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Sissejuhatus 

Via Hanseatica (VH) haakub mitme üle-euroopalise transpordivõrgustiku (Pan-European 
Network) transpordikoridoriga, kõige otsesem seos on koridoriga nr 1, olles selle üheks 
haruks Riia-Gdanski suunal. Via Hanseatica tervikuna ühendab maateeühendust suunal 
Lübeck – Gdansk – Kaliningrad – Riia – Valga – Tartu – Narva – St. Peterburg. Tulevikus 
peaks VH arenema ühtse transpordikoridorina, mis hõlmab nii maanteed kui ka 
raudteetransporti ja piirkonna logistikakeskusi. 

Euroopa Liidu kõrgetasemelise töögrupi (Wider Europa for Transport/HLG-2) poolt 
koostatud raporti kohaselt on transpordikoridoride arengu üheks eesmärgiks EL siseste TEN-
T võrgustike laiendamine naaberriikidesse ning oluliste transpordikoridoride ja  
kaubavoogude identifitseerimine. 

EL-s kokkulepitud viiest veonduse põhiteljest puudutab Eestit eelkõige põhjatelg: 
multimodaalne ühendus Balti sadamatest Moskvani 

� Tallinn – St. Peterburg – Moskva 
� Ventspils – Riia – Moskva. 

Venemaa-suunaliste vedude arengus peab arvestama mitte üksnes Tallinn-St.Peterburg- 
Moskva suunda, Via Hanseatica kontekstis omab edasipidi suuremat rolli maanteetranspordi 
ja ka koosmodaalse (co-modality) transpordiühenduse arendamine Pihkva ja Novgorodi 
suunal. Antud töös ei vaadelda Via Hanseaticat eraldi, iseseisva prioriteedina, vaid pigem 
TEN-T võrgustiku toetava transpordikoridorina, millel on eeldus toetada tulevikus Via 
Hanseatica majanduskoridori. Lisaks eelpooltoodule mõjutab Via Hanseatica arengut Põhjala 
Kolmnurk (Nordic Triangle, TEN nr 12), Soome lahe kasvukolmnurk,  Trans-Siberi raudtee ja 
Via Baltica (sh ka Rail Baltica)  jm arengud.  

Via Hanseatica arendamise põhiline eesmärk: 

• tagada suuremate logistikakeskuste, sadamate ja raudteesõlmede maanteeühendus 
nende tagamaaga (Via Hanseatica algne tähendus); 

• alternatiiv- ja harukoridoride roll TEN-T transpordikoridoridele, eelkõige Via 
Baltica, Rail Baltica jm); 

• toetada Via Hanseatica  arenguvööndi tekkimist läbi parema võrgustumise; 

• Via Hanseatica  kui osa Läänemere turismimõjuala. 

Via Hanseatica on rahvusvahelisel tasandil tuntud transpordikoridorina, mis tulevikus peaks 
ühendama omavahel Põhja-Saksamaad ja Loode-Venemaad. Käesolevas töös on uuritud Via 
Hanseatica Eestit läbivat osa, milleks on Valga – Tartu – Jõhvi – Narva maantee. Via 
Hanseaticat vaadeldakse Eesti kontekstis tervikliku transpordikoridorina, st kaubavedusid ja  
sõitjaid (turistid) teenindava integreeritud süsteemina. Geograafiliselt on Via Hanseatica  
transpordiühendus seotud põhiliselt Ida-Virumaa, Jõgeva, Tartu ja Valga maakonnaga. Via 
Hanseatica (VH) arenguperspektiiv on Eesti tasandil määratletud „Transpordi arengukavas 
2006-2013”, kus on märgitud Via Hanseatica olulisemad kitsaskohad (Jõhvi liiklussõlme 



5 

 

ehitamine, maantee rekonstrueerimine ja Tartu ümbersõidu (sh silla) rajamine. Lisaks 
eelnevale tuleks riigi tasandil otsustada VH teeviitade paigaldus. See aitaks paremini 
orienteeruda nii veoauto juhtidel kui ka turistidel. 

Maakondade arengukavades on VH kui arengukoridorile rohkem tähelepanu pööratud. 
Seetõttu on selle uurimistöö üheks võtme-eesmärgiks Via Hanseatica arenguvööndi 
jätkusuutlikkuse analüüs, võttes arvesse Läänemere ida- ja lõunaregioonide kauba- ja 
reisijavoogude mahtusid ja trende. Uurimisprobleemiks on: kas Via Hanseatica arendamine 
arendab ka teda ümbritsevaid maakondi ja kas nende maakondade arendamine mõjub 
positiivselt Via Hanseaticale? 

Antud uuringu puhul on tegemist tutvumisuuringuga, mille käigus viidi läbi intervjuud  
transpordi- ja logistikaettevõtete, Sillamäe sadama ja kohalike omavalitsuste spetsialistidega 
leidmaks vastuseid järgmistele küsimustele :  

• millised on VH kõige tähtsamad probleemid transpordiettevõtete ja kohalike 
omavalituste tasandil? 

• milline on VH arengupotentsiaal kaubavedude valdkonnas ja mida tuleks VH arengus 
arvestada? 
 

Käesoleva uurimistöö käigus tehtud logistika- ja transpordiettevõtete intervjuud on tehtud 
2006. aasta teisel poolel. Kohtumised ja intervjuud Sillamäe sadamas, Jõhvi linna- ja 
vallavalitsuses ning maakondades leidsid aset käeoleva aasta esimesel poolel. 

Käesoleva uurimistöö vastutavad täitjad olid Enno Lend ja Kalle Kask, koostamisele ja 
intervjuude läbiviimisele aitasid kaasa üliõpilased Jana Pauskar ja Tanel Maasoo. 
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Uuringu lähtealused  

Transpordiühenduse eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime 
suurendamisele, samuti ruumilise tasakaalu saavutamisele ja riigisiseste arenguerisuste 
vähendamisele. Seetõttu on Via Hanseatica arengu- ja transpordikoridor osa globaalsest 
tarneahelast, mille tegevust mõjutab lisaks Eesti tasandile Euroopa Liit ja ka Venemaa. 

Ühe enam levinud ruumilise paiknemise teooriad (ingl k theory of location) on von Thuneni 
ruumilise paiknemise teooria, Weberi ruumilise paiknemise teooria, Hooveri kulude analüüsi 
teooria ja Greenhuti ruumilise paiknemise teooria. Hooveri järgi omavad transpordikulud 
domineerivat osa. Weberi teooria hõlmab enam faktoreid ja tõstab esile transpordikulud, 
tööjõu kulud ja muud kuhjuvad (agglomerating) mõjurid. Greenhut keskendub enam 
nõudlusfaktorite analüüsile, kulude ja personali osakaal on teisejärguline. Kõigi eelpool 
nimetatud autorite juures on ühine see, et ruumilise paiknemise teoorias rõhutatakse  
transpordikulude tähtsust (Jensen ja Hultén, 2003:275,276). 

Tänapäeval on mingi piirkonna logistilise potentsiaali determinante rohkem ja nende mõju 
arvestamine palju komplitseeritum kui varem. Transpordikulude kõrval tõstetakse esile 
mitmeid kvalitatiivselt raskesti mõõdetavaid (’intangible in nature') näitajaid. Näiteks 
Karakaya ja Canel nimetavad kuut dimensiooni ruumilise paiknemise juures: kulud (cost), 
elulaad (living), piirkonna juurdepääsetavus (accessibility), ressursid (resource), ärikeskkond 
(business environment) ja olemasolevad rajatised (existing buildings) (Karakaya ja Canel, 
1998). 

Niisiis saab ka VH majandusvööndi ruumilise paiknemise hindamisel esile tõsta kahte liiki 
indikaatoreid: 

• rahalised, kulupõhiselt mõõdetavad (tööjõud, turg, infrastruktuur, transport, 
tooraine); 

• mitterahalised, hinnatavad (tootlikkuse tase, tarneahela efektiivsus, töötajate 
haridustase, haridusvaldkondade ja majandusvaldkondade vastavus, korruptiivsuse 
tase ja dünaamika, bürokraatia tase ja dünaamika jm). 

Riigi või regiooni transpordisüsteemi esmane ülesanne on tagada inimestele ja ettevõtetele 
juurdepääsetavus nende igapäeva- või majandustegevuseks vajalikele objektidele. 
Transpordisüsteem loob füüsilise ühenduse ettevõtete, tarbijate, tarnijate, tootjate, 
jaotuskeksuste jm logistikasüsteemi objektide vahel (Coyle et al, 2003: 338–339). Efektiivne 
transpordisüsteem tähendab korrasolevaid ja rahvusvahelistele normidele vastavaid teid, 
ummikuteta liikluskorraldust, kvaliteetseid ja keskkonnasõbralikke transpordivahendeid, 
ühistransporti ja turvalist liikluskeskkonda kergliiklusele, minimaalseid tolliformaalsusi, 
toimivat seadusandlust ning maksupoliitikat, info kiiret liikumist ja transpordituru efektiivset 
regulatsiooni. Seega on efektiivne transpordisüsteem hästi toimiva tarneahela üheks oluliseks, 
kuid mitte ainukeseks eeltingimuseks.  

Transpordikulud on enamasti selgelt determineeritavad ja seosed teostatud transporditöö ning 
selle maksumuse vahel (näiteks kr/tkm, kr/reis, kr/tund jt) on piirkonniti välja kujunenud. 
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Logistikasüsteemi asukohaspetsiifilisuse indikaatorid pole nii läbipaistvad, kuna lisaks 
rahalistele parameetritele lisanduvad hinnatavad, mitterahalised näitajad, mille roll võib olla 
isegi domineerivam. Igapäevases äritegevuses ei valita sageli mitte seda tarneahelat, kus 
transpordikulud on minimaalsed, vaid see tarneahel, mis töötab efektiivselt ja on usaldatav. 
Transpordi ja logistika asukoha spetsiifilisust arvestavad determinandid ilmnevad selgelt 
veooperaatori valiku kriteeriumites (Coyle et al, 2003: 344). 

Eesti logistilise potentsiaali üldises kontekstis määravad suures osas riigi majanduspoliitika ja 
selle stabiilsus, infrastruktuuri seisund ja integreeritus rahvusvaheliste transpordikoridoridega 
ning logistikaettevõtete konkurentsivõime ja nende kuulumine strateegilistesse allianssidesse.  

Läänemere riikide transpordisüsteemide tänapäevastamine ja lõimimine on üks faktoreid kogu 
regiooni konkurentsivõime suurendamisel. Via Hanseatica ühine probleem väljendub selle 
infrastruktuurilises mahajäämuses, nii nagu mitmed teised transpordiühendused Poolas ja 
Balti riikides võrreldes Läänemere läänekalda riikidega. Kiiresti kasvanud transiidi ja 
kabotaaži veomahud on iseloomulikud just Läänemere idakaldal. 

Transpordisüsteemi arengu kavandamisel ei piisa lokaalsest lähenemisest, lähtuda tuleb 
globaalsest kontekstist. Eesti on ühelt poolt transiitmaa SRÜ ja EL vahel, teiselt poolt toimub 
eksport- ja importkaubavahetus peamiselt EL maadega. 

Selleks et tagada klientide rahulolu ja koos sellega VH transpordikoridori konkurentsivõime, 
on vajalik: 

• maanteetranspordi infrastruktuur ja tugiettevõtted; 

• logistika- ja transpordiettevõtted, operaatorid jm, mis loovad tarneahela 
teenuste kasutajatele usalduse. 

Nüüdisajal kujundavad ühe või teise transpordiühenduse konkurentsivõime võrgustikud 
(networks) ja logistikakeskused (logistics centres). VH võrgustiku loomise alla mõeldakse siin 
eelkõige PPP (public-private-partnership) struktuuri, kus tegevused ja ressursid on parema 
eesmärgi saavutamiseks pidevas interaktsiooni protsessis. 

Logistikakeskuste all mõeldakse siin ala, kus pakutakse erinevaid logistika- ja veotegevusi  nii 
kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil nii eksport-import kui ka transiitkaupadele. 

Transpordi toimimist määratlevad: 

• ligipääsetavus. Teenus tuleb teha kõigile kättesaadavaks, olgu see siis vanematele 
inimestele või äärelinnades elavatele kodanikele; 

• liikuvus. Keskmine transpordiaeg alguspunktist lõpp-punkti peab olema piisavalt kiire, 
et klient oma tooted õigel ajal kätte saaks; 

• majandusareng. Uute töökohtade loomine ning uute linnaosade tekkimine seoses 
transpordi arenguga; 

• elukeskkonna kvaliteet. Olemasolevate ressursside tarbimine ning transporditöö 
omahind. 
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1. Via Hanseatica (VH) hetkeolukorra analüüs 

1.1. Rahvusvahelised transpordikoridorid ja nende sidusus Via Hanseatica´ga 
 

VH Eesti-poolne osa on enam tuntud turismimarsruudina, kaubavedude osas on VH roll 
suures osas veel avastamata. Osaliselt on see tingitud sellest, et Euroopas kokkulepitud 
transpordikoridorid ja põhilised transporditeljed VH eraldiseisva koridorina ei käsitle. 
Käesoleva alapeatüki eesmärgiks on anda VH ja muude transpordikoridoride kooskäsitluse 
lühianalüüs. 

Pan-Euroopa transpordikoridorid ja piirkonnad 

Pan-Euroopa transpordikoridorid ja nende tagamaa kontseptsioon sai alguse 1991. aasta  üle-
euroopalisel transpordikonverentsil Prahas, täpsem prioriteetide püstitamine ja üheksa 
maismaa ning Doonau sisevee transpordikoridori formuleerimine  toimus 1994. aasta Kreeta 
üle-euroopalisel transpordikonverentsil. Kreeta transpordikonverentsil ja kolmandal üle-
euroopalisel transpordikonverentsil Helsingis 1997. aastal selgitati välja kümme üle-
euroopalist transpordikoridori ja neli üle-euroopalist piirkonda, mis on prioriteetsed Euroopa 
Ühenduse ja asjaomaste kolmandate riikide vahelise koostöö seisukohast. Pärast Euroopa 
Liidu laienemist 2004. aastal on nn Kreeta koridorid osa TEN võrgustikust. 

Eelpool nimetatud transpordikoridoride kontekstis haakub Via Hanseatica´ga I koridor 
(Helsingi – Tallinn – Riia – Kaunas – Varssavi), millel on kokku lepitud järgmised 
komponendid: 

� maanteekoridor Via Baltica 

� raudteekoridor Rail Baltica 

� multimodaalsed harukoridorid: Tallinn – Narva – St. Peterburg ja Riia 
– Kaliningrad – Gdansk.  

Tegelikult on eelpool nimetud I koridori harukoridori roll kitsam VH transpordikoridorist kui 
tervikust. Samas tuleks aga Via Baltica kui transpordivõrgustiku arenduses  lähtuda VH ja Via 
Baltica kooskäsitlusest. Ligilähedaselt sama on ka IX transpordikoridoriga. Ametlikes 
koridoride dokumentides IX koridori ja VH seost küll ei mainita, kuid VH arengustrateegias  
võiks seda lugeda ka IX koridori haru B (Kaliningrad-Kaunas) koostisosaks.   

Kuna Via Hanseatica ei esine iseseisva transpordikoridorina, siis tuleks kaaluda VH 
edendamist  tulevikus TEN-T võrgustiku koosseisu kontekstis (tugikoridorina). Kaubavedude 
infrastruktuuri edendamiseks annaks selline käsitlus võimaluse kasutada osaliselt samu 
rahastamisallikaid, mida on kasutatud  TEN-T  transpordikoridoride kaasajastamisel. TEN-T 
eelarve EL liikmesriikidele on olnud järgmisest allikatest: 

� ERDF (European Regional Development Fund) 



9 

 

� Ühtekuuluvusfond (The Cohesion Fund for Projects within EU member 
states 

� Interreg III 

� ISPA (instrument for structural policies for pre-accession especcially 
large-scale environment and transport investment support 

� Phare 

� CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and 
Stabilisation) 

� TACIS 

� EIB (European Investment Bank) 

� EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) 

� Marco Pole II programm – MP II (2007–2013), kus loodetavasti 
finantseeritakse muuhulgas ka erinevate transpordiviiside piiriülest 
mõju. 

 Allikas: Pan-European transport Corridors and Areas Status Report, Project no TREN/B2/26/2004. 

