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Liikluspiirangute kehtestamine Käsmus 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

Soovisite õiguskantsleri hinnangut Käsmus kehtestatud liikumispiirangutele. Avaldusele lisatud 

artiklist selgub, et Haljala Vallavalitsus paigaldas Käsmu küla sissesõiduteele sõidukite 

sissesõitu keelava märgi, lubades sissesõitu vaid kohalikele ja teenindavatele sõidukitele. Ühtlasi 

oli lisatud liiklusväline teabevahend sõnumiga „Võõras, ära tule!“. Praeguseks on vallavalitsus 

liiklust piiravad märgid eemaldanud, kuid valla kodulehel avaldatud teate kohaselt võib vald 

need uuesti paigaldada.  

Kohalike elanike mure oma elukeskkonna turvalisuse pärast on igati mõistetav nagu ka nende 

inimeste pahameel, kellele suleti juurdepääs avalikele matkaradadele. Ei ole õiglane eeldada, et 

kõik avalikku kohta külastavad inimesed jätavad maha prügi, rikuvad parkimiskorda ja muid 

liikumispiiranguid või tekitavad vältimatu ohu kohalike inimeste nakatumiseks. Enamik 

inimestest teadaolevalt täidab avalikus kohas käitumise nõudeid ning rikkujate korrale 

kutsumiseks on eraldi abinõud.  

Põhiseaduse § 34 kohaselt tohib liikumisvabadust piirata üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ja 

korras. Liikumisvabaduse piiramisel peab olema õiguspärane eesmärk ja piirang peab olema 

selle eesmärgi saavutamiseks vajalik, sobiv ja isikute põhiõigusi vähimal mõistlikul määral 

piirav. Mõistagi tuleb järgida ka seda, et piirangu kehtestaks vaid see isik või asutus, kes seda 

teha tohib ja et järgitaks muid menetlusreegleid.  

Eriolukorra juht on kehtestanud avalikus kohas liikumise piirangud (24.03.2020 korraldus nr 45). 

Nende piirangute kohaselt ei tohi avalikus kohas koos olla rohkem kui kaks inimest (v.a 

perekonnad) ja neil tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad (2 + 2 reegel). Ühtlasi on 

eriolukorra juht kohustanud Politsei- ja Piirivalveametit ning linnu ja valdu tagama, et neid 

liikumispiiranguid järgitakse (korralduse nr 45 punkt 3). Seega tuleb kohalikul omavalitsusel 

hoolitseda selle eest, et eriolukorra juhi kehtestatud liikumispiirangutest peetakse kinni, 

kasutades selleks õiguspäraseid abinõusid. 

Haigustunnusteta ja liikumispiiranguta inimesed võivad jätkuvalt avalikes kohtades viibida, kui 

nad 2 + 2 reeglist kinni peavad. Vallal on reeglite järgimise soodustamiseks mitmeid häid ja 

õiguspäraseid võimalusi. Näiteks võib inimesi teavitada, et mõnes piirkonnas käib liiga palju 
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rahvast, ja inimestele võib soovitada neid kohti vältida. Inimeste massilist kogunemist aitab ära 

hoida ka parkimisreeglite järgimise kontrollimine, vajaduse korral tuleb ka parkimise nõuded üle 

vaadata ja lubada parkida vaid selleks ette nähtud parklas vms. Teadaolevalt peab enamik 

inimesi kehtivaid piiranguid põhjendatuks ning järgib neid, st ei soovi ise haigestuda ega teisi 

tahtmatult nakatada.  

Mõne avalikult ligipääsetava piirkonna täielik sulgemine võib olla põhjendatud, kui faktilised 

asjaolud seda õigustavad ja kui puuduvad muud vähem piiravad abinõud. 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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