
BIKE PAL

Ohutut liiklemist!
Juhised jalgratturile



Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC) on rahvusvaheline 
vabaühendus, mis loodi 1993. aastal. Eesmärgiks seati vähendada lubamatult 
suurt liiklusohvrite arvu ja võtta arvesse inimeste muret liiklustragöödiate üle. 
Nõukogusse kuuluvad rahvusvahelise mainega eksperdid ning 48 riikliku ja 
rahvusvahelise organisatsiooni esindajad kogu Euroopast, kes tunnevad 
muret liiklusohutuse pärast. Nad soovivad vahetada kogemusi ja teadmisi 
ning edendada teaduspõhist liiklusohutust. ETSC annab liiklusohutuse 
kohta erapooletut nõu Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ning 
liiklusohutusega tegelevatele riikide valitsustele ja organisatsioonidele kogu 
Euroopas.



BIKE PAL

BIKE PAL on kolmeaastane üleeuroopaline projekt, mille eesmärk on pakkuda 
jalgratturitele teavet ja vahendeid ning suurendada nende teadlikkust, et 
oluliselt parandada ratturite ohutust teedel. BIKE PAL on jalgratturi parim 
sõber.

Need juhised on mõeldud inimestele, kes sõidavad jalgrattaga üldkasutatavatel 
teedel ja osalevad seega liikluses.

BIKE PAL saab rahalist toetust Euroopa Komisjonilt, Saksamaa teeohutuse 
nõukogult (DVR) ja sihtasutuselt Fundación MAPFRE.
Käesolevas trükises väljendatud arvamuste eest vastutab ainult ETSC ja 
need ei pruugi tingimata kajastada tema sponsorite seisukohti.



 Ära sõida jalgrattaga, kui oled väsinud või unine.
 Kasuta võimaluse korral alati jalgrattateid.

 Ära sõida punase fooritule alt läbi.
 Ära sõida ühesuunalisel tänaval vastassuunas, välja 

arvatud juhul, kui see on lubatud.
 Järgi ristmikul eesõigust andvaid liiklusmärke.

 Kui ristmikul ei ole eesõigust reguleerivaid märke, anna 
teed paremalt poolt tulijale.

 Ära tarvita enne jalgrattaga sõitmist alkoholi ega narkootilisi 
või psühhoaktiivseid aineid.

 Kui sul on vaja kasutada telefoni, peatu ohutus kohas.
 Ohutuks sõiduks on vaja mõlemat kätt ja täielikku 

tähelepanu!

Järgi liikluseeskirja



 Kui ristmikul ei ole eesõigust reguleerivaid märke, anna 
teed paremalt poolt tulijale.

 Ära tarvita enne jalgrattaga sõitmist alkoholi ega narkootilisi 
või psühhoaktiivseid aineid.

 Kui sul on vaja kasutada telefoni, peatu ohutus kohas.
 Ohutuks sõiduks on vaja mõlemat kätt ja täielikku 

tähelepanu!

 Ole teel tähelepanelik. Mobiilseadmed hajutavad su 
tähelepanu ja neid ei tohiks kasutada!

 Anna teistele liiklejatele igast manöövrist käega 
varakult märku.

 Väldi ootamatuid manöövreid ja sõida nii, et see 
oleks teiste liiklejate jaoks ettearvatav.

Järgi liikluseeskirja



 Sõida asendis, mis teeb sind nähtavaks, kuid ei häiri 
liiklusvoogu.

 Sinu ratas on liikluses osalev sõiduk, kuid sa ei liikle teel 
üksi!

 Möödu pargitud autode ustest ohutus kauguses.
 Kanna heledaid riideid, mis torkavad liikluses silma. Öisel 

ajal kasuta ohutusvesti ja helkurribasid käevartel või jalgadel.

Tee ennast teel nähtavaks



 Möödu pargitud autode ustest ohutus kauguses.
 Kanna heledaid riideid, mis torkavad liikluses silma. Öisel 

ajal kasuta ohutusvesti ja helkurribasid käevartel või jalgadel.

 Paigalda oma rattale esi- ja tagatuli ning kontrolli enne öisel 
ajal sõitmist, et need oleksid töökorras.

 Püüa saavutada silmside autojuhtidega, eriti ristmikel.

Tee ennast teel nähtavaks



 Kontrolli, et kummid oleksid korralikult täis pumbatud.
 Kontrolli, et pidurid ja jõuülekandeseade oleksid töökorras.

 Kontrolli, et sinu ratta tuled ja helkurid vastaksid vähemalt 
miinimumnõuetele.

Jalgratta turva- ja kaitsevarustus



 Kontrolli, et sinu ratta tuled ja helkurid vastaksid vähemalt 
miinimumnõuetele.

 Kanna kiivrit. Kontrolli, et kiivri rihm oleks nõuetekohaselt 
kinni. 

 Kui kiivris on mõra, vaheta see välja!

Jalgratta turva- ja kaitsevarustus



 Veendu, et veokijuht näeb sind ja teadvustab sinu asukohta 
teel.

 Ära sõida teistest sõidukitest mööda teeserva poolelt, eriti 
ristmikel.

Pööra erilist tähelepanu raskeveokitele



 Ära sõida teistest sõidukitest mööda teeserva poolelt, eriti 
ristmikel.

 Pööra alati tähelepanu veokijuhtide manöövritele! Püüa 
nende liikumist ette aimata ja ära kunagi sõida nende lähedal.

Pööra erilist tähelepanu raskeveokitele
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