 

1.2.  VH ja Euroopa Liidu põhilised transporditeljed ning nende areng 
  

2004. aasta juunis otsustas Euroopa Komisjon luua kõrgetasemelise töögrupi „High Level 

Group”, mis töötas välja põhiliste trans-Euroopa transporditelgede laienemise põhimõtted 
naabermaade ja regioonide lõikes (“Extension of the major trans-European transport axes to 

the neighbouring countries and regions”). Töögrupi poolt töötati välja viis põhilist 
transporditelge: 

• meremagistraalide kontseptsioon (Motorways of the Seas, lühendina MOS), mis 
hõlmab Balti mere, Barentsi mere, Vahemere, Musta mere, Kaspia mere ja Atlandi 
ookeani äärsete territooriumite transpordiühendust. Läänemere meremagistraalide 
(MBS) peamiseks eesmärgiks on edendada transpordiühendust Läänemeremaade ning 
Kesk- ja Lääne-Euroopa maadega läbi Põhjamere/Läänemere kanali;  

• põhjatelg (Northern axis) – arendamine tagab ühelt poolt EL põhjapoolse osa 
transpordiühenduse Norraga, teisalt ka transpordiühenduse EL ja Venemaa ning EL ja 
Valgevene vahel, samuti EL ühenduse kogu Barentsi regiooniga. Olulisemad 
transpordiühendused: 

o multimodaalne transpordiühendus Berliin – Varssavi – Minsk – Moskva – 
trans-Siber; 

o multimodaalne transpordiühendus Soome idapiir – St. Peterburg – Moskva; 
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o raudteeühendus St. Peterburg – Vologda – Moskva – trans-Siber; 
o multimodaalne transpordiühendus Balti riikide sadamatest Minski ja Moskva 

suunas: 
� Tallinn – St. Peterburg – Moskva 
� Ventspils – Riia – Moskva 
� Klaipeda – Kaliningrad – Vilnius – Minsk – Moskva; 

o põhjakolmnurga (Nordic Triangle) multimodaalne transpordiühendus;  
o multimodaalne transpordiühendus St. Peterburg – Vartius – Tornio – 

Haaparanda – Narvik.  

• kesktelg (Central axis) ühendab EL keskosa Ukraina ja Musta mere piirkonnaga, 
samuti siseveetranspordi kaudu Kaspia mere piirkonnaga; 

• kagutelg (South-Eastern axis) ühendab EL läbi Balkani, Türgi, Kaukasuse ja Kaspia 
mere maadega, ka Egiptuse ja Punase mere äärse territooriumiga.  

 
Allikas: Networks for peace and development. Extension of the major trans-european transport axes to the 
neighbouring countries and regions. Report from the High Level Group chaired by Loyola de Palacio, November 
2005, European Commission. 

Eespool nimetatud dokumendis puudub otsene viide Via Hanseatica´le, kuid  joonise 1 järgi 
on prioriteetsed maanteetranspordi arengusuunad Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu-Koidula, 
Tallinn-Narva ja Narva-Tartu-Valga. Viimane teelõik on osa VH-st (St.Peterburg-Narva- 
Jõhvi-Tartu-Valga-Riia-Gdansk-Berliin-Hamburg). 

Eesti põhimaanteedest  kuulub rahvusvahelisse Trans European Network Transport (TEN-T) 
teedevõrgustikku Tallinn-Narva (E20), Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263), Jõhvi-Tartu-
Valga, Tallinn-Pärnu-Ikla (E67), Tallinn-Paldiski maantee ja Tallinna ringtee. See võimaldab 
nendel teedel kavandatavate projektide rahastamiseks taotleda Euroopa Liidu Ühtsusfondi 
abiraha. 

Jõhvi-Tartu-Valga maantee remont okt 2006 – juuli 2007 hõlmas eri teelõikude remonti ja 
ümberehitamist Rannapungerjast kuni Valga piiripunktini, kokku 83,6 km ulatuses. Projekti 
kogumaksumus oli 683 mln krooni, millest 82% toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.   
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Joonis 1. Trans-Euroopa maanteede võrgustiku plaan Eestis 

Allikas: www.mkm.ee. 12.10.2007 

Niisiis, VH positsioneerumine iseseisva transpordikoridorina TEN-T ja ka põhiliste 
transporditelgede kontekstis pole mõeldav, VH võimaluseks on selle tihedam sidumine I ja IX 
koridori haruks. Kuna transpordiühendused kaubavedude kontekstis seovad 
logistikasõlmpunkte, siis VH jaoks võiks see esimeses etapis tähendada St. Peterburi, 
Sillamäe, Riia (ka Ventspils, Liepaja), Klaipeda, Kaliningradi, Gdanski ja Hamburgi sadamate 
ja nende tagamaade transpordiühendust. VH arendamine kaubaveo transpordikoridorina  
hõlmaks seega ida-lääne suunalise kaubaveo ja ka transiitvedude arendamise Venemaa, Balti 
riikide ja Saksamaa vahel.  
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Põhjala Kolmnurk (Nordic Triangle) 
 
 
 

 
Joonis 2. Põhjala kolmnurga transpordiühenduse skeem 

 
Põhjala kolmnurga transpordiühendused seovad kokku Skandinaavia-kesksed transpordi- ja 
logistikakeskused, mis paiknevad Oslos, Kopenhaagenis, Stockholmis, Turus ja Helsingis. 
Soomes on Põhjala kolmnurga peamine roll Venemaa-suunalise transpordiühenduse tagamine nii 
kauba- kui ka reisijateveol. 

Põhjala kolmnurga transpordiühenduse infrastruktuur hõlmab:  

• E18 maantee (Turu – Helsingi – Vaalimaa lõik) 

• Raudteeühendus Turu – Helsingi 

• Turu, Helsingi, Kotka sadamad 

• Turu ja Vantaa lennujaamad. 
 
Kaubavedude ja ka turismi seisukohalt on Põhjala kolmnurga ja VH lõimimine võimalik 
Kotka-Sillamäe ja Helsingi-Tallinna sadamate kaudu. Lõuna- ja Ida-Soome eksport-import 
kaubavedu Kesk-Euroopa suunal ja ka samasuunaline Venemaa transiitkaupade vedu Euroopa 
suunal oleks osaline alternatiiv IX koridorile. 
Eesti transpordiarengu ja ka VH seisukohalt on olnud  huvipakkuv idee veel nn Soome lahe 
kasvukolmnurk, mis haarab Lõuna-Soome (2,6 mln elanikku), St. Peterburi regiooni (6,7 mln) 
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ja Eesti piirkonna (1,4 mln) ning kujutab endast perspektiivset majandus- ja 
regionaalpoliitilist projekti. Selle idee käis välja 1990-ndate teisel poolel Turu Ülikooli 
professor U. Kivikari ja tema idee oli edendada eelpool nimetatud piirkondade koostööd 
eelkõige transpordi infrastruktuuri, turismi ja puhkemajanduse arendamisel, kuid ka  
keskkonnakaitse alal jm valdkondades. Paraku pole siiani see idee väljapakutud variandis 
realiseerunud eelkõige avaliku ja ärisektori nõrga koostöö ja ka poliitiliste erimeelsuste tõttu. 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. VH võimalik lõimumine muude transpordikoridoridega 

                        

1.3.  VH transpordikoridoriga piirnevad transpordisõlmed ja logistikakeskused 
 

Kui vaadata VH-d globaalses kontekstis, siis oleks VH transpordikoridori arengu esimeseks 
etapiks just multimodaalse ühenduse loomine teiste koridoridega ja suuremate 
logistikakeskuste tagamaadega.  
 
VH kaubavedude arendamisele eelpool nimetatud transpordikoridoride ja telgede kontekstis 
aitab kaasa:  
 

Läänemere 
meremagistraalid 

Via Baltica, 
Koridor  I 
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• Rail Baltica edendamine ja uute logistikasõlmpunktide tekkimine Balti riikides. VH 
uueks rolliks on „ukselt ukseni” veoteenuse pakkumine raudtee terminalide vahel; 

• sõiduautode jaotuslogistika arendamine VH arenguvööndis läbi  Paldiski ja Sillamäe 
sadamate. 2006. aastal veeti läbi Eesti Venemaale 12000 uut sõiduautot (turuosa ainult 
1,5%). Venemaa sõiduautode import 2006. aastal oli tõenäoliselt ca 1 mln autot ja 
võrreldes 2005. aastaga suurenes 65%. Siin on võimalik pakkuda konkurentsi 
sõiduautode peamisele tarneahelale läbi Soome (Hanko, Kotka ja Hamina sadamad); 

• transiitvedude pakkumine Venemaa suunas. Eriti oluline on konteinervedude 
suurenemisele kaasaaitamine. Kui praegu liigub Läänemere konteineritest ca 70% läbi 
Venemaa, Soome ja Rootsi sadamate (vastavalt 24,7, 23,3 ja 21,8 protsenti), siis 
tulevikus peab arvestama konteinervedude olulise kasvuga läbi Läti ja Eesti 
sadamate. Eelduste kohaselt kasvab VH roll konteinerite veol Venemaa suunas ja ka 
VH majandusvööndis; 

• prognoosi kohaselt (Policy Research Corporation, 3-rd Baltic & Trade Summit, 2007) 
kasvavad konteinerite veomahud 2015. aastaks võrreldes 2005. aasta tasemega 
alljärgnevalt: 

o Soome sadamad – 72% 
o Venemaa sadamad – 442% 
o Balti riikide sadamad – 147% 
o Poola sadamad  – 244 %. 

 
 
Üldised probleemid: 
 

• VH  Eesti ja Läti arenguvööndis (kuni Riiani) puuduvad tänapäevased ja arvestatavad 
logistikakeskused ja konteinerterminalid; 

• maantee infrastruktuur ja veoettevõtete tugistruktuur vajab nüüdisajastamist. VH Eesti 
osas on alljärgnevad kitsaskohad: 

o Jõhvi liiklussõlme väljaehitamine 
o Tartu ümbersõidu rajamine 
o maantee rekonstrueerimise vajalikkus (maantee seisundi ning veoautode 

liiklus- ja teetingimuste liiga suured erisused Narva ja Riia vahel) 
o piiriületuse lihtsustamine Venemaaga, sh infrastruktuuri väljaehitamine (Narva 

silla ehitamine VH põhiarule) 
o autoparklate, autojuhtide puhkekohtade jm  väljaehitamise mahajäämus. 

 

VH kui uue IKT innovatsiooni rakenduskoht 

Teatavasti ehitab Euroopa Liit globaalset navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS), mis 
koosneb programmidest GALILEO ja Egnos ning pakub mitmeid positsioneerimis-, 
navigatsiooni- ja ajastamisteenuseid erinevatele majandusvaldkondadele. Nüüdisaja logistika 
ja veonduse juhtimisel on juba pika aja vältel end tõestanud USAs väljatöötatud globaalse 
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positsioneerimissüsteemi (GPS) kasutamine. Rakendusi arendatakse pidevalt edasi ning need 
hõlmavad kõiki eluvaldkondi ja majanduse sektoreid. Toodete ja teenuste turu GNSS 
rakendused maanteetranspordisektoris võimaldavad välja töötada mitmeid lahendeid  
telemaatika ja navigatsiooniseadmete kasutamisel: elektroonilisest  maksukogumisest kuni 
liiklusohutuseni. Tänu  GALILEO süsteemile saab hakata juurutama mitmeid aruka 
(intelligentse) transpordisüsteemi lahendeid. VH kontekstis oleks selleks näiteks kaubaüksuste 
seire ja elektroonne andmevahetus (EDI). Edaspidi tuleks kaaluda ka VH atraktiivsuse 
suurendamist E-ohutuse (eSafety) rakendamise algatustes, mis hõlmab mitmeid rakendusi, 
millest võiks kasu olla sõidukite täpsel positsioneerimisel ja sõiduohutuse suurendamisel. 

 

1.4.  Eesti transpordi arengukava 2006-2013. Olulisemad arengusuunad 
 

Eesti logistikasüsteemi senine orientatsioon tooraine ja energiakandjate veole on peamiseks 
põhjuseks meie transpordisüsteemi modaalsele tasakaalustamatusele ja sellest tulenevale 
konteinervedude ning muude intermodaalse transpordi veoseüksuste kasutamise 
mahajäämusele.  

Pikaaegne orientatsioon tooraine transiitvedudele on tänaseks päevaks saanud suure 
tagasilöögi. VH üks logistikasõlm – Sillamäe sadam – töötab alakoormusega. 2006. aastal 
läbis sadamat 0,67 mln tonni kaupa, selle aasta prognoos on 2 mln planeeritud 3 mln asemel. 
Tänaseks päevaks on katkenud ka parvlaevaühendus Kotka sadamaga. 

Eesti transiidiarengu mahajäämusel on kaks peamist põhjust: esimeseks on kiiresti muutunud 
poliitiline olukord Venemaa ja Eesti suhetes ja teiseks me pole valmis teenindama  
lisaväärtust andvaid tarneahelaid. See, et Venemaa transpordistrateegia üheks prioriteediks on 
suunata oma eksportveosed läbi Vene Föderatsioonis asuvate sadamate ja sellega vältida nii 
Baltikumi kui Ukraina sadamateenuste kasutamist, oli arvata juba üle viie aasta tagasi. 
Venemaa asus kiiresti välja arendama St. Peterburi, Primorski, Ust-Luuga, Võssotski, Viiburi, 
Lomonossovi, Kaliningradi, Arhangelski ja Murmanski sadamaid koos muu transpordi 
infrastruktuuriga. 

Viimase 10-15 aasta jookusul saavutati transiitvedude kiire kasv tänu meie sadamate ning 
operaatorite oskuslikule ja kiirele tegutsemisele võrreldes konkurentidega. Seda toetas Eesti 
soodne logistiline ja geopoliitiline asend. Need mõjurid, mis olid domineerivad transiitvedude 
kasvul lähiminevikus, hetkel enam pole ning seetõttu tuleb luua uued tooted ja teenused 
globaalsetes tarneahelates konkureerimiseks. 

 Transpordi arengukavas 2006-2013 on toodud olulised transiidisektori probleemid:  

• lisaks Eesti geopoliitilisele asendile on transiitvedude kiiret arengut taganud teguriteks 
ka veooperaatorite orienteeritus transiitvedudele ning turuvajadusi arvestav transpordi 
infrastruktuuri ja tehniliste lahenduste arendus;  

• sadamate tegevusnäitajad on oluliselt mõjutatavad transiidi lähteriikide poliitilistest 
otsustest (nt Venemaa diskrimineerivad raudteetariifid); 
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• raudtee läbilaskevõime, sh raudteejaamades ja piirijaamades ei taga transiitveoste 
kiiret ja takistusteta liikumist; 

• Venemaa on kehtestanud Eestile diskrimineerivad raudteetariifid; 

• puudub samuti Läänemere regiooni transiidivaldkonna ja selle arengute pidev 
monitooring ning analüüs;  

• transpordivõrgustiku ja -ahelate edasiarendamisega naaberriikide vahel, samuti 
juhtimise ja tehnoloogiaga on tegeldud ebapiisavalt;  

• nõrk koostöö riigi, transiidiettevõtluse ja avaliku sektori vahel. Riigi osa Eesti 
transiidikoridori konkurentsivõime tõstmisel peaks olema  tõhusam;  

• Eesti transiidis domineerib tugevalt suund idast läände, vähe on tegeldud lääne-ida 
suunaga ja minimaalne on kaupade transiit põhja-lõuna suunal;  

• transiitkaup on kahe-kolme kaubagrupi keskne; 

• tarneahela Eesti osas on lisandväärtuse andmine marginaalne (Transpordi arengukava 
2006-2013). 

 
Transiidipoliitika peamiseks eesmärgiks on strateegiliste prioriteetide määratlemine ning 
kompromisside saavutamine avalike, äriorganisatsioonide ja strateegiliste partnerite vahel nii, 
et saavutataks konkurentsieelis ressursside efektiivsel kasutamisel, loodaks lisaväärtused ning 
antaks transiitkaupadele parim ajaline, ruumiline ja väärtuseline kasulikkus. Eesti 
geograafiline asend on soodne transiitvedudeks ida-lääne suunal, kuid peaaegu samasugused 
geograafilised tingimused on veel Lätil, Leedul, Poolal ja Soomel. Soome on osanud oma 
geograafilist eelist kasutada paremini lääne-ida suunalisel veol, kus veetakse enam 
valmistooteid (tonni statistiline väärtus on oluliselt kõrgem). 

2007. aasta Venemaa majandus- ja transiidipoliitika otsused väljenduvad väga selgelt 
lastimismahu (mln tonni) ja raudteetransiidi languses. 

Kui aasta algusest aprillini veeti avalikul raudteel veoseid üle 4 miljoni tonni kuus, siis alates 
maist jäävad veosekogused kuus alla 3 miljoni tonni. Septembris veeti avalikul raudteel 
veoseid 2,2 miljonit tonni, mis on kolmandiku võrra vähem kui eelmise aasta septembris. 
Kaubavedude vähenemine on põhiliselt tingitud Venemaa transiidivoogude vähenemisest. 
Avalikul raudteel veetud kaupadest oli septembris kaks kolmandikku transiit. Võrreldes 
eelmise aasta septembriga vähenes transiit raudteel 42%. Ligi kolm neljandikku transiidist on 
naftatooted.  

Transiidi vähenemine raudteeveol on oluliselt mõjutanud ka sadamate tegevust. Kui aasta 
alguses lastiti sadamates laevadele üle 4 miljoni tonni kaupa kuus, siis septembriks oli see 
langenud 2 miljonile tonnile kuus. Võrreldes eelmise aasta septembriga lastiti laevadele 
kolmandiku võrra vähem kaupa. Transiit moodustab sadamates lastitud kaupadest ligi 70%.  

