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Järeldoktorantuuri uurimistöö

• Eesti Teadusagentuuri PUTJD580 "Kõnnitud linnamaastikud: 
sotsiaalmateriaalsed aspektid jalgsiliikumisest ning selle 
regulatsioonidest Tallinnas“ (1.05.2016−30.04.2018, Tallinna Ülikool)

• Erinevad reeglid ja normid
1. Kuidas ühiskondlikud reeglid suhestuvad juriidilistega?

2. Kuidas on kõndimine seotud erinevate post-sotsialismi tähendustega?

3. Kuidas jalakäijad suhestuvad erinevate liikuvate ja liikumatute 
linnamaastiku elementidega?



• Autostumine ja jalakäijate positsiooni nõrgenemine (1920ndatest)

Autode ja jalakäijate eraldamine

• „Jaywalker“

Norton, P. D. (2008) 

“Fighting Traffic”

The Buchanan Report, 1963 “Traffic in Towns”

Jagatud ruumid



Võim liikluses

• Võimusuhted tänavaruumis erinevate liiklejate vahel
• Teede õigusgeograafiad: „laws that govern the street and its flows and 

stoppages, and how they discriminate between different human bodies and 
conducts, modes, and situations.” (Prytherch, 2012, lk. 301)

• Automobiilsus – autode ümber organiseerunud võrgustik, mis domineerib 
teiste liikumisviiside üle (Beckmann, 2001; Urry, 2004)

• Turvalisus – ratsionaalsus, mis on toetanud autosõitu (Packer, 2008)

• „dangerous instrumentality“ (Jain, 2004)
• Nt kiirendus ja kiirus vs pidurdusteekond kui müügiargumendid

• Liikluskesksed jalgsiliikumise planeerimised – transpordiplaneerimise 
arusaam jalakäijast ja jalakäimise ruumist (Blomley, 2011)



Helkurid jalakäijatele
• 1965 – leiutatud Soomes
• Eestis järjest enam kohustuslikud

• Kõigepealt soovituslik
• 1987 – nõukogude liikluseeskirjas väljatoodud
• 1992 – Esimene Eesti liikluseeskiri – linnast väljas kohustuslik
• 1996 – kõigil teedel kohustuslik – kui pole valgust või kõnniteid
• 2011 – kõigil teedel

• Märksõnad
• „Enda nähtavaks tegemine“ - Et autojuhid näeksid

• „Sama tihti kui kiiruseületamisi, tuleb jälgida, kas jalakäijatel on 
helkur, mõlemad on liiklusohutuse seisukohalt tähtsad.“ 
(Sõnumitooja, 2014)

• „Helkuri puudumine on vastutustundetu. See näitab inimese
hoolimatust enda ja teiste elude suhtes. Kui sina autot näed, ei
tähenda veel, et autojuht sind näeb.“(Sõnumitooja, 2014) 

• „Kõige odavam elukindlustus“

• Erivahend tavakasutusse – standard (2000)
• Samas disain



1987: „Pimeda ajal ja halva nähtavuse korral teedel liikudes peab jalakäija 
võimalust mööda kinnitama oma riiete külge helkureid, mis võimaldaksid 
juhtidel tulede valgel varakult inimest märgata.“ 

1992: „Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel 
liikudes peab jalakäija kasutama laternat või helkurit.“

1996: „Halva nähtavuse korral või pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel 
liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või süüdatud laternat.“

2011: „Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija 
kasutama helkurit või valgusallikat.“



Helkuri esinemine seadustes
Riigid Pole 

mainitud

Soovituslik Kohustuslik Ruumiline eristamine või 

kõikjal?

Eesti 1987 X

Eesti 1992 X X (linnast väljas)

Eesti 1996 X X (valgustamata + kõnniteeta)

Eesti 2011 X -

Läti X X (tee servas)

Leedu X X (tee servas)

Valgevene X X (tee servas)

Venemaa X X (tee servas)

Soome X (tungivalt) -

Rootsi X

Norra X

Suurbritannia X -



• Läti
• „10. During the dark hours of the day, if a road is not sufficiently and evenly lighted, pedestrians, who are moving

along the carriageway or shoulder, shall wear reflecting vest or clothes with elements of light reflecting
materials of good visibility.“

• Leedu:
• „48. Pedestrians who walk along the dark shoulder or along the edge of the carriageway during the hours of 

darkness or when visibility is poor must carry a flashlight or wear a bright-coloured vest with reflecting stripes or
have reflective accessories fixed to the clothes in the place clearly visible to other road users. A pulled (pushed) 
handcart wider than 1 m must be equipped with reflex reflectors on the left side of the cart: a white one in front 
and a red one in the back.“

• Valgevene
• „17.1: При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить

себя световозвращающим элементом (элементами). Световозвращающие характеристики данных
элементов устанавливаются техническими нормативными правовыми актами;“

• Venemaa
• 4.1. „При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или

в условиях недоста точной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы
обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.“

• Soome
• Jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta.

• Suurbritannia
• Help other road users to see you. Wear or carry something light-coloured, bright or fluorescent in poor daylight

conditions. When it is dark, use reflective materials (eg armbands, sashes, waistcoats, jackets, footwear), which
can be seen by drivers using headlights up to three times as far away as non-reflective materials. 



• Enamus helkurit ei kanna
• 9/54, 0/44, 4/28, 4/33

• 27 tänavaintervjuud
• 6 helkuriga inimest

• Põhidiskursus: Helkur on 
vajalik – võiks olla kohustuslik 
(ka linnas) – aga karistada ei 
tohiks:

• Linnas vajalikkus:
• Tänavad on pimedad; pimedad 

nurgad; igal pool on vajalik

• Sesoonsus

• Ebaühtlus kasutamisel
„teise mantli küljes“

• Helkur on omaks võetud
• nõus, aga veidi keerulisem 

olukord



• Vähene kriitika helkuri suhtes (vrdl rattakiiver)
• Öeldud: koledad; kõnniteedel pole vaja; kannan 

ainult karistuse pärast; tihedalt autoga sõitmas; 
kuidas turistid käituvad?; liigne riiklik sekkumine

• Samas skepsis karistamise suhtes
• „Politsei põõsa taga“
• „Keegi pingutab üle“
• „50 EUR ei ole mõttekas“

• Võiks parem anda helkuri

http://www.iltasanomat.fi/mystyle/art-2000001027535.html

http://www.iltasanomat.fi/mystyle/art-2000001027535.html


mis hetkel on tegemist 
ülereguleerimisega?









Kus on kriitika?

• Praktiliselt olematu kriitiline diskursus helkurite kohustuslikkuse 
suhtes – kuidas selgitada?

1. Helkur on niivõrd kasulik (samas odav ja kerge kanda), et inimesed ei näe 
probleemi selle nõudmisest

2. Helkuri kandmine seostatud hoolivusega enda ja teiste vastu (ehk isegi 
„euroopalik“?)

3. Puuduvad huvigrupid (vrdl jalgratturite kiivrite kohustuslikkus)

4. Internaliseeritud automobiilsus

5. Võrdkohustuslikkus autodega – märk võrdsusest?
• Autode tehniline korrasolek – jalakäijatele sama

• Jalakäija kui „liikleja“, nagu autojuhtki – tõstetud tähtsus?


