at the PPA groups.

4. Isofix attachment system, along with the vehicle's safety belt, was chosen by 22%

from the PPA group. After the study 94% of the group chose „no”- the correct

answer.

5. The proper  height  of  safety belts  according to  the  child's  shoulders  and facing

direction of the restraint system was know to 0% at the TTK group and 56% at the

PPA group. With front facing restraint systems, the proper method before the course

was known to 60% at the TTK group and 39% at the PPA group. After the course
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the numbers were 80% at the TTK and 72% at the PPA.

6. The requirements for the restraint systems were known to 33% from the PPA group

and 40% from the TTK group. After the course the  ECE R44 requirement  was

chosen by 100% at both goups and the  i-Size requirement was chosen by 72% of

the subjects.

7. Before the course 40% from the TTK group were ready to place the infant seat on a

shopping cart, after the course that number dropped to 0%.

8. When purchasing a non-standard restraint system, before the course 100% of the

TTK group chose „contact the retailer” and 60% chose „contact the manufacturer”

option. After the course 100% chose „contact the manufacturer” and 40% chose

„contact the retailer” options.

9. Infant seats were considered to small when the childs feet are reaching over the

edge of the seat by 28% of the PPA group. After the course that number went down

to 0%.

10. Before the course 33% of the PPA group chose the „every restraint system can fit

into any car” option. After the course 89% chose the opposite option.

11. The five-point  attachment  system was known to 33% from the PPA group and

three-point attachment system was known to 56% of thesubjects. After the course

the five-point system was known to 100% and three-point system was known 94%.

12. It is recommended to have a backward facing system for children up to 4 years of

age and this fact was known to 20% of the subjects from the TTK group. After the

course that option was chosen by 100% of the subjects. Before the course 100% of

the TTK group chose „no time limit” which is basically right, but not completely

possible due to technical difficulties.

13. „Best before” on child restraint system was known to 20% of the TTK group and

„usable until first accident” by 40%. After the course both options were known to

100% of the subjects.
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From the results it can be concluded that courses on how to use restraint systems have a

positive effect on the knowledge. It also shows that similar mistakes are made while using

restraint systems, that showed in studies conducted in different countries. In the future, the

same methods used in other countries can be used, while conducting these courses. That

makes it  easier  to  put together  a  study programme and allowes to  avoid mistakes and

containing too much information that makes it more difficult to pass on the knowledge.

Since the courses have had a positive impact,  it  would be recommended to offer these

courses  on  a  state  level  and  they  should  be  accessible  to  everybody  who  might  be

interested and mandatory to all vehicle drivers.
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Lisa A. Ankeetküsimustik Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidus koolitusel

Autos kasutatava laste turvavarustuse koolitus 08.12.2015

Lugupeetud lapsevanem täname Teid osalemast lapse turvavarustuse koolitusel. Koolituse
eesmärgiks  on  pakkuda  lapsevanematele  täiendavaid  teadmisi  laste  turvavarustuse
kasutamisel.   Käesolev ankeet on osa suuremast uurimisprojektist,  mille eesmärgiks on
kirjeldada  lapsevanemate  teadlikkust  turvavarustuse  kasutamisel  ning  muute
efektiivsemaks  edasised  koolitused.  Ankeedile  vastamine  on  vabatahtlik  ja  vastuseid
kasutatakse Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala magistritöö raames.

Lugupidamisega

Elen Pabo

Ketlin Sangla

Ankeet

 Teie vanus.....

 Teie sugu....

 Haridus......

 Mitu last on Teie peres/mitmes laps perre sünnib.....

 Millistest allikatest olete varasemalt infot turvavarustuse kohta uurinud/saanud?

 Kui heaks peate eesti keelse info kättesaadavust?

Küsimustele vastates tõmmake õigele vastusele/vastustele ring ümber

1. Kas täiskasvanu ja väikelapse füsioloogia on sarnased? 

◦ Jah  

◦ Ei

2. Miks on lapsele turvatooli/hälli vaja? 

◦ kaitseb avariis 
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◦ hoiab last autos paigal 