2007. aasta maist septembrini lastiti sadamates 13,1 miljonit tonni kaupa, eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes on kaupade lastimine sadamates vähenenud 27%.  
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Allikas: Statistikamet 

  

 

Joonis 4. Transiitvedude maht 2007. aastal (mln tonni) 

 

1.5.  VH hetkeseisu analüüs 
 

1.5.1.  Tugevused  
 

Valga-Tartu-Jõhvi  toimiv maanteeühendus on siiani olnud traditsiooniliseks liikumissuunaks 
St. Peterburi. Kaubavedude ja turismi arengut VH toetab alates 2006. aastast Sillamäe ja 
Kotka vaheline parvlaevaühendus, mis paraku 2007. aasta sügisel katkes seoses operaatori 
loobumisega. Lõuna- ja Ida-Soome veokid kasutasid seda üha aktiivsemalt ühe Via Baltica  
alternatiivina liikumisel  Ida- ja Kesk-Euroopasse.  

� VH Eesti osas paiknevad Valga, Tartu, Jõhvi, Sillamäe ja Narva kui arenevad 
logistikakeskused, mida läbivad teised olulised transpordikoridorid.  

Raudtee transpordiühendused: 

o Tartu-Valga-Riia raudtee  

o Valga-Petseri-Pihkva (või ka laiemalt Riia-Valga-Pihkva) raudtee 

o Tapa-Tartu-Petseri ja Tartu-Valga-Riia raudtee 

          Maantee transpordiühendused: 

o  Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee 
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o  Pärnu-Valga maantee 

o Jõhvi-Tartu-Valga maantee 

Lisaks eelnevale tuleb märkida ka võimalikku veeteed: Pihkva-Tartu-Võrtsjärve veetee 

� VH arengustrateegia on välja töötatud ja senini toimib edukalt  turismikoridorina. 

� VH arengut koordineerib maakondadevaheline juhtgrupp 

� VH tugevuseks on samuti maatee rekonstrueerimise lõpetamine 2007. aastal, mille 
käigus ehitati välja 6 puhkeplatsi. 

� Venemaa transiitvedudel St. Peterburi suunal võimaldab VH kasutamine viibida 
võimalikult kaua Euroopa Liidu territooriumil, st veonduse õigusaktid on allutatud EL 
õigusruumile. 

 

1.5.2.  Via Hanseatica nõrkused 
 

� Olulisemateks nõrkusteks transpordikoridori edukaks toimimiseks on maantee 
kvaliteet, linnade ümbersõitude ümberehitamise mahajäämus (eelkõige Tartu ja Jõhvi)  
ja piiriületustega seotud probleemid.  

� Põhitrassi teekatte kvaliteet on viimasel aastal küll oluliselt paranenud, teekatte- ja 
liiklusmärgistus (sh viidad) ning muu info kättesaadavuse parandamisega tegeldakse. 
Paraku on Narva-Valga vaheline teelõik (264 km) vaid üks osa VH-st.  

� Sagedased läbisõidud asulatest ja sellest johtuvad kiirusepiirangud põhjustavad 
ebamugavusi kiirelt kulgeda soovijaile. Rahvusvahelise transiitliikluse takistavaks 
teguriks on ebamugav ja aeganõudev piiriületus Narvas, Luhamaal ja Koidulas. 

� Piiriületuspunktides (nende lähedal) puuduvad valvega parklad (eriti ADR veostele)  
koos tugiteenuste pakkumisega (toitlustamine, pesemisvõimalused, käimlad jm). 

�  Autojuhtidele ja reisijatele suunatud teenindussfäär on nõrgalt arenenud. Väljaspool 
asulaid on VH  teenindusvõrgustik (toitlustus, majutus, veokite parklad, haagissuvilate 
parklad) puudulik, leidub vaid üksikuid toitlustus- ja kaubandusasutusi. Seoses sellega 
peaks VH arenguvööndi väljaarendamisel arvestama infrastruktuuri väljaehitamise 
vajadusega. Eriti oluline on autoparklate, juhtide puhkekohtade ja teeninduse 
infrastruktuuri  rajamine. Antud töö autorite arvates võiks planeerida VH Eesti osas 5-
6 puhkekohta veoautodele, 2-3 puhkekohas on ADR nõuetekohased parklad.  

� Seni puudub Via Hanseatical rahvusvaheline teenumber, riigimaanteena nr 3 on see 
tähistatud nii Eesti kui ka Läti osas, kuid edaspidi tuleks Eesti ja Läti poolel teha 
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jõupingutusi, et VH oleks tähistatud E-teena. Seda eriti seoses Narva, Luhamaa ja 
Koidula piiripunktide olulisuse kasvuga EL idapiiril. 

� VH teeviitade puudumine vähendab oluliselt VH kui brändi tundmist. VH viitade 
puudumine nii Eesti kui ka Läti poolel tekitab raskusi orienteerumisel, sest teeviidad 
näitavad vaid linnu, asulaid, mis on välismaalastele enamasti tundmatud (näiteks Läti 
poolt tulles on viit Igaunija poole, kuid pole teavet Tartu või Narva suunast). 

 

1.5.3. Via Hanseatica võimalused 
 

• Eesti ja teiste Balti riikide transpordipoliitikas on siiani domineerinud kütuste, 
metallide ja tooraine transiitvedu. 2005. ja 2006. aastal on Venemaa ekspordi 
olulisemad kaubagrupid toornafta, naftatooted, kivisüsi, mustmetallid ja väetised ning 
relvad. Seoses Venemaa geopoliitiliste huvide ja transpordipoliitika suundumustega 
tuleb arvestada nihkega transiitkaupade struktuuris – eksportveod suunatakse 
Venemaa oma sadamatesse. Importkaupade maht on viimastel aastatel kasvanud 20-
25% aastas, iseloomulikemaks kaubagruppideks on masinad, seadmed, toidukaubad, 
medikamendid, sõiduautod. Seega on suures osas tegemist konteinerkaupadega. 

• VH võimaluseks on Baltic Tangenti (BT) kui ida-lääne suunalise transpordikoridori 
algatamine Skandinaavia lõunaosast üle Läänemere läbi Läti ja Lõuna-Eesti 
Venemaale. BT transpordikoridor on täiendus põhja-lõuna suunalistele 
transpordikoridoridele ja täiendab TEN-T (Trans-European Network) struktuure. Uue 
transpordiühenduse arendamine aitab kaasa vajaliku infrastruktuuri arendamisele ja 
majanduskasvu tagamisele Baltic Tangenti vööndis (Kagu- ja Lõuna-Eesti, Kirde-Läti 
ja Pskovi regioon) ja globaalses kontekstis ka Kaug-Ida ja EL vahelisele kaubaveole. 

• Kuna Venemaa impordi kasvus domineerib põhiliselt konteinerkaup, siis VH üheks 
võimaluseks on orienteeruda üha enam EL suunduvale Venemaa impordile. 
Arvatavasti on veel pikka aega probleemiks konteinerite tagasikoormamine, seetõttu 
tuleb esimeses etapis arvestada konteinerite lahtipakkimist VH Balti tsoonis ja 
Venemaale edasivedu tükikaubana. 

• Konteinerite vedu läbi Eesti sadamate ja sadamatest sihtkohtadesse on viimastel 
aastatel küll suurenenud, kuid kumulatiivsed veomahud (eksport-, import- ja 
transiitkonteinerid) on küllalt tagasihoidlikud (vt joonis 5).  
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Joonis 5. Konteinerite vedu läbi Eesti sadamate, TEU (20-jalase konteineri ekvivalent) 

Allikas. Statistikaamet 

Konteinervedude arendamine Eestis on senini olnud tagasihoidlik, sest transiitvedude 
orientatsioon on olnud kütuste ja metallide transiidile. Näiteks St. Peterburi sadama 
konteinerite veomaht oli 2006. aastal 1 450 000 TEU-d s.o ca 10 korda suurem kui Eesti 
sadamates. 

Läänemeremaade konteinerite veomahtude võrdlus (protsentides) riikide lõikes on toodud 
joonisel 6. 

 

Joonis 6. Läänemeremaade konteinerite veomahud riikide lõikes (protsentides) 

Allikas: The Baltic Container Outlook 2007. 
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Jooniselt 6 selgub, et Läänemere suurimad konteinersadamad on Rootsis (Göteborg) ja 
Venemaal (St. Peterburg), läbi nende sadamate veetakse 48 % Läänemeremaade konteinerite 
veomahust.  

Lisaks läbi sadamate veetavatele liigub osa konteinereid maismaatranspordiga. VH 
võimalused konteinerite veol peaksid arvestama Saksamaa, Poola, Leedu, Venemaa 
(Kaliningrad), Läti ja Eesti logistikakeskuste vahelist koostööd ja lõimumist koridoriga 1A. 
Eesti, Läti ja Leedu transpordiarengu ühisosa on senini olnud orientatsioon  transiidile, paraku 
otsivad nüüd ka teised Balti riigid transiidile alternatiivi. Seetõttu on VH transpordikoridori  
Eesti-poolse osa areng võistlus innovatsiooniga ja nende rakendusega. Kuna põhiosa 
konteinerite veost Eestis toimub maanteetranspordiga, siis joonisel 7 esitatud konteinerite 
veomahtudest selgub, et summaarne konteinerite arv on küllalt madal. 

 

 

Joonis 7. Maanteetranspordiga veetud konteinerite veomahud, TEU 

Allikas: Statistikaamet 

Niisiis VH võimaluseks on tüki- ja konteinerite vedu suurte logistikakeskuste tagamaadele ja 
traniitliikluse „äratõmbamine” VH alternatiivsetelt marsruutidelt. 

 

1.6. Via Hanseatica ohud  
 

VH transpordikoridori ja sinna kuuluva infrastruktuuri arendamise ohud on seotud peamiselt 
kahe välise ja samal ajal väga komplitseeritud probleemiga: Venemaa transpordipoliitika ja 
geopoliitika sidusus – st soodustatakse oma sadamate tegevust ja piiratakse alternatiivsete 
transpordikoridoride jätkusuutlikku toimimist. Teiseks probleemiks on Novgorodi, St. 
Peterburi ja Euroopa-vaheliste võimalike ühendusteede rohkus. 
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Valga-Tartu-Jõhvi maanteega konkureerivad:  

• Riia-Pihkva-St. Peterburi,  

• Kaunas/Vilnius-Rezekne-Pihkva- St. Peterburi, 

• Turu-Helsingi-St. Peterburi (IX koridor) suund. 

Sisekonkurendina tuleb arvestada ka Pärnu-Rakvere maanteed kui võrdset  maanteeühenduse 
alternatiivi.   

VH kui kaubamärgil puudub seni võrdselt mõistetav imago, mõnedel juhtudel käsitletakse 
seda kui Läänemereäärsete sadamalinnade võrgustikku, kus maanteetranspordile tuleb 
eelistada meretransporti ning infrastruktuuri areng johtub rohkem nüüdisaja 
majandusgeograafiliste keskuste paiknemisest.  

VH koridori sisemiseks ohuks on asjaolu, et alati ei kaasne transpordi infrastruktuuri 
arendamisega majandustegevuse arenemine. Ülekantavat reeglit pole, transpordisüsteemi 
arengu mõju ulatus (mastaabi efekt) ja mõju suund majandustegevusele on reeglina 
asukohaspetsiifiline faktor ja sõltub piirkonna tervikarengukavast. 

Tavaliselt eeldatakse, et aja sääst ja tõhusam logistikategevuste korraldus parandavad 
piirkonna ettevõtluskeskkonda ja suurendavad ettevõtete konkurentsivõimet. Paraku võib 
kohata ka vastupidist mõju – parem infrastruktuur võib kaasa tuua majandustegevuse 
lahkumise ühest piirkonnast jõukamasse piirkonda. Seega uue infrastruktuuri rajamisel tekkiv 
liikumine võib olla „kahesuunaline”, mis rõhutab seda, et kaupade, tööjõu, investeeringute, 
kasumi jm liikumine võib olla mõlemasuunaline. 

 

Joonis 8. Keskmised brutopalgad maakondade lõikes (kroonides) 

Allikas : Statistikaamet 
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Eelnevast johtudes on VH mõju arenguvöödi tööjõu siirdele seda väiksem, mida vähem 
erinevad tulevikus keskmised palgad erinevates maakondades. Seetõttu pole õige vaadata 
näiteks Jõgeva maakonna suhteliselt madalat palka konkurentsieelisena, pigem hoopis ohuna. 

Käeoleva uuringu autorite arvates domineerib VH piirkonnas transpordi infrastruktuuri 
väljaehitamisel positiivne mõju, st suureneb transiitliiklus ja paraneb ettevõtete juurdepääs 
globaalsele turule.  
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2. Via Hanseatica liiklussageduse ja piiriületuste analüüs 

 

Vastavalt üleriigilisele planeeringule “Eesti 2010” on Eesti ruumilises arengus võetud üheks 
prioriteediks arenguvööndite kontseptsiooni rakendamine. See tähendab tähtsamate, peamiselt 
rahvusvahelist liiklust kandvate teede ärakasutamist regionaalarengut tasakaalustava ja 
koostööd ajendava tegurina, kuna piki peamisi liiklusteid paikneval ettevõtlusel, kohalikel 
omavalitsustel ja elanikkonnal on tänu piki teid toimuvale intensiivsele liiklusele täiendavad 
arengu- ja koostöövõimalused. Ligipääs peamistele kohalikele turgudele on seetõttu kergem, 
võimalikud on ühtsed teenindus- ja turismiketid, töö- ja teenuste saamise võimalused. Üheks 
üleriigilise planeeringu eesmärgiks on Eesti kõikide transiitkaubandust võimaldavate 
transpordisuundade infrastruktuuri ja neil toimiva sujuva liikluskorralduse väljaarendamine. 

Riiklikul ja regionaalsel tasemel nähakse Valga-Tartu-Jõhvi maanteed regionaalarengu 
huvidest lähtuvalt nii ühendava kui ka tasakaalustava lülina kolmele Eesti olulisemale 
transpordisuunale, see on Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva suunale. Via 
Hanseatica maanteelõigu pikkus Eestis Valgast Narvani on 265 km.  

 

Tabel 1. Jõhvi-Tartu-Valga mnt ööpäevane liiklussagedus 2003 aastal 

 

 Mõõtmiskohad KAL SA/PA % VA/AB % AR % VA+AB+AR arv 

Jõhvi (3,46 km) 7980 86 9 5             1 117     
Ahtme (4,70 km) 3050 83 9 8                519     
Kauksi (46,81 km) 1600 78 11 11                352     
Mustvee (72,37 km) 1860 79 10 11                391     
Maarja (106,15 km) 1530 84 8 8                245     
Tartu (Valga ring, 137,56 km) 7440 91 6 3                670     
Nõo 150,58 km) 4990 90 7 3                499     
Elva (166,27 km) 2430 85 9 6                365     
Puka (184,97 km) 1150 77 10 13                265     
Kuigatsi (190,53 km) 1920 79 12 9                403     
Tõlliste (209,08 km) 2130 83 12 5                362     
Valga (transpordi ristmik, 217,77 
km)  n.a.         

Allikas: 2003. aasta liiklusloenduse tulemused. AS Teede Tehnokeskus, 2004  

Tabelites 1 ja 2 kasutatavad lühendid: 

KAL – keskmine aasta ööpäevane liiklussagedus  

SA/PA % – sõidu- ja pakiautode osakaal protsentides kogu liiklusest 
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VA/AB – veoautode, autorongide ja autobusside osakaal protsentides kogu liiklusest 

AR – autorongide osakaal protsentides kogu liiklusest. 

Tabelist 1 on näha, et veoautode ja autobusside osakaal on vahemikus 9-23 %, suurim veokite 
ja autobusside osakaal on Kauksi-Mustvee ja Puka-Kuigatsi piirkonnas, mis on põhjustatud 
arvatavasti kohalikust liikluskoormusest. 

 

Tabel 2. Jõhvi-Tartu-Valga mnt ööpäevane liiklussagedus 2006. aastal 

 

 Mõõtmiskohad KAL 
SA/PA 

% 
VA/AB 

% AR % 
VA+AB+AR 

arv 

Jõhvi (3,46 km) 6030 82 12 6 1085 
Ahtme (4,70 km) 3200 80 12 8 640 
Kauksi (46,81 km) 1300 73 16 11 351 
Mustvee (72,37 km) 1650 79 13 8 347 
Maarja (106,15 km) 1810 84 8 8 290 
Tartu (Valga ring, 137,56 km) 9430 91 6 6 1132 
Nõo (150,58 km) 6340 90 7 3 634 
Elva (166,27 km) 3050 79 11 10 641 
Puka (184,97 km) 1460 77 10 13 336 
Kuigatsi (190,53 km) 1310 79 12 9 275 
Tõlliste (209,08 km) 2730 83 12 5 464 
Valga (transpordi ristmik, 
217,77 km) 3810 87 9 4 495 

Allikas: 2006. aasta liiklusloenduse tulemused. AS Teede Tehnokeskus, 2007  

Märkus: Vastavalt metoodikale oli liiklusloenduse kestvuseks  2006. aastal kõikjal 5 järjestikust päeva (N, R, L, 
P ja E).  Saadud nädala tulemus on üle viidud aasta keskmisele ööpäevasele liiklussagedusele,  kasutades 
loendatava maantee püsipunkti nädalategurit. 
 
Võrreldes 2003. aastaga on vaadeldaval teelõigul kasvanud veoautode ja autobusside osakaal 
Kauksi-Mustvee piirkonnas, Puka-Kuigatsi piirkonnas on veokite osakaal peaaegu sama.  
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Joonis 9. Veoautode piiriületuste arv Narvas (veokit/kuus) ajavahemikus 2003-2006. 

