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REISIGE TURVALISELT 

SOUTHERN FORESTS REGIOONIS  

 
 
 

Sulle tundmatutel Austraalia teedel sõitmine võib olla väga ohtlik. 

Asulavälistel teedel sõitmine erineb suuresti linnas sõitmisest, seega palun 

loe hoolikalt läbi järgnev informatsioon. 
 

 
Kitsad teed 

Sõida aeglaselt ning 
ettevaatlikult, sest meie teedel 
sõidab palju veokeid, karavane, 
traktoreid, põllutehnikat vedavaid 
masinaid jms. 

 

 
Järsud teeservad ja lahtine 
killustik 

võivad luua olukorra, kus auto 
satub libisemisse ja Sa võid 
kaotada sõiduki üle kontrolli. Auto 
võib sõita kruusaauku, teepervelt 
kraavi või vastu puud. 

 

 
Metsloomad ning kariloomad 

Ole ettevaatlik teel olevate loomade 
suhtes. Eriti tähelepanelik ole 
kängurute suhtes varahommikul või 
õhtul. Need loomad võivad olla 
suured ning kokkupõrge nendega 
võib põhjustada tõsiseid vigastusi 
ning lõppeda isegi surmaga. 

 

 
Mobiililevi  

Enamikul asulavälistel teedel on kas 
piiratud levi või levi puudub. Andke 
sõpradele ja tuttavatele teada kuhu te 
lähete ning veendu, et Sul on kaasas 
kaart paberkandjal. 

 
Rusud teel 

Asulavälistel teedel sõida alati 
ettevaatlikult. Teele võivad 
langeda puud ja puuoksad. 

 

 
Käänulised teed 

Pööra tähelepanu 
hoiatusmärkidele, need aitavad 
tagada turvalise sõidu. 
Hoiatusmärgid näitavad, et ees on 
ohtlik koht. 

 

 
Vesi ning paduvihm 

Teele lompidena kogunenud vee 
tõttu võib tekkida vesiliug. Vältige 
püsikiirusehoidja kasutamist märja 
ilma ajal, vastasel korral võib 
suureneda sellise õnnetuse oht. 

 
 

Väsimus 

Väsimus võib põhjustada 
meeltesegadust või rooli taga 
tukkuma jäämist. See võib juhtuda 
ka parimate juhtidega seades nad 
niimoodi eluohtlikku olukorda. 

 
 

Kiirusepiiranguta teed 

Vali kiirus vastavalt teekatte 
seisundile. 

 



Antud brošüür on väljatöötatud koostöös firmadega Newton Orchards of Manjimup ja  Valleyview Organics  
Märts 2016 

 

 

Eraldusribata teed 

Teed millel pole eraldusriba võivad 
põhjustada vastassuunavööndisse 
kaldumist, suurendades seeläbi 
kokkupõrkeohtu vastutulevate 
masinatega. Palun püsi tee 
vasakpoolsel serval.  

 

 
Halvasti hooldatud sõidukid 

Halvasti hooldatud sõidukid, 
näiteks halvas konditsioonis 
rehvid on paljude asulaväliste 
avariide põhjuseks. Ükski 
vabandus või rahasumma pole 
väärt Sinu või Sinu kaassõitjate 
elu. 

Halvas seisus teed 

Mõningad asulaväliste teede 
katted on halvas seisus. Näiteks 
võib esineda auke, mis 
suurendavad avariiohtu. Vali 
kiirus vastavalt teekatte 
seisundile. 

 

 
Halb nähtavus 

Vähenda kiirust kui sinu vaateväli 
on kahanenud vihma, udu, suitsu, 
puude või vähese valguse tõttu. 
See võib päästa Su elu. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Tähtsamad Austraalia liiklusseadused, mida peab järgima 

enda ja kaasliiklejate turvalisuse tagamiseks. 
 

 Kõik autos reisijad peavad kandma turvavööd. 

 Kiiruseületamine. Lubatud piirkiirusest kiiremini sõitmine on seadusega karistatav. 

 Sõida tee vasakul poolel. 

 Alkoholi või narkootikumide mõju all on autojuhtimine keelatud. 

 Mobiiltelefoni kasutamine ilma hands-free seadmeta on sõidu ajal 

keelatud. 

 Lubatud suurim kiirus on 110 km/h, kui liikluskorraldusvahend ei määra teisiti. 


