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KOKKUVÕTE 

Integreeritud piletisüsteemi võib määratleda kui süsteemi, kus reisija võib kasutada ühe 
sõidupiletiga ühte või enamat transpordiliiki ühelt või mitmelt ettevõtjalt. See on oluline osa 
laiemast integreeritud transpordisüsteemi ideest, mille eesmärk on muuta transpordiliikide 
ja -ettevõtjate vahetus võimalikult sujuvaks.  
 
ELi kehtivad tavad näitavad, et pikamaareisijate transporditeenuste integreeritud 
piletisüsteem on keerukas teema. Selle teostatavust takistavad mitmed õiguslikud, 
tehnilised ja konkurentsialased probleemid, mis tekivad erinevustest omavahelist sidumist 
vajavates transpordipiirkondades. Integreeritud piletisüsteem ei ole eesmärk omaette, 
pigem on see vahend selleks, et muuta mitmeliigiline transport reisijatele atraktiivsemaks 
ja edendada olemasoleva infrastruktuuri ja teenuste tõhusamat kasutamist.  
 
Mitut transpordiliiki ühendava pikamaatranspordi kohta ei ole saadaval piisavalt 
statistikat ja pikamaareisidel pole üleeuroopalist ühtset määratlust. See raskendab täpse 
ülevaate andmist pikamaareiside turu peamiste tunnuste ja selle suuruse kohta. Siiski võib 
täie kindlusega öelda, et pikamaareiside integreeritud piletisüsteem on ainult teatud 
nišiturgudele piiratud nähtus. Sidusrühmad arvavad, et kuigi seda on keerukas hinnata, on 
potentsiaal sellise turu jaoks olemas ja võib pikemas perspektiivis kasvada. 
 
Ka 2011. aasta valges raamatus transpordipoliitika kohta on märgitud, et integreeritud 
piletisüsteem on ELi poliitika eesmärk, mis on seotud ka jätkusuutliku 
ühendreisijateveo üleeuroopalise edendamisega; see oleks alternatiiv erasõidukitele 
ning kasutaks olemasoleva süsteemi võimekust paremini. Kõnealune uurimus näitab, et 
pikamaareiside turuosa areng on aeglane ja märkimisväärseid edusamme ei ole tehtud.  
 
Raudteede integratsioon on endiselt nõrk, mis on leidnud kinnitust ka käesolevas 
uurimuses, kuna selle kohta leidus vähe näiteid. Selle valdkonna rakendusmeetmed on 
põhiliselt keskendunud siseriiklike võrgustike koostalitlusvõime tehnilisele täiendamisele 
ning vähem tähelepanu on pööratud broneerimis- ja piletisüsteemide integreerimisele 
nende reiside jaoks, mis hõlmavad rohkem kui ühte ettevõtjat.  
 
Tegelikult on kõik riiklikud võrgustikud virtuaalselt omavahel ühendatud. Siiski ei 
koordineerita võrgustikku Euroopa tasandil tõhusalt, peamiselt turutingimuste ebapiisava 
läbipaistvuse tõttu. Jääb üle oodata, eriti poliitikameetmete puudumisel, kas turu avamine 
uutele ettevõtjatele viib integreeritud lähenemisviisini või vastupidi – õõnestab siiani 
saavutatud vähest edu. 
 