Veokite piiriületuste arv alates 2003. aastast on pidevalt tõusnud, kuid alates 2006. aasta 
teisest kvartalist piiriületuste arvu kasv peatus. Nii näiteks oli 2006. aasta aprilli piiriületuste 
arv ligi 2,2 korda suurem 2003. aasta näitajast. Piiriületuste arvu langust ja selle kõikumist   
on põhjustanud Venemaa majanduspoliitilised ja transpordipoliitilised meetmed (näiteks 
teeload).  

 

Joonisel 10 on esitatud  2006. aasta Narva piiriületuste statistika veosuundade lõikes.  
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Joonis 10. Narva piiriületused veosuundade lõikes (2006. a, veoautod) 

2007. aasta maist alates on Narva piiripunktis veokite liikumine pidevalt vähenenud, 
oktoobris oli veokite arv 75 % 2006. aasta tasemest. 

 

 

Joonis 11. Veokite piiriületuste arvud Narvas, 2007. aasta 10 kuud 

Joonisel 12 on toodud Luhamaa piiripunkti veokite piiriületuste arvud kuude lõikes 
ajavahemikus 2003-2006. Jooniselt selgub, et ka Luhamaa piiriületuste arv oli 2006. aasta 
andmeil ca 2,2 korda suurem võrreldes 2003. aastaga.  
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Joonis 12. Veoautode piiriületuste arv Luhamaal (veoautot/kuus) ajavahemikus 2003-2007 

 

 

Joonis 13. Veoautode piiriületuste arv Koidulas (veoautot/kuus) ajavahemikus 2003-2007 
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2006. ja 2007. aasta kohta on olemas veoautode ja poolhaagiste piiriületuste arvud Eesti ja 
muude riikide lõikes. Jooniselt 14 ja 15 selgub, et Koidula piiripunkti läbivatest veoautodest 
ja haagistest on ca 1/3 Eesti autod. 2007. aasta 10 kuu jooksul läbis Koidula piiripunkti 81185 
veokit, millest muude riikide osa oli 68,8%. 

 

Joonis 14. Veoautode ja haagiste piiriületuste arvud 2006. aastal Koidulas 

 

 

Joonis 15. Veoautode ja haagiste piiriületuste arvud 2007. aastal Koidulas (10 kuud) 

 

Erinevalt Koidula piiripunktist on Luhamaa piiriületuste arv ca 35 protsendi võrra suurem, 
2007. aasta 10 kuu jooksul läbis Luhamaa tollipunkti 110219 veokit, muude riikide veokite 
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osakaal moodustas 82,5 %. Eesti veoautode ja haagiste osakaal on võrreldes Koidulaga 
väiksem, moodustades ca 15-20 protsenti. 

 

Joonis 16. Veoautode ja haagiste piiriületusete arvud 2006. aastal Luhamaal 

 

Joonis 17. Veoautode ja haagiste piiriületusete arvud 2007. aastal Luhamaal (10 kuud) 

 

Toodud analüüsist selgus, et kolm  piiripunkti on küllalt olulised EL ja Venemaa 
kaubavahetuses, seetõttu peaks Via Hanseatica arengustrateegia infrastruktuuri ja logistika 
areng võtma arvesse nii turisminduse kui ka kaubavedude aspekti. Lisaks kolmele maismaa 
piiriületuspunktile on nii turismi kui ka kaubavedude seisukohalt VH arengus kindel koht 
Kotka-Sillamäe laevaliini avamisel 2006. aasta kevadel. 
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Joonisel 18 ja 19 on toodud läbi Sillamäe sadama toimunud sõiduautode ja veoautode 
veomahud. Autobusside osa on seni olnud marginaalne, näiteks septembris veeti kõige enam  
autobusse – 20.  

 

 

Joonis 18. Veoautode liikumine läbi Sillamäe sadama 2006. aastal (veokit/kuus) 

Joonisel 18 esitatud arvandmed näitavad veoautode liikust kokku ja sisenevate autode arvu. 

Joonisel 19 on toodud sõiduautode mahud läbi Sillamäe sadama, kus on selgelt näha, et 
Kotka-Sillamäe parvlaevühendusel on positiivne mõju VH majandusvöödi turismisektorile. 
Mis puudutab turismitooteid VH vööndis, siis hetkeprobleem on tervikliku turismitoodete 
paketi väljatöötamine, mis vastaks ka kvaliteedinõuetele. Intervjuude käigus selgus, et praegu 
häirib turiste kõige enam väga erinev teenuste kvaliteet.  
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Joonis 19. Sõiduautode veomahud läbi Sillamäe sadama 2006. aastal (autot/kuus) 

 

2.1. Transiitvedude analüüs läbi Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktide 
 

Transiit  on ühenduse tolli kontekstis  selline  aktsepteeritav hõlbustus, mida ettevõtjad saavad 
kasutada, et viia kaupa üle piiri või läbi territooriumide ilma selliseid makse maksmata, mis 
põhimõtteliselt tuleks tasuda kauba territooriumile toomisel (või sealt välja viimisel), ning 
täita selle asemel ainult üks (lõplik) tolliformaalsus. 
Võrreldes eespool kirjeldatud olukorraga, võimaldab see halduslikult lihtsat ja kulutõhusat 
menetlust kauba vedamiseks läbi tolliterritooriumide. Transiit on eriti asjakohane ühenduses, 
kus ühtne tolliterritoorium kombineerub paljude maksuterritooriumidega: kaup võib liikuda 
transiidina ühenduse tollipiiri ületamise kohast tollivormistuse kohani, kus pärast transiitveo 
lõppemist täidetakse tolli- ja kohalikud maksukohustused ja kaup läheb vabasse ringlusse või 
alustatakse muud peatamismenetlust. Peatamismenetlus võidakse lõpetada, suunates 
transiidiprotseduuril olev ühenduseväline kaup ühenduse tolliterritooriumilt re-eksporti. 
Maksu- ja Tolliameti statistikas kasutatakse ühendusevälise kauba liikumisel protseduuri T1 
ja TIR märkmikku. Protseduur T1 hõlmab ühendusevälise kauba vedu nii, et on peatatud 
kauba impordi suhtes tavaliselt kohaldatavad meetmed. TIR-märkmiku kasutamise 
seisukohalt vaadeldakse Euroopa ühenduse tolliterritooriumit ühtse territooriumina. 
Niisiis  TIR-märkmiku alusel toimuv kaupade liikumine Euroopa ühenduses saab toimuda 
ainult siis, kui vedu algab või lõpeb väljaspool Euroopa ühendust või kui liikumine toimub 
kahe ühenduses asuva punkti vahel kolmanda riigi territooriumi kaudu. TIR vedudel on 
kasutusel nn tagatiste süsteem, käeoleval hetkel on kasutusel TIR-märkmiku variant 1, nn 
“tavaline TIR-märkmik” tagatise piirmääraga 50 000 USA dollarit (Euroopa ühenduses 
tagatise piirmääraga 60 000 eurot).  
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Tabelis 3 on esitatud protseduuri T1 alustamiste arvud Narva, Luhamaa ja Koidula 
piiripunktides 2006. ja 2007. aastal. Mõlemal aastal on arvestatud 10 kuud (jaanuar- 
oktoober). T1 alustamine tähendab antud tabelis näitab kaupade sissevedu ainult Venemaalt 
(st kaupade lähteriik on Venemaa)  sihtriikide lõikes. Tabelist 3 selgub, et 2007.aasta 10 kuu 
arvestuses on T1 protseduuride arvud võrreldes 2006.aastaga langenud Narvas- 24,7 % ja 
Luhamaal 9,4 %, Koidulas on T1 arv aga kasvanud 80,8 protsenti 

Tabel 3. Protseduuri T1 alustamiste (sissevedu)  arv tollipunktides 2006. ja 2007. aastal (10 kuud) 
 

Sihtriik Narva  Luhamaa  Koidula  
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

AT 16 11 15 16  1 
BE 4 2 8 12   
CH 4 10 2 6   
CZ 78 41 31 44 2 8 
DE 143 90 69 94 5 17 
DK 5 4 215 7  1 
EE 1611 1381 227 118 118 179 
ES 4 11 10 1  1 
FI 17 17 4 1  6 
FR 20 14 17 27   
GB 63 41 6 5 3 4 
IT 88 29 17 38 2 3 
LT 114 67 176 240 19 2 
LV 179 55 489 523 33 115 
NL 18 16 14 18 13 12 
NO 7 2 2 1   
PL 59 51 35 69 4 10 
SE 44 20 21 10 4 8 

Kokku 2474 1862 1358 1230 203 367  
Allikas: Maksu-ja Tolliamet 
 
 
Tabel 4. Protseduuri T1 lõpetamiste (väljavedu)  arv tollipunktides 2006. ja 2007. aastal (10 kuud) 
 

Lähteriik Narva  Luhamaa  Koidula  
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

AT 0 0 0 0 4 1 
BE 0 4 0 2 0 0 
CH 0 2 0 0 0 1 
CZ 0 0 0 0 2 3 
DE 52 56 177 103 62 30 
DK 0 0 0 0 0 0 
EE 936 1848 207 93 476 177 
ES 0 5 6 1 2 0 
FI 51 53 22 43 62 7 
FR 101 4 0 1 14 4 
GB 0 2 7 3 15 0 
IT 1 477 0 0 18 12 
LT 19 1 9 3 3 1 
LV 23 38 61 109 12 27 
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NL 2 0 0 0 0 0 
NO 1 4 3 0 0 1 
PL 1 4 3 0 0 1 
SE 0 0 1 0 0 0 

Kokku 1187 2498 496 358 670 265 
Allikas: Maksu- ja Tolliamet 
 
 
T1 protseduuride alustamise ehk sisseveo dünaamika kõikide lähteriikide ja sihtriikide lõikes on esitatud 
joonisel 20 ja lõpetamise (väljaveo) dünaamika on toodud joonisel 21. T1 lõpetamise puhul on kaupade 
sihtriigiks peamiselt Venemaa. 
Nii nagu eelnevalt on võrdlusandmed toodud mõlema aasta kohta 10 kuu osas.  
 
 
 

 
Joonis 20. T1 protseduuride alustamine (sissevedu) tollipunktide lõikes 
 
 
Summaarne T1 protseduuri alustamiste (kauba kõikide lähte-ja sihtriikide osas)   arv kõikide tollipunktide 
osas kasvas 2007.aastal võrreldes 2006.aastaga  5 protsendi võrra.  
Väljaveo osas ehk T1 lõpetamiste arv kasvas oluliselt enam ehk 2,38 korda, kusjuures Narva tollipunktis oli 
T1 lõpetamiste kasv koguni 3,9 korda.  
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Joonis 21. T1 protseduuri lõpetamised (väljavedu) tollipunktide lõikes 
 

TIR vedude 10 kuu analüüs 2006. ja 2007. aastal näitab, et TIR vedude alustamine (st 
sissevedu) on 2007. aastal suurenenud 1,8 korda, Venemaalt tulnud vedude osa (kauba 
lähteriik on Venemaa)  on  suurenenud palju kiiremini, s.o 3,1 korda. 

 

Joonis 22. TIR vedude alustamine tollipunktides – 10 kuu võrdlus (kaupade sissevedu) 

TIR vedude lõpetamisel, s.o kaupade väljaveo kasv on olnud väga suur: üldine kasv suurenes 
6 korda, Venemaa (kauba sihtriik) osa suurenes 8,6 korda.  
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Joonis 23. TIR vedude lõpetamine tollipunktides – 10 kuu võrdlus (kaupade väljavedu) 

Nii T1 protseduuri ja ka TIR vedude juures domineerivad Venemaa kaubavahetuses peamiselt 
Eesti, Läti ja Saksamaa vahelised veod, paraku ei saa kaupade sihtkoha järgi teada  
kasutatavat marsruuti. Arvatavasti kasutatakse maantee transiitvedude puhul eelpool 
nimetatud riikide vahel suures osas ka VH-d. Põhiprobleemiks on Venemaa tollipunktide 
poolt põhjustatud veoautode järjekorrad, mis on muuhulgas ka Läti ja Soome piiridel. 

 

2.2. Via Hanseatica majandusvööndi ettevõtlus 
 

Via Hanseatica potentsiaalseteks kasutajateks ettevõtte asukoha järgi on VH mõjupiirkonnas 
asuvad transpordi- ja laondusettevõtted. Selle sektori ettevõtete üldine arv piirkonnas on 
pidevalt kasvanud. Tabelis 5 on toodud veonduse, laonduse ja sideettevõtete arv. 

 

Tabel 5.  Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv veonduse, laonduse ja transpordi sektoris 

Veondus, laondus ja side 2003 2004 2005 2006 Muutus 2003/2006 

protsenti 

Ida-Viru maakond 417 453 478 537 28,7 

Jõgeva maakond 50 56 65 66 32,0 

Tartu maakond 648 676 757 779 20,2 

Valga maakond 49 58 65 73 48,5 

Allikas: Eesti statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/ 
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Tabelist 5 on näha, et kõige kiiremini on uuritava sektori ettevõtete arv kasvanud Valga 
maakonnas (48,5 %). Paraku ei võimalda statistika andmebaas eristada ettevõtteid täpsema 
tegevusala järgi, näiteks veonduse ja laonduse ettevõtted  eraldi. 

Statistikaametisse tehtud andmepäring käesoleva aasta septembris võimaldas saada 
detailsemat infot üksnes nende ettevõtete kohta, kus töötab üle 20 töötaja. Selliste transpordi- 
ja laoettevõtete arengudünaamika on esitatud joonisel 24. 

  

Joonis 24. Veonduse ja laonduse ettevõtete arvu dünaamika (üle 20 töötajaga ettevõtted) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2.3. Veondustegevus Via Hanseatica piirkonnas 
 

Regionaalpoliitilisest aspektist aitab VH majandusvööndi areng vähendada majanduslikku 
mahajäämust eelkõige Jõgeva ja Ida-Viru maakondades. Võrdlusandmed Tallinna ja 
Harjumaa ning VH piirkonda kuuluvate Jõgeva ja Ida-Virumaa tööhõiveseisundi näitajate 
kohta on  toodud  tabelis 6. Antud tabel kajastab kõikide majandussektorite tööhõivet. 

Tabel 6. 15-74aastaste tööhõiveseisund 

    15-74-aastased Tööjõud ..hõivatud ..töötud Tööhõive määr Töötuse määr 

  Näitaja Tuhat Tuhat Tuhat Tuhat % % 

2005 Harju maakond 414,9 288,1 266,5 21,5 64,2 7,5 

  ..Tallinn 317,7 222,7 204,6 18,2 64,4 8,2 

  Ida-Viru maakond 139,4 84,7 71 13,7 50,9 16,2 

  Jõgeva maakond 28,1 15 12,5 2,5 44,5 16,9 

  Tartu maakond 113,8 68,4 65,4 3 57,5 4,5 

  Valga maakond 25,9 13,9 13,4 .. 51,5 .. 

2006 Harju maakond 414,7 292,7 280,3 12,5 67,6 4,3 

  ..Tallinn 316,4 223 213,1 10 67,3 4,5 

  Ida-Viru maakond 137,3 88,5 77,8 10,7 56,7 12,1 

  Jõgeva maakond 28,3 16,6 14,4 2,2 50,8 13,1 

  Tartu maakond 114,3 76 71,4 4,6 62,5 6 

  Valga maakond 26 16,1 14,7 1,4 56,7 8,6 

Allikas: Statistikaamet 

Tabelist 6 on näha, et Ida-Virumaal on tööpuudus vähenenud viimase aasta jooksul 
märgatavalt, kuid sellegipoolest on vahe Eesti majanduslikult tugevaima piirkonnaga ligemale 
kolmekordne. Kui näiteks tööpuudus Kirde-Eestis vähenes 2006. aastal 25%, siis töötuse 
vähenemine Harjumaal ja Tallinnas oli üle 40% võrreldes 2005. aasta tasemega. 

Kui analüüsida veonduse ja laonduse ettevõtete töötajate arvu dünaamikat ajavahemikus 
2001-2005, siis saame kasutada ainult Statistikaameti päringust saadud andmeid ja need 
kajastavad üle 20 töötajaga ettevõtteid. Paraku ei ole antud töö tegemise ajal (nov 2007) saada 
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ka 2006. aasta andmeid. Ainult suuremate ettevõtete andmeanalüüs ei anna kõikehõlmavat 
kuvandit veonduse ja laondusega tegelevate ettevõtete arengu osas. Suuremate ettevõtete 
analüüs näitab ikkagi veonduse ja  laonduse ettevõtete arengu trendi ajavahemikus 2001-
2005. Valga ja Jõgeva maakonna töötajate arvu 2005. aastal ei saa avaldada seoses 
andmekaitse põhimõtetega. 