◦ aitab ennetada raskeid vigastusi 

◦ seadusega nõutud 

◦ ei oska öelda

3. Mille järgi jaotatakse turvavarustust gruppidesse? 

◦ kehamassi  

◦ pikkuse  

◦ vanuse  

◦ ei oska öelda

4. Kuidas kinnitatakse turvahäll autosse? 

◦ Seljaga sõidusuunas  

◦ näoga sõidusuunas 

◦ võib mõlemat pidi 

◦ ei oska öelda

5. Mis vanuseni on soovitatav last seljaga sõidusuunas sõidutada? 

◦ esimesel eluaastal

◦  kuni neljanda eluaastani 

◦ ajapiirangut ei ole 

◦ ei oska öelda

6. Kui kaua tohib turvatooli/hälli kasutada? 

◦ piirangut ei ole 

◦ „kõlblik kuni” kuupäevani 

◦ esimese avariini 

◦ kuni katteriide täieliku kulumiseni 

◦ ei oska öelda

7. Millistele kehtestatud eeskirjadele peab turvatool/häll vastama? 

◦ ECE R44 

◦ R129

◦  i-Size

◦ liikluseeskirjale

◦ ühtseid nõudeid ei ole

◦ ei oska öelda
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8. Turvavarustus ostes tuleb seda: 

◦ proovida oma autosse

◦ võimalusel proovida last turvavarustusse

◦ piisab kui vaadata poes

◦ jälgida lapse ealist sobivust

◦ ei oska vastata

9. Kui turvatoolil/hällil esineb puuduseid: 

◦ siis võin need ise parandada

◦ viin tuttavale parandada

◦ viin kuulutuse peale leitud isikule/firmale parandada

◦ võtan ühendust müüjaga

◦ võtan ühendust tootjaga

◦ ei oska vastata

10. Turvalisim viis lapse sõidutamiseks on? 

◦ seljaga sõidusuunas 

◦ näoga sõidusuunas

◦ ei oska öelda

11. Turvavarustuse säilivusaeg näitab: 

◦ sellist tähtaega ei ole

◦ mis ajani tohib turvatooli/hälli kasutada

◦ kuna on viimane müügipäev

◦ mõeldud selleks

et tootjad saaks rohkem müüa

◦ ei oska öelda

12. Kas last võib turvatooli/hälli panna paksude talveriietega? 

◦ jah  

◦ ei  

◦ ei oska öelda

13. Turvarihmas olevad keerud ei sega kasutamist   

◦ jah  

◦ ei 

◦ ei oska öelda
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14. Näoga sõidusuunas oleval turvavarustusel peavad turvarihmad asetsema lapse 
õlgadega: 

◦ samal kõrgusel või õlgadest üleval pool

◦ samal kõrgusel või õlgadest all pool

◦ ei oska öelda

15. seljaga sõidusuunas turvavarustusel peavad turvarihmad asetsema lapse õlgadega: 

◦ samal kõrgusel või õlgadest üleval pool

◦ samal kõrgusel või õlgadest all pool

◦ ei oska öelda

16. Kasutades turvatooli, mis kinnitatakse autosse turvavöö abil pean jälgima turvavöö 
kinnituse asetust? 

◦ Ei, sest see ei ole oluline  

◦ jah, sest avarii korral võib see valel kinnitusel avaneda 

◦ ei oska öelda

17. Kas seljaga sõidusuunas oleval turvavarustusel on vaja jälgida selle kaldenurka? 

◦ Jah 

◦ ei  

◦ ei oska öelda

18. Turvalisuse tõstmiseks võin isofix turvatooli kinnitada nii isofixi kui ka turvavööga 
koos. 

◦ Jah

◦ ei

◦ ei oska öelda

19. Enne turvatooli kinnitamist autosse auto turvavööga 

◦ eelnev kontroll ei ole oluline

◦ veendun, et auto turvavöö ei oleks keerdus

◦ ei oleks rebenenud

◦ vajadusel parandan ise turvavööd

◦ ei oska öelda

20. Turvahälli võib poes asetada ostukäru peale 

◦ jah  

◦ ei  

◦ ei oska öelda
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21. Enne turvavarustuse kasutamist loen kasutusjuhendit

◦ põgusalt

◦ põhjalikult

◦ vajadusel korduvalt

◦ olen varem turvavarustust kasutanud ja ei pea kasutusjuhendi lugemist 
vajalikuks

◦ loen ainult autosse kinnitamise osa

◦ ei oska öelda

22. Millise värviga on tähistatud näoga sõidusuunas kinnituspunktid?

◦ punasega

◦ sinisega

◦ halliga

◦ ei oska öelda

23. Millise värviga on tähistatud seljaga sõidusuunas kinnituspunktid?

◦ punasega

◦ sinisega

◦ halliga

◦ ei oska öelda
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Lisa B. Ankeetküsimustik Politsei- ja Piirivalveameti Lääneprefektuurisläbiviidud 
koolitusel

Autos kasutatava laste turvavarustuse koolitus 21.01.2016

Täname Teid osalemast lapse turvavarustuse koolitusel. Koolituse eesmärgiks on pakkuda
täiendavaid teadmisi laste turvavarustuse kasutamisel.  Käesolev ankeet on osa suuremast
uurimisprojektist,  mille  eesmärgiks  on  kirjeldada  inimeste  teadlikkust  turvavarustuse
kasutamisel  ning  muuta  efektiivsemaks  edasised  koolitused.  Ankeedile  vastamine  on
vabatahtlik  ja  vastuseid  kasutatakse  Eesti  Maaülikooli  ergonoomika  eriala  magistritöö
raames.

