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Lugupeetudomavalitsusjuht
KlesolevagaedastarneTeile MTU HarjumaaObistranspordikeskus
juhatusepooh 17. novembril
2005.aheakskiidetud projekti PILET tegevusedHaIju maakonnas
ohtsepiletisilsteemiloomiseks.
Lisatud materjal annab Ulevaate Uhtse piletisOsteemiloomise ja liinivorgu optimeerimise
hetkeseisustDingjirgnevatest tegevustest,mille kAigustoimub Ohesektori liinivorgu korrastamine
ehk optimeerimine.
Ettepanekuid ja tagasisidet lisatud
terje.villemi@harjuytk.ee.
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OlevaadeINTERREG ilIA projektist PILET
Uhtne piletisiisteem
Tulenevalt MTO Harjumaa Ohistranspordikeskusep5hikirjast on Uhistranspordikeskuse
eesmargikspiirkonna elanikelesoodsamate
ja majanduslikulttohusamateUhistransporditeenuste
tagamine,mille alusekson Uhtneliinivork, Uhtnepiletistlsteemning Uhtnetellimiskeskus.
Kaesoleva too esimesesetapis defineeriti Uhtnepiletistlsteem jArgmiselt:

Uhtne piletisiisteemon piletisUsteem,kus kehtib iihine s6idu eesttasumistt6endavdokument,
mille tOilpja hind ei sOltutranspordiliigist,liinist, vedajastega administratiivsestjaotusestning
Mis tagabtasutailmberistumisepileti kehtimisealal (kas kogu piletisilsteemialal v6i vastavalt
tsoonidele,vajabtlipsustamistteisesetapis).
Projekti PILET flIesanded
Vastavaltprojekti taotluseletuleb projektistliita kalesillesannet
'..
1. HaIju maakonnaUhtsepiletisUsteemivlUjatootamine.
2. Pealinnaregioonide,
st Tallinnaja Helsingi,piletisOsteemide
ilhendamisevOimalusteanaluGs.
Praegu puudub Harju maakondaholmav Ohtnepiletisllsteem.Maakondlikel bussiliinidel on
kasutusel tsoonitariifid ja kaugustariifid ning Tallinnas tihtne tariif. Projekti PILET teist
lllesannetsaabtliitma asudalles siis, kui esimeneillesanneon tliidetud, S.ton olemaskogu HaIju
maakondaholmav Uhtne piletisflsteem. Killl aga on voimalik ja vajalik Harjumaa Ohtse
piletisflsteemi valjatOOtamiselarvestada, et piletimflflgisiisteem oleks juba algusest peale
piisavalt paindlik ning voimaldaks hiljem Helsingi ja Tallinna pealinnaregioonide
piletisOsteemide
tihendamist.
Konsultandid
3. novembril 2005 s5lmiti leping Rootsi konsultantidega ning toimus avakohtumine.
Konsultandidesitavadvahearuande
4 kuu plirastja too peaksvalmima 8 kuuga.Seetlihtaegvoib
osutuda liiga 1000keseks,
kuna HaIjumaa OTK-I ei ole edastadakonsultantidele piisavalt
algandmeid.Nwteks puuduvadandmedKOV -de sise-ja eipilasliinidekohta, samuti suuresosas
nende KOV-ide poolse doteerimisekohta. Tulemusliku koostoo saavutamisekstaotleb HaIju
OTK projekti pikendamist.
Harju maakonna iihtse piletisiisteemi eesmlrk
Projekti PILET algusespustitati kOsimus,mida tahetakseprojektigasaavutada,st kas soovitakse
maksimeerida:
.

.
.
.
.

Uhistranspordi
kasutust
piletitulu
kasumit
sotsiaalsetheaolu
sotsiaal-majanduslikku
kasu
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Harjumaa UTK juhatus on otsustanud,et INTERREG IlIA projekti PILET eesmirgiks on
kasutusemaksimeeriminefinantskitsendustetingimustes.

Projekti tegevused
ilhtse piletisilsteemi
piletisUsteemiloomiseksIAbi
Uibijlirgmised
jArgmised
Projekti PILET raamesviiakse Harju maakonnafihtse
tegevused:
. tariifi- ja piletistlsteemikujundamiseeesmiirkidemMratlemine

.

tariifisOsteemiarendamineHmju maakonnas

.

potentsiaalseteenindustasemeanalUtls valitud tsoone teenindavatel liinidel (liinivOrgu

ldlsimused)
.. hQpoteeside
piletihinnakujundusealternatiivsete
vOrdlemineja hindamine
ltematiivsetehUpoteeside
. kohalikeomavalitsustevahelpiletitulu ja dotatsioonikohustuse
jagamisepOhimOtted

.
.