 

Joonis 25. Töötajate arv veondus- ja laondusettevõtetes (üle 20 töötajaga ettevõtted) 

Allikas: Statistikaamet, infopäring 

Jooniselt 25 selgub, et Tartu maakonna veonduse ja laonduse ettevõtetes on töötajate arvu 
kasv olnud kõige kiirem (47%). Ida-Virumaal ja Jõgevamaal on töötajate arv langenud 
vastavalt 9% ja 20%. Kuna analüüs puudutab üksnes üle 20 töötajaga ettevõtteid, siis töötajate 
vähenemine võib olla seletatav suuremate ettevõtete (üle 20 töötaja) arvu vähenemisega. 
Jooniste 24 ja 25 alusel saab järeldada, et VH piirkonnas on veonduse ja laonduse ettevõtted 
kõige kiiremini kasvanud Ida-Virumaal ja Tartumaal. Jõgevamaal on veo- ja laoettevõtete 
ning töötajate arv ajavahemikus 2001-2006  vähenenud.  

Edasi toome ülevaate töötleva tööstuse ning hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete arengu 
dünaamikast. 
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Joonis 26. Töötleva tööstuse ja jaekaubanduse ettevõtete arvud 2004-2006 

Allikas: Statistikaamet 

Kokkuvõttes saab järeldada, et VH arenguvööndi veonduse ja laonduse ettevõtlus on 
jätkusuutlik eelkõige Ida-Virumaal ja Tartumaal. Stabiilne trend on Valga maakonna 
ettevõtetel ja kahanev trend on eelpool toodud andmete alusel Jõgeva maakonnas. 
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3. Via Hanseatica kasutatavuse kvaliteetuuring 

Kvaliteetuuringus on kasutatud intervjuud, mis on läbi viidud 2006. aasta mais-juunis. 
Küsimustele vastasid loetletud ettevõtete logistikud. Kuna mõnede firmade intervjueeritavad 
ei soovinud oma nime kajastamist, siis kasutame siinkohal vaid ametinimetust. Küsitlesime 
suuremaid Lõuna-Eesti kaubavedajaid. Juhuvalimiga valisime välja 35 ettevõtet, nendest 
kolmeteistkümnega ei õnnestunud kahjuks kokkusaamist kokku leppida, seega intervjuud 
viidi läbi 22 ettevõttega. 

Kuna tegemist on Valga-Tartu-Jõhvi maanteed puudutavate ettevõtetega, siis küsitlesime 
ettevõtteid valdavalt neis piirkondades (Tartu, Põlva, Võru ja Valga). 

Intervjueeritavatelt tahtsime vastust saada järgmistele küsimustele: 

• Kas ettevõtted kasutavad Via Hanseaticat  ja miks? Kui ei kasuta, siis miks? 

• Mitu korda nädalas ületavad antud ettevõtete autod meie huviorbiidis olevaid 
piiripunkte? 

• Kuidas jõuab kaup Lääne-Euroopasse? 

• Kui palju  maksab üks täiskoorem? 

• Mitu autojuhti on sõidukis ühe veo ajal? 
 

3.1. Küsitletud ettevõtete iseloomustus 
 

3.1.1. Transtar T.P. OÜ iseloomustus 
 

Firma Transtar T.P. OÜ on asutatud 1996. aastal ja põhineb 100% Eesti kapitalil. Transtar 
T.P. OÜ peamiseks tegevusalaks on rahvusvahelised autoveod. Firma põhilisteks 
töösuundadeks on Skandinaavia- ja Balkanimaad ning Lääne-Euroopa. Ettevõtte autopark 
koosneb 27 autorongist, millest enamus mahutab 100-120m3, aga on ka väiksemaid 
mahutavusega 90m3. Igal nädalal lähetatakse 7 autot Soome, 7 Rootsi, 3 Norra, 4 Lääne-
Euroopasse ja ülejäänud sellistesse riikidesse nagu Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka, Horvaatia, 
Jugoslaavia, Sloveenia jne. Toimetatakse kliendile kohale nii ühe aluse kui ka terve koorma 
kaupa. 

3.1.2. Hert-Transport AS iseloomustus 
 

AS Hert-Transport asutati 1994. aastal eesmärgiga pakkuda operatiivset, paindlikku ning 
kliendi soove arvestatavat rahvusvahelist autoveo teenust. Firma ülesandeks on pakkuda oma 
klientidele täisteenust alates esmase vajaduse tekkimisest kuni saadetise üleandmiseni. 
Kliendid tunnevad Hert-Transporti eelkõige teeninduse kiiruse ja usaldusväärsuse poolest. 
Pikaajalised kogemused, lai masinapark ning suurepärased suhted nii laeva- kui ka 
rongitranspordi vallas lubavad aastaseks veomahuks 60 000 autot. 
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3.1.3. Lakuun AS iseloomustus 
 

AS Lakuun loodi 1989. aastal tootmis-teeninduskooperatiivina. 1991. aastal omandasid 
rahvusvaheliste autovedude teostamise litsentsi. Alates 1995. aastast on ettevõtte 
põhitegevusalaks rahvusvaheline transport Skandinaavia ja Lääne-Euroopa piires. AS Lakuun 
on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ERAA  ning Kaubandus-Tööstuskoja  
liige. Lisaks sellele tegeleb ettevõte ka veoste ekspedeerimisega. Kõik ettevõtte poolt 
sooritatud veosed on kooskõlas TIR- ja CMR-konventsioonidega. 

3.1.4.  Viisemar OÜ iseloomustus 
 

OÜ Viisemar on transporditeenuseid pakkuv eraettevõte. OÜ Viisemar loodi 1999. aastal. 
2004. a käive oli 7 milj. krooni. Hetkel osutab transporditeenuseid 8 veoautot erinevate 
agregaatidega ning firma palgalehel on 12 töötajat. OÜ Viisemar tegevusaladeks on 
raskekaalulised ja suuremõõdulised veosed (näit. sillatalad, sildkraanatalad, metsa 
ülestöötamise masinad jt ülegabariidilised raudbetoontooted). OÜ Viisemar pakub järgnevaid 
teenuseid: tavaveod poolhaagistega 12-13,5 m, raskeveosed treileritega, suuremõõtmelised 
veosed, treilerveod, veoautode veermiku remont ja hooldus. 

3.1.5. Alsped OÜ iseloomustus 
 

Alsped OÜ asutati 2001. aasta juulis eesmärgiga pakkuda klientidele rahvusvahelisi 
transporditeenuseid. Vedusid organiseeritakse Belgiasse, Hollandisse, Saksamaale ja 
Prantsusmaale. Firmale kuulub neli veoautot, mis koos seitsme allvedajate autoga teostavad 
eksport- ja importvedusid mahus 100-120 osakoormat kuus. Sellele lisanduvad täiskoormad. 
Lisaks teeb ettevõte ka koostööd mitmekümne transpordifirmaga. 

Alsped OÜ eesmärgiks on pakkuda klientidele kindlat ja mugavat teenust parimate hindadega. 
Kiire ja korrektse teeninduse tagab ettevõte klientidele sellega, et autod on teenindavates 
piirkondades vajalikul ajahetkel. Alsped OÜ ekspediitorid on oma ala tippspetsialistid. 

3.1.6.  Dinotrans OÜ iseloomustus 
 

OÜ Dinotrans alustas tegevust 1997. aastal. Ettevõtte põhilisteks tegevusvaldkondadeks on 
rahvusvahelised ja riigisisesed kaubaveod. OÜ Dinotrans pakub transporditeenust kõigi 
kaupade osas, mis ei vaja külmikrežiimil käitlemist. Kõik firma veokid ja haagised on 
kindlustatud kaskokindlustusega, lisaks on kõigil ka CMR kindlustus. 
Konkurentsivõimelisuse säilitamiseks on ettevõte pidevalt uuendanud oma autoparki. 
Pikaajalised koostööpartnerid on ettevõttel Taanis, Poolas, Rootsis ja Lätis, kellega tehakse 
pidevat koostööd transpordivõrgu väljaarendamisel ja klientide kasvavatele ning laienevatele 
vajadustele paremini vastamiseks. 
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3.1.7. Astar Transport AS iseloomustus 
 

Erakapitalil baseeruv AS Astar Transport asutati 1993. a eesmärgiga teostada rahvusvahelisi 
kaubavedusid autotranspordiga. Kõik firma töötajad on üle tulnud ÜE-st Astar, mis asutati 
1989. a ja likvideeriti seadusandluse muudatuse tõttu. Seega on nimetatud ettevõttel 
rahvusvaheliste vedude korraldamise kogemust rohkem kui 16 aastat. AS Astar Transport 
omandis on 20 Scania ja 10 Volvo-tüüpi vedukautot ning 13 Kögel tentpoolhaagist, 14 Krone 
kardinpoolhaagist ja 3 Schmitz külmikut. AS Astar Transport on aktiivselt tegev olnud Eesti 
Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) asutamisel ja töös. Firma on TIR-
süsteemi liige, omab CMR kindlustust, teostab lisaks tavakaupade veole ka ADR kaupade 
vedu. 

AS Astar Transport peamisteks turgudeks on veod Eestist Saksamaale, Austriasse, Beneluxi 
maadesse, Prantsusmaale, Šveitsi. Firma on alati pakkunud kvaliteetset transporditeenust. 
Ettevõttelt tellivad transporditeenust sellised tuntud firmad, nagu DHL, Schenker, Svensky jt. 

3.1.8. Autoveod-Speditor AS iseloomustus 
 

Firma põhitegevusalaks on rahvusvaheline maanteetransport ja ekspedeerimine. Ettevõttel on 
16 veokit (Volvod, Scaniad ja Ivecod). Kõik veokid on varustatud mobiiltelefonidega.  

3.1.9.  Holdre Invest OÜ iseloomustus 
 

OÜ Holdre Invest on 2000. aastal asutatud Eesti Vabariigi kodanikele kuuluv 
ekspedeerimisfirma, mis tegeleb autotranspordi korraldamisega Baltikumi ja Euroopa riikide 
vahel. Riigid kust ja kuhu ettevõte aktiivsemalt vedusid teostab on Läti, Leedu, Poola, 
Saksamaa, Holland, Belgia, Soome ja Rootsi. 

Firma korraldab ka grupikaupade vedusid – aktiivsemalt ning regulaarsemalt väikesaadetiste 
ja osakoormate vedusid Hollandist, Belgiast ning Saksamaalt Eestisse. 

3.1.10. Schenker AS iseloomustus 
 

AS Schenkeri tegevuse eesmärgiks on osutada oma klientidele integreeritud logistilist 
 teenust, mis vastab kõrgetele kvaliteedi-, keskkonnakohustumuse ja ühiskondliku vastutuse 
standarditele, kindlustab omanikule piisava ärikasumi, tagab jätkuva kliendirahulolu ja loob 
Schenkerile seeläbi konkurentsieelised. Teenuste kvaliteeditaseme hoidmiseks parendavad 
pidevalt oma teenuseahela vastavust sise- ja välisklientide ootustele. Ühised kontsernisisesed 
standardid ja pidevalt uuenevad tehnilised lahendused kindlustavad ühtlase teenindustaseme. 
AS Schenker teenuste valikusse kuuluvad maanteetranspordiveod Euroopa piires, kogu 
maailma katvad lennu- ja konteinerveod, logistilised lahendused tarneahela haldamiseks, 
erinevad lao- ja tollimisteenused. Siseriikliku veoteenusena toimetab ettevõte saadetise, olgu 
tegemist pisipaki või täiskoormaga, kohale kokkulepitud ajaks. 
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3.1.11. Trans Ekspress AS iseloomustus 
 

Trans Ekspress AS on rahvusvahelise autotranspordiga tegelev ettevõte. Ettevõte on Eesti 
kapitalil põhinev firma. VAT no EE100292734. Alates aastast 1997 omab firma 
rahvusvaheliste autovedude litsentsi ning on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate 
Assotsiatsiooni (ERAA) liige. Firma on Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud 
toidutoorme ja toidu veoga tegelev ettevõte. Firma kõik autojuhid on läbinud rahvusvahelise 
autojuhi koolituse. Ettevõtte põhitegevuseks transpordisfääris on temperatuurikaupade vedu 
külmik-poolhaagistega maksimaalse kandejõuga 24t. Trans Ekspress AS teostab põhilisi 
vedusid  Eestist Austriasse, Saksamaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Belgiasse, Hollandisse. 
Eesti-sisene kütusevedu tsisternveoautodega. 

3.1.12. Arco Transport Grupp AS iseloomustus 
 

Arco Transport Grupi missioon on pakkuda oma klientidele turu parima hinna/kvaliteedi 
suhtega transporditeenust uksest ukseni kõikidest Euroopa riikidest. Antud missiooni täitmine 
esitab Arco Transport Grupi personalile suured nõudmised ning vajab kaalukat 
kogemustepagasit transpordialal töötades. Seepärast on ettevõte oma meeskonda koostades 
lähtunud eelkõige inimeste professionaalsusest ja sobivusest oma alale. Arco Transport Grupp 
pakub rahvusvaheliste vedude täispaketti, mis sisaldab nii transporti välisriikidest Eestisse kui 
ka tolliformaalsuste täitmist Eestis. Antud teenuste pakett on kliendile mugavaim, kus peale 
veotellimuse esitamist kannab Arco Transport Grupp hoolt, et kaup saab õigel ajal kohale 
toodud ja tollid vormistatud.  

Suurklientidele teenuse pakkumisel on oluline, et oleks tagatud piisav transpordimaht 
erinevatest regioonidest Eestisse. Arco Transport Grupp opereerib kuni 250 rahvusvahelise 
veokiga, mis annab neile hea võimaluse pakkuda kvaliteetset teenust nii suur- kui ka 
väikeettevõtetele. 

3.1.13. Astromoto AS iseloomustus 
 

Astromoto AS omab kümneaastast kogemust kaupade jaotus- ja transiitvedudel. Ettevõte 
teostab kaubavedusid Lääne-Euroopasse Iveco Stralis veoautodega ja Krone poolhaagistega 
ning kaubavedusid üle Eesti vastavalt kliendi soovile uksest ukseni. Käesoleval ajal omab 
firma isotermilisi veoautosid kandevõimega 7–14 tonni, mis mahutavad 16–21 EUR-i ja 
isotermilisi täishaagiseid kandevõimega 10 tonni, mis mahutavad 16 EUR-i. Autod ja 
haagised on varustatud külmutusseadmete ning tagaluuktõstukitega.  

3.1.14. Veoste Ekspedeerimise Agentuur OÜ iseloomustus 
 

VEA OÜ teostab rahvusvahelist transporti Euroopa riikide vahel ning veab kauba "uksest 
ukseni". Kaubavedudeks kasutatakse põhiliselt 13,6 m eurotreilereid, mis mahutavad kaupa 
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kuni 34 EUR alust, kogukaaluga 24 tonni. Ühe treileri furgooni mahtuvus on 90 m3. 
Regulaarne iganädalane transport toimub järgmiste riikide vahel: Eesti, Saksamaa, Holland, 
Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Sveits, Läti. Ettevõte täidab ühekordseid 
tellimusi vedudeks järgmistesse riikidesse: Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, 
Sloveenia, Taani, Inglismaa, Norra, Hispaania. Firmale on eraldatud CEMT veoload, mis 
võimaldavad vedada kaupa erinevate Euroopa riikide vahel. VEA OÜ toimetab kauba 
Euroopast Eestisse ja vastupidi 4-10 päevaga (sõltuvalt kohast). Kõikide teel olevate autodega 
on ettevõttel pidev telefoniside, mis kindlustab vajaliku informatsiooni kauba liikumise kohta. 
Veetavad koormad on kindlustatud vedaja vastutuse (CMR) kindlustusega. 

3.1.15. Linter-Transport AS iseloomustus 
 

Ettevõtte tegevusalad: rahvusvaheline autotransport, ADR-veod, osa- ja täiskoormate vedu, 
kohalik transport tõstukautodega, ülegabariitne vedu ja veovahendite remont. Linter 
Transpordi põhitegevus on maismaatransport tent poolhaagistega. Pidevalt on liikumas 25 
ettevõtte autorongi, vajadusel kasutatakse usaldusväärsete partnerite teenuseid. Kõik 
autod vastavad Euro2 ja Euro3 nõuetele, on varustatud  mobiilsete sidevahenditega ja ADR-
tükikaupade veoks kohased.  

3.1.16. Merlain AS iseloomustus 
 

AS Merlain missioon on oma klientide tarneahela integreeritud osana kindlustada klientide 
kaupade transport õigel ajal õigesse kohta optimaalsete kuludega. Alates esimesest 
tegevuspäevast on ettevõtte eesmärgiks pakkuda klientidele kvaliteetset teenust. AS Merlain 
mõistab transportteenuse kvaliteedi all järgmist: 1) kättesaadavus – firma on oma klientidele 
saadav 24 tundi ööpäevas. Merlaini püsiklientidele on õigeaegse tellimuse täitmine tagatud; 2) 
usaldusväärsus – usaldatud kaup jõuab sihtpunkti samal kujul nagu ettevõte ta vastu võttis; 3) 
täpsus – firma tunneb kella ja peab kokkulepitud tähtaegadest kinni; 4) professionaalsus – 
ettevõtte juhid on kogenud transporditöötajad, kes ei jää hätta ei auto ega kaubaga ei teel ega 
laadimisel; 5) kontaktid – Merlain on orienteeritud püsivate ärisuhete rajamisele klientidega. 
Usutakse pikaajalise koostöö käigus tekkivasse sünergiasse kui mõlemapoolse lisaväärtuse 
tekitajasse; 6) lahendused – tegijal juhtub ja vigadest õpitakse. Probleemide ilmnedes võtab 
ettevõte viivitamatult ühendust kliendiga, et leida üheskoos lahendus ning välistada 
samalaadse probleemi kordumise võimalus edaspidi; 7) kvaliteet – tehniline kvaliteet, mis 
väljendub pakutavate transpordivahendite vastavuses transporditava kauba iseloomule ja 
nende heas tehnilises seisukorras. 