Lugupidamisega
Elen Pabo
Ketlin Sangla

Ankeet

 Teie vanus.....

 Teie sugu....

 Haridus......

 Mitu last Teil on?......

 Millistest allikatest olete varasemalt infot turvavarustuse kohta uurinud/saanud?

 Kui heaks peate eesti keelse info kättesaadavust?

Küsimustele vastates tõmmake õigele vastusele/vastustele ring ümber

1. Mis nõudele/nõuetele peab vastama Eestis müüdav ja kasutatav turvavarustus?
a) ECE R44/04
b) ECE R44/03
c) ECE R44/02
d) ECE R129 (i-Size)
e) ei oska öelda

2. Turvahälli (0 kuni 0+ grupp turvavarustus) võib kasutada
a) seljaga sõidusuunas
b) küljega sõidusuunas
c) näoga sõidusuunas
d) ei oska öelda
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3. Kinnitamaks last turvatooli/turvahälli peab sellel olema
a) 2punkti turvarihmad
b) 3punkti turvarihmad
c) 4punkti turvarihmad
d) 5punkti turvarihmad
e) ei oska öelda

4. Lapse kinnitamisel autosse ainult auto turvavööga peab jälgima, et
a) turvavöö jookseks üle lapse õla
b) turvavöö jookseks üle lapse kõhu
c) turvavöö jookseks üle lapse vaagnavöötme
d) ei oska öelda

5. Näoga sõidusuunas oleval turvavarustusel peavad turvarihmad asetsema lapse õlgadega
a) samal kõrgusel või õlgadest üleval pool
b) samal kõrgusel või õlgadest all pool
c) ei oska öelda

6. Seljaga sõidusuunas turvavarustusel peavad turvarihmad asetsema lapse õlgadega:
a)samal kõrgusel või õlgadest üleval pool
b)samal kõrgusel või õlgadest all pool 
c)ei oska öelda

7. Turvalisuse tõstmiseks võin isofix turvatooli kinnitada nii isofixi kui ka turvavööga.
a)Jah 
b)ei
c)ei oska öelda

8. Näoga sõidusuunas kinnitatava turvavarustuse kinnitused on tähistatud
a) punase värviga
b) sinise värviga
c) halli värviga
d) ei oska öelda

9. Seljaga sõidusuunas kasutatava turvavarustuse kinnitused on tähistatud
a) punase värviga
b) sinise värviga
c) halli värviga
d) ei oska öelda

10. Lapse võib turvatooli/turvahälli asetada paksude talveriietega
a) jah
b) ei
c) riietus ei mõjuta turvalisust
d) ei oska öelda

11. Enne lapse sõidutamist tuleb veenduda, et turvatooli/hälli rihmad
a) ei oleks keerdus
b) oleks kinnitatud tihedalt vastu last
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c) turvarihmad olek kinni
d)ei oska öelda

12. Turvatooli/turvahälli võib ise parandada
a) jah
b) ei
c) ei oska öelda

13. „Kõlblik kuni” kuupäev turvatoolil/turvahällil näitab
a) viimast müümise tähtaega
b) viimast kasutustähtaega
c) mõeldud eesmärgiga kaupa rohkem müüa
d) ei oska öelda

14. Turvavarustuse kinnitamisel autosse tuleb alati järgida tootjapoolset juhendit
a) jah
b) ei
c) võin teha kinnitamisel mööndusi, kui auto turvavöö pole piisavalt pikk 
ettenähtud kinnitamiseks
d)ei oska öelda

15. Turvahäll on lapsele väike, kui
a) lapse pea ulatub turvahälli ülemise ääreni
b) lapse jalad ripuvad üle turvahälli ääre
c) lapse kehamass ületab lubatud piiri
d) ei oska öelda

16. Turvatool/turvahäll on korrektselt auto turvavööga kinnitatud kui
a) auto turvavöö on maksimaalselt pingule tõmmatud
b) auto turvavöös ei ole keerde
c) auto turvavöö on piisavalt lõdvalt, et turvavarustust saaks vabalt liigutada
d) ei oska öelda

17. Kõik turvahällid/turvatoolid sobivad igasse autosse
a) jah
b) ei
c) ei oska öelda
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