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Ühisprojekt:

Kust läheb piir?
Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis – 
väljahingatavas õhus on alkoholi 0,1 mg liitri 
kohta, mis vastab 0,2 promillile veres.

Mootorsõiduki juhtimine raskes joobeseisun-
dis – väljahingatavas õhus on alkoholi 0,5 mg 
liitri kohta, mis vastab 1,0 promillile veres. 

Mis saab juhiloast?
Kui väljahingatava õhu alkoholisisaldus on 0,16 
mg liitri kohta või rohkem, võtab politsei juhi-
loa otsekohe ära. 

Milline on karistus  
roolijoobe eest?

Kui väljahingatavas õhus on alkoholi 0,1–
0,499 mg liitri kohta, on karistuseks enamasti 
rahatrahv.

Kui väljahingatava õhu alkoholisisaldus on 
0,5 mg liitri kohta või üle selle, kvalifitseeri-
takse tegu mootorsõiduki juhtimiseks raskes 
joobeseisundis ning karistuseks võib olla kuni 
kaheaastane vangistus. 

Juhul kui roolijoobes sõitmisega põhjustati 
inimese surm või kehavigastused, võib karistu-
seks olla kuni kaheksa-aastane vangistus. 
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Stockholm County Police



Mõtle juba enne järele 
Rootsis algab roolijoove 0,2 promillist. Politsei 
kontrollib juhte korrapäraselt nii sadamates 
kui ka teedel. Kui vere alkoholisisaldus on üle 
0,3 promilli, võetakse juhiluba ära. Raskes joo-
beseisundis mootorsõiduki juhtimise eest, kui 
see põhjustas teise isiku surma või kehavigastu-
sed, võib karistuseks olla kuni kaheksa-aastane 
vangistus.

Arvestage sellega, et mõni tund und ei ole 
piisav selleks, et alkohol kehast kaoks. Kõige 
mõistlikum on otsustada juba reisi alguses, kes 
järgmisel päeval kainena rooli istub. See aitab 
vältida ebameeldivaid tagajärgi trahvi, juhiloast 
ilmajäämise või halvimal juhul vangistuse näol. 

Järgmine päev
Organismi võime alkoholi põletada on igal inime-
sel erinev, kuigi joodi ühesugune kogus. Imeroh-
tu, mis kiirendaks alkoholi läbitöötamist, ei ole. 
Määrav on aeg. Kui sa jõid eelmisel õhtul palju 
ning olid silmanähtavalt purjus, võib su töövõime 
olla järgmisel päeval oluliselt madalam, mis sest, 
et promillinäit on nullis. Täiesti kindel saad olla 
ainult siis, kui alkoholist eelmisel õhtul täielikult 
loobud. Roolijoobes juhil on alati märksa suurem 
oht sattuda raskesse liiklusõnnetusse. Noorel 
kogemusteta juhil on alkoholijoobes koguni 
900 korda suurem oht surma saada.

Rootsis hukkub alkoholiga seotud liiklusõn-
netustes igal aastal keskmiselt 125 inimest ning 
raskelt vigastada saab mitmeid kordi rohkem. 
Teadmine, et sa oled võtnud inimeselt elu või 
teda raskelt vigastanud, sest sa läksid eelmisel 
õhtul joomisega liiale, on ränk koorem.

Seadus ja karistus  
Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis on 
ebakaines olekus sõitmine. Rootsis võetakse 
kõigi alkoholiga seotud liikluskuritegude puhul 
juhiluba ära. Joobeseisundis juhtimise eest 
karistatakse rahatrahvi või kuni kuuekuulise 
vangistusega. Raskes joobeseisundis juhtimise 
eest võib vangistuse olla kuni kaks aastat. Moo-
torsõiduki juhtimise eest raskes joobeseisundis, 
millega kaasnes teise isiku surma põhjustami-
ne, võib karistada kuni kaheksa-aastase vangis-
tusega.

Politsei, Rannavalve ja Tolliameti töötajad 
kontrollivad juhte korrapäraselt nii sadamates 
kui ka teedel. Alati, kui politsei auto peatab – nt 
juhilubade või auto sõiduohutuse kontrollimi-
seks – palutakse juhil puhuda alkomeetrisse. 
Politsei teeb aastas üle kahe miljoni puhumis-
proovi. Seetõttu soovitame kindla peale välja 
minna ning sõitmisele eelneval päeval alkoholi 
suures koguses mitte juua. 