piletisilsteemikAivitamineja analUtlsiminepilootalal

. Ulesandelahendamist piirava informatsiooni kaardistaminening uuringute
uuringute ettepanekud
ettepanekud
tulevikuks.
PiletisOsteemipuudutavadprojekti tegevusedh~lmavadkogu maakonda.Projekti piiratud mahu
tOttu ei ole aga liinivOrgu kOsimustega
vOimalik tegeledakogu maakonnaulatusesvaid ainult
esimeseja teiseetapi alai.
Praeguneliinivorgu olukord ja liinivorgu kujundamise pohimotted
Kuna praeguneliinivork ei rahuldasOitjatevajadusija piletitariifid on otsesesseosesliinivorgu
rUiitajatega,on vaja projektis tegeleda ka liinivorgu kOsimustega.Olemasolevaliinivorgu
hindamiselonjc;utudjlireldustele,et tInaseliinivorgu juures on avalikudliinid:

.
.

pikad

.

nendesageduson vAike

.
.

tombekeskustest
edasivllhe koormatud

koverad

toitvad liinid peaaegupuuduvad

SeetottupeabHarjumaaOhistranspordikeskus
vajalikuks rakendadaedaspidijargmisi liinivOrgu
I,..: A.._:"... ..x":_JIIlt+...:A.
jundamisepC5himOtteid:
OTK korraldab ja tellib tOmbekeskustevahelisi pOhiliine
POhiliinid peavad olema otsesed,
otsesed,kiiredja
kiired ja suhteliselt
suhteliselt suure
suure (nOudlusele
(nOudlusc vastava)sagedusega

:>ekeskuste
keskustes
pohiliinid IOppevadtOmbekeskuste
keskustes(sh Tallinna
Tallinna kesklinna
kesklinna piirkonnas)
Toitvaid siseliine korraldab
tellib kasKOV
KOV vOi halduslepingu
halduslepingu alusel
alus OTK
labja tellib
Siseliine korraldatakse koos
koos Opilasveoga
Opilasveogaja vajadusel
vajadusel vastavalt
vastavalt nOudeveo
:
(inglise keeles
demand response, soome lceeleskutsuliilcenne)pC5himOtetele
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Voimalikud dotatsiooni jaotamise stsenaariumid
Koos InDlvorgu iimberkuJundamlsega.
tuleb Ole vaadata ka rIlklilru dotatsiooni jaotamise
pOhimottedmaakonnas.Valja on pakutud kolm voimalikku stsenaariumit,millest parimale
pakuvadkonsultandidvalja mudeli. Koigi kolme lahendusepuhul arvestataksedotatsiooni058
maaramiselKOV-de tulubaasi.Voimalikud stsenaariumidoleksid:
Riigieelarvelisestsihtotstarbelisest
toetusestdoteeritaksekoiki saiteproportsionaalselt.

.

. Riigieelarvelisest sihtotstarbelisest toetusest doteeritakse veokaivet (s6itjakilomeeter)
proportsionaalselt.

. Riigieelarvelisestsihtotstarbelisesttoetusestdoteeritaksemaakondlikkepahiliine. Iga KOV
doteeribtoitvaid siseliinening kompenseeribendaantud soodustused
(pohiliinidelt OlejUnud
ctotat~ioonilc:A.curtatahe
~i~liinicte ctoteerimi~eh)
Pilootala laiendamine
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KoostMs konsultantidegatehti ettepaneklaiendadapilootala Viimsist ida suunas.Teise etapi
alassejUksid koik Tallinnast mMda Peteburi maanteedviljuvad liinid, nendega seotud
siseliinid, maakonnakontekstisolulised kaugliinid ning elektriraudteeTallinn- Aegviidu loik.
Teiseetapivalikul olid otsustavadkriteeriumidjlrgmised:

.
.
.

.

ala on piiratud mereja raudteega
ida poolneala on loogiliseksjAtkuks 1. etapile,st Viimsi vallale
ala kaasab elektriraudtee mojupiirkonna ja voimaldab seega integreerida elektriraudtee
bussiliinivor~~a.
oleksvoimalik andaesialgnehinnangtrammiliini pikendamisevajaduseleMaardusse
3

Elektriraudteekaasamistldisitletavasseliinigruppi peeti eriti oluIiseks, kuna Ohistranspordi
Arenguprogrammiprojekt aastateks2006-2010nAebette Elektriraudteeltveoteenusetellimise
delegeerimiseHarju OTK-Ie.
Tabel: Liinid teiseetapialal

Voimalikud stsenaariumid veoteenuse tellimisel
. OTK on vaid tombekeskustevaheliste p3hiliinide tellijaks

. DTK tegeleb sUsteemi kui tervikuga. Valdade poolt antakse DTK klisutusse oma
haldusterritooriumilOhistranspordikorraldamiseksvajalikud ressursid.Osaliselt peaksseda
tegemajuba ettevalmistusperioodil.
Banked
2007. aastalon Harju OTK-l kavasvaIja kuulutadariigihankedilhistransporditeenusepakkujate
leidmiseks.Selleksmoodustatakseliinigrupid. Ida suunasleitakseteenusepakkuja juba uuele
liinivorgule. OlejUnud liinigruppidele leitakse teenusepakkuja vanale ehk olemasolevale
liinivorgule ning sellel alal on kavasliinivorgu optimeerimineUibiviia 2007.aastal.

Olevaatekoostas

Terje Villemi
MTO HarjumaaOhistranspordikeskus
arendusjuht
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