3.1.17. Kagutrans AS iseloomustus 
 

Eestimaisel kapitalil baseeruv AS Kagutrans asutati 1993. aastal eesmärgiga teostada 
rahvusvahelisi kaubavedusid autotranspordiga. Ettevõttes töötab üle 40 töötaja. Veoste 
põhisuund on Lääne Euroopa. Kagutrans omab vaheladu Belgias ja teostab ka osakoormate 
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ning väikesaadetiste transporti. AS Kagutrans omab 28 vedukautot, millest 13 Scania ja 15 
Mercedes-Benz vedukit. Ettevõte kasutab poolhaagiseid, millest enamus on kardinhaagised. 
AS Kagutrans on TIR-süsteemi liige, omab CMR-kindlustust ning osaleb aktiivselt ERAA 
töös. Ettevõtte teenused: kaubavedu Lääne-Euroopasse. Põhilised teenused: kaubavedu 
poolhaagistega, ülegabariidilised veod, vaheladu Belgias, väikesaadetiste ja osakaupade vedu, 
avalik tolliladu, deklareerimise ja tolliagenditeenused, veeremi remonditeenused, autode ja 
busside pesu, rehvide remonditööd, liivapritsitööd, täispuidust mööbli ja toodete 
valmistamine. 

3.1.18. KT Trans OÜ iseloomustus 
 

Osaühing KT Trans on asutatud 1993. aastal ja kuulub Eesti erakapitalile. Ettevõte tegeleb 
rahvusvahelise transpordiga ja kuulub ERAA liikmete hulka. Ettevõtte eesmärgiks on olla 
oma klientidele usaldusväärne transpordipakkuja korrektse teenindusega, mis tagab kliendi 
rahulolu ning võimaldab pikaajalist koostööd. Firma tegevuspiirkonnaks on Lääne-Euroopa 
(Saksa, Holland, Belgia, Taani, Prantsusmaa ja Austria), kuhu teostatakse veoteenuse eksporti 
Eestist ja samuti ka eelnimetatud riikidest tagasi veoteenuse importi Balti riikidesse. Kõik KT 
Transi poolt sooritatud veosed on kooskõlas TIR- ja CMR-konventsioonidega.  

3.1.19. Järwa Trans OÜ iseloomustus 
 

OÜ Järwa Trans on autotransporditeenustega tegelev ettevõte Valgas, mis alustas tegevust 
1997. a. Firma tegevusalad: rahvusvahelised kaubaveod, Eesti-sisesed kaubaveod,  
sõiduautode ja veoautode remont ja hooldus. 

3.1.20. Võru Trans OÜ iseloomustus 
 

OÜ Võru Trans on 1993. aastal loodud erakapitalil baseeruv transpordifirma, mille 
põhitegevuseks on rahvusvahelised kaubaveod Lääne-Euroopast ja Skandinaaviast. Samal 
aastal hangiti Soome liisingufirmalt esimene veoauto ning hakati tegelema rahvusvahelise 
kaubaveoga. 1996. ja 1998. aastal täiendati autoparki uute masinatega ning momendil on 
kokku 14 veoautot koos õhkvedrustusega poolhaagistega. Koostöös teiste Lõuna-Eesti 
transpordifirmadega on võimalik kaupa vedada kuni kolmekümne veoautoga. Igal nädalal on 
Euroopas ligi 15 treilerit, mis võimaldavad täita tellimusi minimaalse ajaga. Ettevõte on alates 
1993. aastast Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni liige. 1996. a võeti tööle 
tollimaakler ja deklarant ning hakati osutama vastavaid teenuseid. OÜ Võru Trans omab 
CMR- ja ekspedeerija vastutuse kindlustust ning TIR-, CARNET ning CEMT-veolube. 

3.1.21. Ekso AS iseloomustus 
 

AS EKSO teostab rahvusvahelist kaubavedu Saksamaale, Hollandisse, Belgiasse, Tšehhi, 
Prantsusmaale, Poola, Austriasse, Ungarisse, Slovakkiasse ja Hispaaniasse. Ettevõte uuendab 
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järjepidevalt masinaparki ning tänaseks vastab enamus vedukautodest EURO-2 nõuetele. 
Kasutusel on Scania, DAF, Iveco ja Volvo uusimad mudelid. Ettevõte teostab vedusid tent-
poolhaagistega mahutavusega 89-91cbm ja külmik-poolhaagistega mahutavusega 33 EURi. 
Firma kasutab kaasaja nõuetele vastavaid KRONE ja KÖGEL haagiseid. AS Ekso jaoks ei ole 
probleem tuua Tšehhi mägedest klaasikoorem ega Ungarist arbuusikoorem, kuna kõigil 
haagistel on kaasaegne õhkvedrustus ja ABS-pidurid. AS EKSO on ERAA (Eesti 
Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon) liige ning omab paindlikke vedusid lubavaid 
CEMT veolubasid. Kõik transpordivahendid omavad vedaja vastutuskindlustust. Kõik veod 
toimuvad vastavalt CMR-konventsiooni tingimustele. Firma töötajad omavad pikaajalist 
töökogemust transpordi alal, mis võimaldab pakkuda optimaalseid lahendusi kliendi 
probleemidele. Kõik autojuhid on läbinud rahvusvahelise autojuhi koolituse. Et rahuldada 
oma klientide üha kasvavaid vajadusi pidevalt muutuvates oludes, on AS EKSO eesmärgiks 
olla oma tegevuses usaldusväärne, paindlik ja stabiilne. 

3.1.22.  NT logistika AS iseloomustus 
 

NT Logistika põhitegevusaladeks on tolliteenused ning printsipaali teenused transiidile 
Baltikumis ja Venemaal; tollilaomajandus ja sellega seotud tegevusalad; laoteenused 
(komplekteerimine, markeerimine jne); intrastat aruandluse koostamine ja statistikaametile 
esitamine; ekspedeerimine ja logistilised lahendused; maksepikendus; konsultatsioon kõigis 
juriidilistes küsimustes, mis puudutab tolli- ja logistikateenuseid. Ettevõtte tegevusidee:  
olla oma klientidele kompetentseks kaaslaseks tagamaks liikumise, vältimaks asjatuid 
seisakuid ja optimeerimaks tekkivaid kulusid, eelkõige aega ja raha. 

Ettevõtte äriidee: 1) teenused on suunatud ettevõtetele ja ettevõtjatele, kes oma tegevuses 
vajavad tolliteenuseid, laoteenuseid, kaupade transportimist. Ettevõte pakub kliendile 
soodsaid ja mugavaid pakette. Müüakse kompetentsi – formularide täitmist, aga ka 
informatsiooni tollikorraldusest: 2) müüakse optimaalsemaid riigimaksude tasumise 
võimalusi, aga ka usaldusväärsust, kindlustunnet riigi ees. Ettevõte annab oma teenusele 
garantii; 3) tänaseks töötab NT Logistikas 30 hästi kvalifitseeritud ja pikaajalise kogemusega 
spetsialisti. Oluliseks peetakse oma töötajate pidevat koolitamist ning arendamist, seda nii 
oma valdkonna kui klienditeeninduse alal. NT Logistika klienti ootab alati asjatundlik, 
sõbralik ja personaalne teenindus. Igal kliendil on oma kliendihaldur. Klientide paremaks 
teenindamiseks on ettevõte rajanud oma esindused suurematesse linnadesse üle Eesti. 
Ettevõtte bürood asuvad Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus, Sillamäel, Jõgeval, Maardus. 
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3.2. Intervjuude tulemused 
 

Alljärgnevalt on välja toodud firmade vastused. Siinkohal ei hakka kõikide firmade vastuseid 
eraldi välja tooma, sest tihti samastusid need teiste ettevõtete omadega.  

• Kaupa veetakse Lääne-Euroopast Eestisse maad mööda. Eestisse siseneb kaup Ikla 
piiripunktist, selle tingib Riia-Valga maantee kehv olukord. Meretransporti ei kasutata 
selle kalliduse tõttu (NT Logistika). 

• Eestisse tuleku piiriületuse koht sõltub koorma sihtlinnast Eestis. Lääne-Eesti puhul 
(Pärnu, Tallinn jne) ületatakse piir Iklas, Ida-Eesti puhul (Tartu, Narva jne) ületatakse 
piir Valgas. Lääne-Euroopa ekspordi puhul liigub kaup maanteed pidi Riiga ja sealt 
edasi laevaga Lübeckisse. Lääne-Euroopa impordi puhul aga liigub kaup kogu tee 
maanteed mööda. Selle tingib Riia-Lübecki suuna laevapileti tunduvalt madalam hind 
kui Lübeck-Riia suunal. Lisaks võimaldab laeva kasutamine autojuhile ühe 
puhkepäeva ja Saksamaal odava Eestist ostetud kütuse kasutamise. Kaupa 
imporditakse läbi Valga piiripunkti ligi 20 korda kuus 20-tonniste koormatega. 
(Alsped OÜ). 

• Via Hanseaticat kasutatakse kolm kuni neli korda nädalas. Nii ekspordi kui impordi 
puhul kasutatakse ainult maanteetransporti, sest liikumine mööda mereteed on 
kulukam ja aeglasem (Astromoto AS). 

• Kasutatakse nii maantee- kui ka meretransporti. Piiriületuskoht impordi puhul sõltub 
sihtkohast ja ekspordi puhul pealelaadimiskohast. Kaupa veetakse ka Venemaale, 
sellisel juhul sisenetakse Eestisse Valgast ja Vene-Eesti piir ületatakse piiripunktis, 
kus on väiksem järjekord, mistõttu kasutatakse tihti Via Hanseaticat (Arco Transport 
Grupp AS). 

• Lääne-Euroopa vedudele spetsialiseerunud transpordiettevõte kasutab ekspordil nii 
maantee- kui ka meretransporti (Riia-Lübecki laevaliin), impordil kasutab vaid 
maanteetransporti. Piiriületuspunkt sõltub ekspordil pealelaadimiskohast ja impordil 
mahalaadimiskohast. Ettevõte toob Eestisse ka koormaid, mis liiguvad edasi 
Venemaale, kuid ise kaupa edasi ei toimeta. Koormad laaditakse Eestis maha tavaliselt 
Sillamäel, ja edasi toimetavad kauba teised ettevõtted (Astar Transport AS). 

• Nii ekspordi kui impordi puhul ületatakse Eesti-Läti piiri kaheksal korral, neist enamik 
läbi Valga piiripunkti, välja arvatud juhul kui on Tallinna koorem, siis kasutatakse Ikla 
piiripunkti. Impordi puhul kasutatakse ainult maanteetransporti, ekspordi puhul liigub 
20% autodest laevaga Riia-Lübecki suunal, ülejäänud (80%) mööda maanteed (Veoste 
Ekspedeerimise Agentuur OÜ). 

• Autod ületavad piiri 20 korda nädalas, millest 40% läbitakse Valga piiripunkti kaudu 
ja 60% Iklast. Nii ekspordi kui ka impordi puhul kasutatakse tihti Riia-Lübecki 
laevaliini (Linter-Transport AS). 

• Enamik autosid liigub läbi Valga piiripunkti. Kasutatakse ainult maanteevedu, sest 
meretransport on aeglane ja laevaliiklusgraafik on hõre. Vedusid teostatakse ka 
Venemaale, mille puhul kasutatakse ainult Koidula piiripunkti, sest Narvas on väga 
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pikad järjekorrad. Autojuhid kurdavad Valga-Tartu maantee kehva seisukorra üle 
(Kagutrans AS). 

• Ekspordi puhul lähevad 90% autodest läbi Valga piiripunkti. Enamik liiklusest toimub 
mööda maad, vaid mõnel üksikul juhul kasutatakse laevateed. Venemaale minevad 
koormad liiguvad eranditult läbi Koidula piiripunkti, sõltumata sellest millises 
piiripunktis ületatakse Eesti-Läti piir, selle tingib pikk järjekord Narva piiril (Võru 
Trans OÜ). 

 

3.3.  Kokkuvõte  transpordiettevõtete intervjuude tulemustest 
 

Olenevalt sihtkohast sõltub üldiselt ka koht, kus piir ületatakse. Oma rolli mängivad ka 
teeolud, kuid määrvaks saab siiski sihtpunkt. Kui auto saabub Eestisse vahetult enne 
nädalavahetust, siis Tartu ettevõtete autod ületavad alati piiri Valgas, sest enamik neis 
firmades töötavaid autojuhte elavad Tartus või selle läheduses ning tulevad nädalavahetuseks 
koju. Lääne-Euroopast Venemaale kaupa vedavad firmad kasutaksid Via Hanseaticat  (Tartu-
Jõhvi-Narva osa) rohkem, kuid puuduseks on probleemne piiriületus Narva piiripunktis. 
Üldjuhul on autodes ikka üks juht ning täiskoorma hind kõikus vahemikus 20 000-30 000 
krooni. Meretransporti kasutavad ettevõtted vaid Läti ja Saksamaa vahelisel liiklemisel ning 
sedagi peamiselt Saksamaale minnes. Meretranspordi vähese kasutamise tingib selle kõrge 
hind. Mitte ükski transpordifirma ei vea tänapäeval kaupa enam läbi Skandinaavia riikide, sest 
see on liiga kallis. Seega Via Hanseatica kasutamist Eesti transpordiettevõtete poolt mõjutab 
oluliselt transpordiettevõtte asukoht ja ka saadetise sihtkoht. Uuringust selgus ka see, et 
veoettevõtted valivad veoteekonna komplekssete näitajate alusel (teeolud, piiriületused, 
parvlaevaühenduse sagedus ja hind, turvalisus). Via Hanseatica infrastruktuuri seisund ja 
veoettevõtetele pakutavate teenuste tase on liiga erinev, seetõttu VH kui bränd hetkel ei toimi. 

 

3.4. Intervjuu Sillamäe sadama esindajatega 
 

Et saada aimu Sillamäe sadama hetkeseisust, kohtusime spetsialistidega sadamast, kelleks olid 
Mihkel Uriko – Sillamäe sadama kommertsjuht ning Tõnis Seesmaa – sadama juhatuse liige 
ning vastutav kinnisvara arenduse eest sadamas. 

Transpordi kohapealt näib hetkel olevat suurimaks probleemiks, et Eestist ei ole tagasikaupa 
Soome, mis selgitab ka suure erinevuse läbi Sillamäe Eestisse saabunud ja sealtkaudu 
lahkunud veoautode arvus. Põhjus, miks veoautod eelistavad Kotka-Sillamäe kaudu Eestisse 
saabuda, on lihtne – Kotka kaudu Eestisse saabumine on tunduvalt odavam. Siin tuleb 
taaskord mängu jaotuskeskuse rajamine Via Hanseatica piirkonda, sest kohaliku 
jaotuskeskuse kaudu oleks kindlasti ka Soome suunas minevaid koormaid enam, see 
tähendaks omakorda ka liini populariseerimist, mis tõstaks jällegi ka vastupidist liikumist 
ning suurendaks veomahtusid Via Hanseatical. 
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Hr M. Uriko intervjuust selgus ka, et veomahud Kotka poolt Eestisse oleksid tunduvalt 
suuremad, kuid hetkel liini teenindaval Saaremaa laevakompaniil ei ole rohkem sobilikke 
laevu. Samuti võib olla üheks mõjutajaks, mis tingib Sillamäe-Kotka liini vähest kasutamist 
fakt, et antud liini ei ole veel suudetud korrektselt Eesti vedajatele teadvustada. Suurema 
tuntuse korral kasvaks kindlasti ka laevaliini kasutus. 

Ühe suure plussina Sillamäe sadamale märkis härra Uriko ära, et kogu Soome transiit hakkab 
tasapisi kolima Kotkasse ja kuna otse Kotka vastas üle lahe on Sillamäe, võib see fakt päris 
otsustaval määral mõjutada ka Sillamäe sadama tulevikku. Kui nüüd arvestada, et Soome 
transiit Kotkast liigub suurel määral läbi Sillamäe, tähendab see kindlasti kasvavat tähtsust 
kogu selles võrgus ka Via Hanseaticale. Seega saab lugeda Via Hanseaticat ja Sillamäe 
sadamat Eesti-poolseks tervikuks ja vastuseks Kotka sadamale. 

Hetkel näeb M. Uriko Sillamäe sadama suurimate võimalustena tegelemist metalli, puidu ja 
killustiku veol. Lisaks on Sillamäele plaanis rajada õliterminal, keemiaterminal ning ka 
põlevkiviterminal. Nende ehituste lõppedes saab Sillamäest Eesti esialgu tähtsuselt teine 
transiitsadam Paldiski kõrval.  

Et Paldiskist nii-öelda mööda pääseda, mainis ka Uriko, et vajalik oleks Eesti idaossa 
jaotuskeskuse või veel parem, Hiina kaupade jaotuskeskuse rajamine. Sillamäe sadam oleks 
sellisel juhul kogu jaotusvõrgustiku ääretult tähtis lüli, mis annaks sadamale veel paremad 
võimalused arenemiseks ja täiustumiseks. Mihkel Uriko ei näe hetkel ja käesolevate 
vahenditega Sillamäe sadama kaudu liikuvatel autovedudel suurt potentsiaali. 