Teistsugune pilt avaneb aga õhu- ja raudteetranspordi vahelises koostöös, milles on 
viimase aastakümne jooksul tehtud mõningaid edusamme. Õhu- ja 
raudteetranspordi intermodaalsust, mis hõlmab suuremaid sõlmlennujaamasid ja kus 
lühilendude asemel kasutatakse kiirrongiühendusi, peetakse liiklusummikute ja Euroopa 
lennujaamade ülekoormamise vähendamisel vääruslikuks strateegiaks. Enamik õhu- ja 
raudteetranspordi ühendteenuseid kuulub siiski ainult väheste ettevõtjate pakutavate 
nišiteenuste alla, mille kohta on sõlmitud kahepoolsed kokkulepped. Õhu -ja 
raudteetranspordi ettevõtjatevaheline mitmepoolne koostöö on raskendatud mitte ainult 
sellepärast, et need kaks transpordiliiki toetuvad erinevatele ärimudelitele, mida ei ole 
lihtne omavahel ühendada ja sobitada, vaid ka kaitsestrateegia tõttu, mida rakendavad 
suured ettevõtjad. 
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Selleks, et selline ühendteenus oleks majanduslikult ja rahaliselt tasuv, on vaja palju 
reisijaid ja nõuetekohast infrastruktuuri, nt kiirrongijaama lennujaama terminalis. See aga 
piirab lennujaamade arvu, milles selline integratsioon oleks võimalik. Tuleb märkida, et 
kuigi õhu- ja raudteetranspordi integreeritud piletisüsteem toetab ja edendab mitut 
transpordiliiki ühendavat reisimist, ei ole see iseenesest eeltingimus. Reisijate 
liiklusandmed näitavad, et kui lennujaamades on vahetult saadaval pikamaaraudtee 
teenused, kasutatakse ronge ja lennukeid üksteist täiendavalt isegi ilma integreeritud 
süsteemideta. 
 
Juhtumiuuringud näitavad, et mitmeliigilise pikamaatranspordi reisijate õiguste 
selgem määratlemine on pileti- ja broneeringusüsteemide eduka integratsiooni 
eeltingimus. Praegu lähtutakse üheliigilise transpordi lähenemisviisist, mille kohaselt 
vastutab iga ettevõtja mitmeliigilise reisi puhul üksnes oma osa eest, ilma vastastikuse 
vastutuseta reisikatkestuse puhul. See vähendab õhu- ja raudteetranspordi kombineerimise 
atraktiivsust kasutajate hulgas.  
 
Uurimus annab ülevaate praegustest kogemustest pikamaareisijate transporditeenuste 
integreeritud piletisüsteemiga ning toob välja põhilised poliitika- ja tehnilised probleemid. 
Uurimuses toodud peamised soovitused on järgmised: 

 Investeerida parema kvalitatiivse ja kvantitatiivse teabe kogumisse 
pikamaareisijate transpordituru kohta, täiendades selleks statistilisi andmeid ja viies 
läbi sihtuuringuid, et täita olemasolevad lüngad. 

 Seada prioriteediks raudteetranspordi integreeritud piletisüsteemi 
kehtestamine rahvusvaheliste reiside jaoks. Euroopa raudteeturu avamine 
vajab selle kohaseid poliitikameetmeid. Kasvava konkurentsiga raudteetranspordis 
peaksid kaasnema konkreetsed meetmed, mis muudavad integreeritud 
piletisüsteemi kohustuslikkuse, kuigi kohustuste määr on erinev. Tulemuslik 
turujärelevalve on tähtis selleks, et hoida ära monopoolse hoiaku tekkimist 
suurimate ettevõtjate seas.  

 Uurida teostatavust tehniliste süsteemide puhul, mis aitaksid kaasa ühise 
toimimisplatvormi loomisele, mille läbi saaksid raudtee- ja lennunduse 
broneerimissüsteemid omavahel suhelda, et julgustada uute koostöövormide loomist 
lennundus-ja raudtee-ettevõtjate seas. See on eriti oluline, sest pikamaareiside 
transpordisüsteem muutub uute osalejate tõttu raudteeturul ja otselennuühenduste 
arenedes keerukamaks. 

 Võtta kasutusele tõeliselt multimodaalne lähenemisviis reisijate õigustele, 
näiteks määrates kindlaks sellised põhiõigused, mida kohaldatakse ühendreisile 
tervikuna, mitte ainult selle eri osadele.  

 Veelgi edendada pikamaareisijate seas nn liikuvuskultuuri, sealhulgas 
ühend- ja mitmeliigilist transporti, levitades selleks teavet ja korraldades ELi 
tasemel kampaaniaid, brändides teenuseid ja täiustades transpordiliike. Hiljutised 
algatused, nagu ELi poolt arendatud mitmeliigiline reisiplaneerija, on samm õiges 
suunas. 