Tõnis Seesmaa sõnade kohaselt on enamus Lääne-Euroopast Sillamäele tulevad veoautod 
läinud Eestist välja Soome ja sealt edasi Venemaale, kuna siin on piiriületus liiga aeglane. 
Meie vestluse ajal (14.02.2007) oli ootamine väga pikk, kuni nädala aega. Juhtus ka, et oli 
paremaid päevi ja liikuma saadi juba poole päevaga, kuid tavaliselt nii hästi siiski ei läinud. 
Tegelikkuses peaks olema võimalik Narva piiril läbi lasta edasi-tagasi suunal umbes nelisada 
autot päevas. Hetkel on probleem selles, et Eestist tulnud autosid võtab vene toll kui 
potentsiaalset salakaubavedajat ja ka see on aeglase piiriületuse põhjuseks. 

Ida-Euroopast jällegi pidid autovedajad eelistama just nimelt meile meelepärast marsruuti: 
Kotka � Sillamäe � Jõhvi � Tartu� Valga. Ainuke probleem on selles, et laeva 
ühendussagedus ei vasta ootustele. Kotkasse läheb laev kiiresti, kuid tagasi tuleb aeglaselt, 
mis võimaldab autojuhile puhkamiseks vajalikud kaheksa tundi. Kui see probleem 
likvideerida, suureneks läbilaskevõime Sillamäe sadamas kindlasti. Omaltpoolt on juba 
selleks eeltööd tehtud ja Sillamäe arengukavad näevad ette isegi neljakordset mahtude 
suurenemist. Selliste mahtude korral oleks vaja Sillamäele ka korralikku silda, et kaubad 
saaksid läbi Eesti paremini liikuda. Sel juhul saaks ära kasutada ka Eesti geograafilist asendit, 
mis iseenesest on juba arengut toetav. 

Konteinerite osakaal on hetkel miljon TEU-d aastas. Sillamäelt edasi on konteineritel kaks 
liikumisteed:  
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1) Euroopa Liidu riikide suunas kas siis auto või laevaga. Väiksemad koormad liiguvad 
siis autodega ja suuremad laevadega; 

2) otse Venemaale. Need on suured laevad, mis siis Sillamäele tulevad. 
 

Lisaks märkis härra Seesmaa, et Euroopa Liidu kaubavahetus Venemaa, Korea, Hiina, 
Vietnami ja Indiaga suureneb järk-järgult. Järjest enam on nimetatud riigid huvitatud oma 
kaupu läbi Eesti Euroopasse vedama ja ka Eesti on neist riikidest huvitatud. Jällegi rõhutas ta 
jaotuskeskuse vajalikkust.  

Hetkel on Sillamäel teist tüüpi vabatsoon, kuid nad ootavad esimeseks vabatsooniks saamist, 
mis peaks juhtuma lähiajal. Paldiski sadamas on selles suhtes keeruline, seal ei olegi 
vabatsooni ja transiitkaup seisab laos kuni kuu aega, mis on täiesti vastuvõetamatu. 

Ka raudteevedudel on keerulised lood: Moskvas pole raudteekonteinerterminali, see tähendab 
et rongiga pole mõtet vedada. Koidula piiripunktist tulles pole vahet kas minna Muugale või 
Sillamäele, sest tariifid on samad, kuna mõttekas konteinerveo kaugus on 1000 kilomeetrit, 
vähem pole mõtet rongile panna. 

Via Hanseatica marsruudi kitsaskohtadena tõi härra Seesmaa välja järgmised punktid: 

1) Jõhvi ümbersõit. Hetkel plaanitakse kasutusele võtta teisi teid ja ümbersõidule muid 
lahendusi leida; 

2) Tartu. Oleks vaja läänepoolset möödasõitu Tartust. Kõige mõttekam oleks teha sild 
Kvissentali linnaosast Tallinna maanteele, mitte ehitada ümber linnas Botaanikaaia 
juures olev jalakäijate sild ka autodele sõidetavaks sillaks, kuna see ei lahenda 
probleemi ja veoautode ringile see midagi paremaks ei muuda; 

3) Valka-Riia tee halb olukord. Läti ei näita üles initsiatiivi Via Hanseatica arendamisel. 
 

Hetkel toimub vedu eelkõige lääne-ida suunal, kuid arendada saaks ka ida-lääne suunda. 
Autoteedeehitusel on aga probleemideks paekillustik, mida tuleb vedada Tallinnast ja graniit, 
mida teedeehituseks vaja läheb ning mida saaks vaid Soomest ja Rootsist. Eestil puuduvad ka 
rahalised toetused neljarealise maantee ehituseks, kuna selle normatiiviks ööpäevas on 8000- 
9000 autot. See aga jääb meile veel kättesaamatuks. 

Saaremaa laevakompanii näeb Sillamäe sadamas eelkõige veoautode vedamist, mitte turismi      
(s.t. bussid, sõiduautod). Sillamäe aga arvab, et ka turismi võiks nende kaudu arendada. Just 
nimelt selle aasta trendiks on väikeautod. Soomest Venemaale peaks minema sel aastal kuni 
miljon autot. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis oleks võimalik Sillamäel anda Narva sillale 
koormust kaheksasada autot ööpäevas, mis oleks iseenesest juba väga hea tulemus. Eelkõige 
peaksid siis kaubavoogude suurenemisega arvestama Ida-Virumaa, Tartumaa, Jõgevamaa ja 
Valgamaa ja see olekski täpselt see marsruut, mida me arendada sooviksime ja kuhu me jõuda 
tahaksime.  
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4. Kokkuvõte ja järeldused 

4.1. Teabekeskus, kaubakäsitlemise tehnoloogia 
 

Via Hanseatica (VH) ei ole üle-euroopalise transpordivõrgustiku (Pan-European Network)  
iseseisev transpordikoridor, kuid ta haakub mitme transpordikoridoriga.   

Euroopa Liidu kõrgetasemelise töögrupi (Wider Europa for Transport/HLG-2) poolt 
kokkulepitud arengu põhitrendide raames puudutab Eestit eelkõige põhjatelg: multimodaalne 
ühendus Balti sadamatest Moskvani 

� Tallinn – St. Peterburg – Moskva 
� Ventspils – Riia – Moskva 

Venemaa-suunaliste vedude arengus peaks Eesti pool nägema Tallinn-St. Peterburg-Moskva 

suunda laiemalt st VH kontekstis omab edasipidi suuremat rolli maanteetranspordi ja ka 

koosmodaalse (co-modality)  transpordiühenduse  arendamine  Pihkva ja Novgorodi suunal. 

1) VH kaubavedude arengustrateegia terviklikkuse pritsiibist lähtudes tuleks ümber 

vaadata VH ajalooline taust ja marsruut ning keskenduda koosmodaalse VH 

edendamisele.  Praktikas tähendab see seda, et uued veoettevõtted on võtnud suuna 

komplekssete veoteenuste pakkumisele, ühildades erinevate transpordiliikide 

kasutamise. VH arvestades tähendab see näiteks veoahelat Kotka-Sillamäe 

(loodetavasti leitakse teine operaator), Riia-Stockholm, Riia-Lübeck, Gdansk-Lübeck 

jm meretranspordi ühendusi. Koidula raudteesõlme ja piirijaama valmimisel peab 

olema võimalik VH maateeharu ja raudteetranspordi koostalitlusvõime. 

2) Transpordi- ja logistikateenuste arendamine on globaalse tarneahela lahutamatu osa. 

Mistahes transpordikoridori kasutamine ja arengu edukus oleneb selle koridori 

tagamaast (VH osas Venemaa ning Ida- ja Põhja-Euroopa), logistikakeskuste  

võrgustikust, transpordi koosmodaalsusest ning transpordi- ja logistikateenuste 

pakkujate innovatsioonist. Suures mastaabis peab VH arengus arvestama kahe 

vastandliku arengusuunaga: 

• toimub logistikateenuste tsentraliseerumine Euroopa regionaalsetes logistikakeskustes, 

„suured muutuvad üha suuremateks”; 

• sihtturgude lähedal toimub detsentraliseerumine, mis võimaldab väiksematel 

jaotuskeskustel klientide nõudmisi kiirelt täita ja samal ajal oskavad need ettevõtted 
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klientide ootustele adekvaatselt reageerida (kaubavood liiguvad tarbija suunas ja 

infovood liiguvad tootja suunas; 

3) VH arengustrateegias tuleks suund võtta logistika ja veonduse tõhusale toimimisele 

läbi satelliitnavigatsioonisüsteemi. See looks VH nüüdisaegse imago ja kujundaks VH 

-le uue brändi. Uuringust selgus, et VH bränd veoettevõtete seas ei toimi. VH võiks 

saada mitmete arendusprojektide realiseerimise kohaks seoses Galileo 

kasutuselevõtuga. Näitena võiks nimetada E-ohutuse (eSafety) rakendamise algatust,  

tarneahela turvalisust ja ajasäästu toetavaid tegevusi nagu näiteks 

raadiosagedustuvastus (RFID), teabeedastusstandardeid (EDI, EDIFACT), erinevate 

kaubajälgimissüsteemide  (Track and Trace) rakendamist jm.  

4) tehnoloogiliste uuenduste kasutamine aitab luua VH uue kuvandi ja anda 

konkurentsieelise teiste VH alternatiivide kõrval. Eelkõige tuleb luua eelised Riia-

Pihkva maantee kasutamisel, mis on üks VH kasutamise alternatiive. 

5)  uuringust selgus, et ühelt  poolt on vajalik VH maantee infrastruktuuri arendamine ja 

nüüdisajastamine. Uuringu teoreetiline ülevaade ja ettevõtluse analüüs näitas, et 

majandustegevuse ja tööhõive näitajad ei parane üksnes VH infrastruktuuri 

arendamisega. Seda seost saab nimetada positiivseks. Põhjus on selles, et Eesti on 

küllalt väike ja olulistes veosuundades on olemas alternatiivsed võimalused. 

Arusaadav on, et VH transpordivõrgu arendamine teeb kaupade ja sõitjate piirkonnast 

lahkumise ja sisenemise lihtsamaks. See tähendab ka seda, et transpordi infrastruktuuri 

arendusprojekti juures võidavad majanduslikult pigem rikkamad ja arenenud 

piirkonnad kui mahajäänud piirkonnad. Niisiis meetmete mõju on tugevalt 

asukohaspetsiifiline ja seda ka VH Eesti osas. 

6) VH maakondade analüüs näitas, et kõige kiiremini areneb veonduse ja laonduse sektor 

Tartumaal, stabiilne seis on Ida-Viru ja Valga maakonnas. Jõgevamaal on veondus- 

laondussektor pigem langeval trendil.  

7) maantee infrastruktuuri peamised pudelikaelad ettevõtete hinnangul on piiriületused 

(Narva, Luhamaa, Koidula), Jõhvi ja Tartu ümbersõit ning Valga-Riia maantee. Lisaks 

nendele pudelikaeladele tuleks VH kasutatavuse suurendamiseks rajada veoautode 

parklad koos tugiteenuste pakkumisega. Parklad peaksid vastama ka ADR (ohtlike 
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veoste veoeeskiri) nõuetele. Uuringu autorite arvates võiks Eesti VH osas taolisi 

parklaid-teeninduskeskusi olla 3–4 ja need võiksid paikneda Jõhvi, Tartu ja 

Valga/Valka lähedal. 

8) Koostöös teiste organisatsioonidega (eelkõige Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate 

Assotsiatsiooniga) vajab otsustusuuringut puhkekohtade paiknemine VH  trassil  ja 

nende väljaehitamise tasuvusanalüüs. Kaaluda tuleks endise Valga-Valka tollipunkti 

sobivust mitmefunktsionaalseks kasutamiseks (puhkekoht, terminal, teeniduspunkt 

jm), kuna see jääb kasutuseta. 

9) VH kasutatavuse prognoos 2007–2012. Prognoos põhineb eelmise perioodi VH 

arengut mõjutavate sise- ja välistegurite diskursiivanalüüsil ja ekspertide intervjuudel. 

• Aeglase arengu stsenaarium 

VH kaudu suureneb kaubaveomaht minimaalselt, sest VH Eesti impordi ja ekspordi osa on 

marginaalne, VH-l puudub oluliste logistikakeskuste ja nende tagamaadega sidusus. Venemaa 

(Novgorod) piirdel on endiselt järjekorrad ja bürokraatia. Piiriületav logistikaahel ei toimi 

efektiivselt. Piiriületused Narvas, Luhamaal ja Koidulas tõusevad praeguselt tasemelt (ca 

22000 ületust aastas)  8–10%, s.o tasemeni 24000 piiriületust aastas. Loodetav 

rahvusvaheliste vedude veosekäibe suurenemine VH marsruudil on ca 3–5% aastas. VH  

marsruudil veetavate kaupade veosekäibe kasv korreleerub üldise maanteetranspordi 

veomahtude kasvuga, selget VH kasutamist toetavaid tegevusi ei rakendata. VH 

infrastruktuuri arengus eraldi kaubavedusid toetavaid ehitisi ja rajatisi ei planeerita. VH 

edendamisel osalevate arendusorganisatsioonide osa ideede genereerimisel ning avaliku ja 

ärisektori kaasalöömine on minimaalne. 

• Mõõduka arengu stsenaarium 

VH arengus võetakse arvesse TEN-T koridoride arenguloogikat ja toimub üksikute 

piirkondade lõikes VH sidustamine teiste transpordikoridoride ja logistikakeskustega. VH 

strateegias otsitakse võimalusi konteinervedude suurendamiseks Venemaa suunal. Seniselt 

VH kasutamismudelilt minnakse üle VH koostoime mudelile hästitoimivate tarneahelatega, 

pakkudes uusi logistikalahendusi. Mõõduka arengu stsenaariumi rakendamise kõige 

suuremaks taksituseks on piiriületusprobleemide osaline elimineerimine, seega domineerima 

jäävad välispoliitilised faktorid. On lahendatud Riia-Valga maantee  renoveerimine tervikuna, 
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Eesti osas on välja ehitatud  Jõhvi ja Tartu ümbersõidud. Eeldatav veosekäibe suurenemine 

rahvusvahelistel vedudel on 8–10% aastas. VH territoorium  on rohkem veokeskne ja vähem 

logistikakeskne. 

VH arengus on rakendatud uusi turunduslikke meetmeid ja VH marsruut on lõimitud 

rahvusvaheliste logistikakeskustega. Ida-Eesti (Sillamäe, Jõhvi), samuti Tartu ja Valga kiiresti 

arenevad logistikakeskused on leidnud väljundi Venemaale. VH on vähesel määral 

„tõmmanud ära“ Kotka-Hamina kaudu liikuvast Venemaa kaubavoost, samuti ka Ida- ja 

Lõuna-Soome ning Põhjala Kolmnurga kaupa Euroopasse. Lisaks maanteeühendusele 

kasutatakse kaasmodaalseid lahendeid, st VH on antud uus lähenemine. 

• VH  IKT-põhine stsenaarium 

Kõikidele eelmistele arengustsenaariumite võimalustele lisandub piiriületuse muutumine IKT-

põhiseks, st kõiki transpordivoogusid kontrollitakse ühtse kontrollpunkti abil, kus tolli- ja 

piiriületustoimingud täidetakse kooskõlastatud viisil, et vedajal on ametiasutustega suheldes 

ainult üks andmesisestuse ja kontrolli punkt – dokumendid esitatakse ainult üks kord. 

VH maantee seisundi kvaliteet ja vedajatele pakutava teeninduse taseme erinevus on 

marginaalne ning VH töötab multimodaalse transpordikoridorina, kusjuures säilib senine 

maanteetranspordi ühendus.  

Eestis on välja arendatud hästi funktsioneerivad logistikakeskused lisaks Tallinnale ja 

Harjumaale veel Ida-Virumaal (maantee, raudtee ja meretranspordi ühendus), samuti Tartus ja 

Valga-Koidula piirkonnas. VH koridoris on juurutatud uued navigatsioonisüsteemi 

kasutamise võimalused ja koormate kaugtuvastus- ja jälgimissüsteem. 

Prognoositav veosekäive rahvusvahelistel vedudel on 10-15%, kuid VH tunnuseks on pigem 

uued lisandväärtust andvad teenused. Niisiis eesmärgiks pole mitte tonn/km iga hinna eest 

suurendamine, vaid lisandväärtust andvate  logistikateenuste pakkumine uutele sihtturgudele. 

Muutub tööjõu struktuur ja lisandub oskusteavet omavate spetsialistide nõudlus. 

 

 



56 

 

5. Edasine uurimussuund 

5.1. Täiendava süvauuringu vajadus 
 

Käesolevas Via Hanseatica uurimuses on käsitletud peamiselt transpordi ja turismiga seotud 
ettevõtteid, kuna need tegevusvaldkonnad on peamised suunanäitajad VH kontseptsiooni 
kujunemisel. Transpordiettevõtted on VH peamised tarbijad, kui vaadelda VH-d kogu trassi 
ulatuses. Eesti-siseselt on VH Narva ja Valga vahele jääva trassi kasutatavus oluliselt 
mitmekesisem.  

Koos turistidele huvipakkuvate sihtpunktide valikuvõimaluste avardumisega kasvab nii Eesti 
siseturistide, kui ka välisturistide osakaal. Viimane on oluline tendents täispika VH trassi (St. 
Peterburg-Lübeck/Rostock) seisukohast lähtudes.  

Lisaks maismaatransiidile-kaubaveole ja turistide voolule on täna VH olulisteks tarbijateks 
regulaarliinide bussid ja erasõidukid sellises ulatuses, mis jääb väljapoole esimese kahe grupi 
fookust.  

Maanteevedude ulatus on ajas suhteliselt hästi prognoositav, mida käesolev uuring ka näitab. 
Samuti on ka busside regulaarliinid ajas prognoositavad. Nende tarbijarühmade osakaal VH 
trassil kahaneb seoses uute tarbimistüüpide esiletulekutega. 

Allpool on kirjeldatud üks võimalikke stsenaariume, mis mõjutab VH kasutatavuse 
suurenemist: 

1. VH-äärsetes piirkondades ja nende lähinaabruses tekivad juurde uued 
vaatamisväärsused, korraldatakse uusi kultuuri- ja spordiüritusi ning parandatakse VH 
teekvaliteeti; 

a. mõju – suureneb üldine liiklustihedus busside ja sõiduautode sektoris. 

2. Turismile orienteeritud ettevõtlus areneb – tekivad uued söögi- ja majutuskohad ning 
olemasolevate seisundit parendatakse; 

a. mõju – liiklustihedus üksikutes VH lõikudes suureneb. Lisanduvad 
mitmesugused uued turistide tüübid. 

3. Lisanduvad uut tüüpi turismiettevõtted, väljaspool klassikalist toitlustust-majutamist; 

a. mõju – suureneb VH kasutatavus ühe tarbija/tursti poolt. 

4. Tekivad juurde uued kaubandusettevõtted ja tanklad, kuna suurenenud tarbijate vool 
toob kaasa täiendava nõudluse esmatarbekaupade järele; 

a. mõju – suureneb kaubaautode ja mitmesuguste eriotstarbeliste sõidukite 
liiklustihedus. 
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5. Tekivad juurde ettevõtted või filiaalid, mis teenindavad teisi ettevõtteid kohapeal; 

a. mõju – suureneb ettevõtlusotstarbeline liiklus. 

 

Eelnimetatud protsessid on tsüklilised, kus ettevõtluse ja VH kasutatavuse areng toimub 
lainetena sektorite kaupa. Lisaks toimub teineteist täiendav ringkäik, kus areng ühes sektoris 
toob kaasa arengud teistes sektorites. 

Edasise analüüsi vajadus ilmneb näiteks piirajate vajaduse vähendamisel turismiga seotud 
arengute osas. On ju turism ühelt poolt väga tugev arengumootor VH kasutatavuse 
suurenemise teel, teiselt poolt on turism väga tugevate sesoonsete mõjutustega. 

Kõiki ettevõtluse arenguga seotud aspekte ja nende mõjusid VH arengule (ning ka vastupidi – 
VH arendamise mõju kohapealsele arengule) tuleb täiendavalt käsitleda. Otstarbekas on siin 
kasutusele võtta teaduslik analüüsimeetod, kuna arengut mõjutavate seoste arv on 
märkimisväärselt suur. 

Uuringu fookuses on maanteevedude ja maismaaturismi kõrval jälgida teisi kohapealseid 
arengumootoreid: 

1. Üldparameetrid (sotsioloogilised, üldmajanduslikud, demograafilised jne); 

2. Liiklusega seotud näitajad (liiklustihedus, ristmikud, teekvaliteet, parklad, 
bensiinijaamade paiknemine); 

3. Geograafilised (paiknemine piki VH-d, vahekaugused, ühendusteede võrgustik); 

4. Finantsilised (EL toetused ettevõtlusele, pangalaenud, investeeringud piirkonda); 

5. Kultuurilised (üritused, külastatavus); 

6. Rahvusvahelised mõjud (transiitkaubandus, regulaarliinid, transiit-turism, 
teekvaliteedi võrdlus teiste VH osadega). 

Lisaks tuleb uurida arengutendentse teiste analoogiliste trassidega, näiteks Via Baltica areng 
Lätis peale ulatusliku teeremondi läbiviimist Ainaži-Adaži lõigul. Samuti oleks üheks 
vaadeldavaks näiteks oodatavad muutused Soomes Helsingi-Turu trassil peale kiirtee lõigu 
pikendamist. 
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5.2. Süvauuringus kasutatav lähenemine 
 

Põhiline meetod süvauuringu läbiviimiseks on maatriksanalüüs (täpsemalt vastavusanalüüs), 
kus uuritakse sõltuvusi eri telgede vahel. Nendeks telgedeks on vajadus (tarbija) ja tekitaja 
(eesmärk). Selliselt saadud vastavusseosed annavad ülevaate.  

Otseste seoste korral analüüsitakse esmatasandil toimivaid puutepunkte, mida väljendab 
näiteks lisandunud söögikohtade arv teatud VH lõigul ja sellega kaasnev erasõidukite 
liiklustiheduse kasv. 

Otsese seose alla kuuluvad ka piirajate määratlemine, kuna need on esmased VH kasutuse 
takistajad. Näitena võib mainida liikluspiiranguid, teeremonte, tee üldist seisukorda või 
olustikku asulat läbivates lõikudes. 

Kaudse seose analüüsimisel võetakse vaatluse alla üldist arengut suunavad mõjurid nagu 
demograafilised muutused või EL fondidest tulenev mõju lokaalsele arengule. 

Lisaks vastavusanalüüsile kasutatakse veel ka koonduvusanalüüsi, mille käigus vaadeldakse 
uuritavaid objekte ja võrreldakse nende parameetreid omavahel. Võrdluse käigus eristatakse 
objektid, millistel on ühised tunnused. Seejärel analüüsitakse nende objektide seoseid VH-ga 
ja saadakse ülevaade tunnuste ning nendega seotud mõjude kohta. 

Võimalikeks uuritavateks objektideks on sellisel juhul: 

1. Asulad, mis paiknevad VH trassil või vahetus naabruses; 

2. Teelõigud VH trassil; 

3. Ettevõtlussektorid, millel on tihe seos VH kasutamisega; 

4. Tarbijate grupid, kes kasutavad VH-d; 

5. Muud grupid ja seosed, mille vajadus uurimiskäigus täpsustub. 

Kui vastavusanalüüs annab üldised seosed VH kohta, siis koonduvusanalüüs annab täpsemad 
vihjed, millistes piirkondades üht või teist tüüpi mõjud ilmnevad. 

 

5.2.1. Otseste mõjude analüüs 
 

Otsese meetodi puhul uuritakse nn esmatasandi seoseid VH-ga seotud objektide vahel, mis 
reeglina on üldteada või mille mõju on kergesti tuvastatav. 

VH arengut ja selle kasutatavust vahetult mõjutavad tegurid on seotud eeskätt esmatasandi 
kaupade-teenuste tarbimisvajadustega. Sellisteks kaupadeks-teenusteks on: 
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1. Transiidiga seotud vajadused: 

a. tanklate võrgustik; 

b. peatumiskohtade võrgustik; 

c. kiirsöögikohtade võrgustik; 

d. hügieenipunktide võrgustik. 

2. Täiendavad vajadused: 

a. ühtlane vaatamisväärsuste võrgustik; 

b. mitmesugused elu- ja ettevõtluskvaliteeti väljendavad näitajad. 

Lisaks kuuluvad otseste mõjurite hulka VH trassi kvaliteediga seotud parameetrid, mis 
mõjutavad trassi liiklusintensiivsust: 

1. Teekatte üldine kvaliteet kogu VH ulatuses; 

2. Liiklemismugavus VH ulatuses; 

3. Liiklusohutus; 

4. Raadio- ja telefoniside levikvaliteet VH-l; 

5. Teeviitade loetavus ja arusaadavus; 

6. VH ümbruse visuaalne korrashoid; 

7. Mitmed teised trassiga seotud parameetrid. 

 

Otsese meetodi oluliseks osaks on arengut piiravate takistuste väljaselgitamine. Sellise 
piirajate analüüsi üks eesmärke on tuvastada need kitsaskohad VH trassil, mille kõrvaldamine 
suurendab koheselt trassi kasvatamise intensiivsust. Piirajateks on kõik tegurid, mis sunnivad 
liiklejat valima VH asemel teist trassi või loobuma sihtpunkti külastamisest. Samuti on 
piirajateks tegurid, mis vähendavad huvi VH trassil või selle naabruses olevate sihtpunktide 
vastu. 

Piirajate väljaselgitamiseks kasutatakse liiklusintensiivsuse võrdlevat analüüsi kogu trassi 
ulatuses. Samuti on võrdluse aluseks teised trassid. Võrdlusmaterjalidena kasutatakse 
analoogilisi, piirajate olemasolule viitavaid tegureid teistel trassidel Eestis või väljaspool. 

Otseste mõjude analüüsi tulemusi saab kasutada VH-d puudutavate lühema ja keskmise 
ajalise perspektiiviga seotud otsuste langetamisel – teatavad tegevused, mille mõju on kiiresti 
tuvastatav. Eeskätt on selline tegevus suunatud piirajate arvu vähendamisele, mis takistab VH 
liiklusintensiivsuse arengut. 
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5.2.2. Kaudsete mõjude analüüs 
 

Kaudse meetodi puhul uuritakse seoseid, kus mõju VH-le toimib mitte vahetult vaid läbi teise 
uuritava sündmuse/objekti. Sellisteks näideteks on demograafilised muutused kohaliku 
elanikkonna seas, millel on omakorda mõju piirkonna ettevõtlusele. Teiseks näiteks on 
kõrvalteede tolmuvaba teekate. Kaudsete mõjude analüüsi tulemused on rakendatavad 
strateegilises planeerimises, pikamaajaliste tegevuste kavandamisel, mis on suunatud 
näiteks üldise läbilaskevõime suurendamisele või liiklusintensiivsuse kasvatamisele läbi 
piirkondliku arengu stimuleerimise. 

 

5.3. Kasutatav andmeanalüüsi mudel 
 

5.3.1. Koonduvusanalüüs 
 

Ühesuguste tunnuste järgi eristuvate objektide ning nende gruppide väljaselgitamiseks 
kasutatakse monotoonsete süsteemide teooriale tuginevat arvutusmudelit, kus uuritavaid 
objekte kirjeldatakse paljude tunnuste järgi. Seejärel leitakse koonduvust näitavad 
matemaatilised suurused. Objektide reastamise järel moodustuvad koonduvust iseloomustava 
suuruse järgi hierarhiliselt grupid. Ühes grupis olevad objektid on „sarnased“, kuna nende 
tunnused on ühesugused. Seda ühetaoliste objektide eristamist käsitletaksegi käesolevas töös 
koonduvusseostena. 

Sellist koonduvusanalüüsi on varem kasutatud näiteks Hiiumaa külade analüüsis1, kus 
selgitati välja, millised Hiiumaa asulad on suurema sotsiaal-majandusliku mõjuga ja koostati 
Hiiumaa asulate värvikaart, kus tumedam värv näitas asula edasijõudmise taset arenguskaalal. 

Uuringu kokkuvõttest saame lugeda: 

Suurte tunnuste hulk teeb sotsiaalmajanduslikus uuringus standardsete statistiliste 

meetodite kasutamise äärmiselt raskeks. Oma artiklis kasutame regionaalmajanduslike 

andmete analüüsiks uudset lähenemist – monotoonsete süsteemide konformismiskaalat.  

See meetod põhineb igale andmestiku elemendile kaalu leidmisel, mis vastab elemendi 

tüüpilisusele andmestiku jaoks. Kuna sarnased elemendid omavad sarnaseid kaalusid, siis 

on võimalik leida ka sarnaste asulate klastrid, saades nõnda asulate sotsiaalmajandusliku 

klassifikatsiooni.Uurimisalaks võtame väikese suhteliselt isoleeritud majanduslikku tähtsust 

omava territooriumi, omaette maakonnana toimiva Läänemere saare – Hiiumaa. 

Monotoonsete tehnikate konformismiskaala kasutamine Hiiumaa puhul osutus edukaks. Iga 

etapp kaalumisfunktsioonide kasutamisel andis tööle uue dimensiooni, tuues välja erinevaid 

nüansse. 

                                                
1 „Mitmemõõtmeliste andmete visualiseerimine isoleeritud majandusruumis, kasutades monotoonsete süsteemide 
konformismiskaalat: Uurimus Hiiumaa näitel.“ Autorid Karin Juurikas, Ants Torim ja Leo Võhandu. 
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Sisulises plaanis ehk sotsiaalmajandusliku arengu seisukohast tulid tuumikutena välja 

Käina, Emmaste ja nende ümbruse asulad ning Kõrgessaare. Samuti eristus hulk 

väikeasulaid, mida võib tänase seisuga pidada potentsiaalseteks, kuid valdavalt lokaalse 

tähtsusega arenejateks. Maakonnakeskuse Kärdla võimalik positsioon asustushierarhias on 

realiseeritud. 

Kaalufunktsioonide kooskasutamine andis asustusmustri kohta ka adekvaatse graafilise ja 

kaardipildi, kus on hoomatav asustusmustri ülesehitus: hierarhiline struktuur, 

funktsionaalsed ja paikkondlikud sidemed.  

Töö põhitulemuseks ongi uue efektiivse analüüsimeetodi kasutamine regionaalökonoomikas 

ja majandusgeograafias. 

 

Käesoleva töö autorid on tänaseks läbi viinud esialgse tunnuste analüüsi ja selle käigus on 
selgunud, et trassi objektid (vaadeldaval juhul asulad) koonduvad kas tunnuse suurema 
esinemise või väiksema esinemise järgi. Keskpärase (nn tavalise) tulemuse saavutamine ei ole 
koonduvuse seisukohalt määrav.  

Samuti oli teine järeldus, et tunnuste valik peab olema läbikaalutud, mis tagab adekvaatsete 
analüütiliste järelduste tegemise. 

 

5.4. Andmeanalüüsist oodatavad tulemused 
 

Esmatasandi andmeanalüüs on matemaatiline ja annab tulemuseks matemaatiliselt 
väljendavaid suuruseid. 

Saadud matemaatilistele arvutustele tuginedes teostatakse teine analüüs, mille käigus 
selgitatakse välja olulised seosed uuritavate objektide vahel. Seejärel selekteeritakse välja VH 
edasise arengu kavandamiseks vajalikud sammud ja näidatakse ära nende mõju ning oodatav 
tulemus VH liiklusintensiivsuse kujunemisele, aga samuti ka võimalikele kaasnähtustele. 

Lisaks teostatakse võrdlusanalüüs, mille käigus vaadeldakse VH trassi iseloomustavaid 
seoseid ja tunnuseid teiste trasside või trassilõikudega. Sarnaste seoste leidmisel mujal saab 
välja selgitada ohtusid ja võimalusi, mis kaasnevad VH-ga ja mida vastavus- ja 
koonduvusanalüüsid ei näidanud. Need tendentsid puudutavad eeskätt arenguid, milles Eestis 
kogemused puuduvad. 
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Lisa 1 TEN-T teljed ja koridorid 
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Trans-European transport network (TEN-T) 
Priority axes and projects 
1. Railway axis 
Berlin–Verona/Milan–Bologna–Naples–Messina–Palermo 
2. High-speed railway axis 
Paris–Brussels–Cologne–Amsterdam–London 
3. High-speed railway axis of south-west Europe 
4. High-speed railway axis east 
5. Betuwe line 
6. Railway axis Lyons–Trieste–Divaca/ 
Koper–Divaca–Ljubljana–Budapest–Ukrainian border 
7. Motorway axis Igoumenitsa/Patras–Athens–Sofia–Budapest 
8. Multimodal axis Portugal/Spain–rest of Europe 
9. Railway axis Cork–Dublin–Belfast–Stranraer 
10. Malpensa airport 
11. Øresund fixed link 
12. Nordic triangle railway/road axis 
13. United Kingdom/Ireland/Benelux road axis 
14. West coast main line 
15. Galileo 
16. Freight railway axis Sines/Algeciras-Madrid-Paris 
17. Railway axis Paris–Strasbourg–Stuttgart–Vienna–Bratislava 
18. Rhine/Meuse–Main–Danube inland waterway axis 
19. High-speed rail interoperability on the Iberian peninsula 
20. Fehmarn belt railway axis 
21. Motorways of the sea 
22. Railway axis Athens–Sofia–Budapest–Vienna–Prague– 
Nuremberg/Dresden 
23. Railway axis Gdansk–Warsaw–Brno/Bratislava–Vienna 
24. Railway axis Lyons/Genoa–Basle–Duisburg–Rotterdam/Antwerp 
25. Motorway axis Gdansk–Brno/Bratislava–Vienna 
26. Railway/road axis Ireland/United Kingdom/continental Europe 
27. ‘Rail Baltica’ axis Warsaw–Kaunas–Riga–Tallinn–Helsinki 
28. ‘Eurocaprail’ on the Brussels–Luxembourg–Strasbourg 
railway axis 
29. Railway axis of the Ionian/Adriatic intermodal corridor 
30. Inland waterway Seine–Scheldt 
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