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KOKKUVÕTE 
 

 

Lühikokkuvõte 

 
Käesolevas uurimuses analüüsitakse olemasolevaid tõendeid pikemate ja 

raskemate sõidukite kohta ja seda, millist mõju võib avaldada selliste ülisuurte 

veoautode kasutamise lubamine kogu ELis, nagu see on Soomes ja Rootsis, kus 

ülisuured veoautod on juba lubatud tavaliiklusesse. Uurimus põhineb kõnealuse 

valdkonna tähtsaimatest uurimustest koosneval kirjanduse ülevaatel ja 

juhtuuringutel, milles vaadeldakse kogemusi pikemate ja raskemate sõidukitega 

viies liikmesriigis, kus need on lubatud või testimisel. Lisaks sellele 

analüüsitakse uurimuses olemasolevaid statistilisi andmeid ja vaadeldakse 

ülisuurte veoautode mõju seoses ELi eesmärkidega liiklusohutuse ja 

kasvuhoonegaaside heite valdkonnas. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev uurimus viidi läbi vastavalt 2012. aasta oktoobris välja antud Euroopa Parlamendi 

kirjeldusele. Selle eesmärk oli anda transpordi- ja turismikomisjoni liikmetele asjakohast ja 

laialdast teavet pikemate ja raskemate sõidukite (nimetatakse ka ülisuurteks veoautodeks) 

kohta, st nende mõju kohta transpordinõudlusele, teede infrastruktuurile, liiklusvoolule ja 

ohutusele ning kasvuhoonegaaside heitele, võttes eriti arvesse kahte viimast. 

 

Uurimuse käigus küsiti sidusrühmade arvamust kogu ELis, pöörates erilist tähelepanu 

nendele viiele liikmesriigile, kus pikemad ja raskemad sõidukid on juba lubatud 

tavakasutusse või milles seda katsetatakse. Lisaks sellele otsiti põhjalikult olemasolevat 

teemakohast kirjandust ja valiti välja kaheksa kõige asjakohasemat ja uuemat uurimust 

kirjanduse ülevaate koostamiseks, mis moodustab käesoleva töö esimese osa. 

 

Uurimuse eesmärk oli anda teavet pikemate ja raskemate sõidukite kasutamise kohta ja 

analüüsida olemasolevaid uurimusi. Uurimusega ei taotletud kindlate järelduste tegemist 

ega teatud teguviiside soovitamist. Tõepoolest ületaksid sellised järeldused või soovitused 

käesoleva uurimistöö piire, arvestades üksmeelse seisukoha puudumist olemasolevates 

allikates pikemate ja raskemate sõidukite kasutuselevõtu võimaliku mõju osas. Uurimuse 

eesmärk oli siiski esitada arvamusi selle kohta, kuidas võib pikemate ja raskemate 

sõidukite kasutuselevõtt mõjutada ELi eesmärke ohutuse ja kasvuhoonegaaside heite 

valdkonnas.  

 

Nagu uurimus näitab, leidub allikates nii valdkondi, milles valitseb laialdane üksmeel, kui ka 

selliseid valdkondi, kus arvamused on ülimalt vastandlikud ja erinevad.  

 

Laialdaselt nõustutakse selles, et pikemad ja raskemad sõidukid vähendaksid 

maanteetranspordi veokulusid ja kasvuhoonegaaside heidet ühe tonnkilomeetri 

transporditud kauba kohta, sest sama koguse kauba transportimiseks kasutataks vähem 

sõidukeid. Siiski oleksid veokulud sõidukikilomeetri kohta suuremad, kuna sõidukid ise on 

suuremad ja kasutavad seega rohkem kütust.  

 

Lisaks sellele väidetakse enamikus uurimustes, et pikemate ja raskemate sõidukite 

kasutuselevõtt viiks tonnkilomeetri väiksemate kulude tõttu teatud üleminekuni raudtee- ja 

veetranspordilt maanteetranspordile. Siiski valitseb arvamustes sellise ülemineku osas 

märgatav erinevus. 

 

Nagu uurimus näitab, on sellised erinevad järeldused teisele transpordiliigile ülemineku 

osas keskse tähtsusega nende väga lahknevate järelduste jaoks, milleni jõutakse pikemate 

ja raskemate sõidukite mõju osas taristule, maanteeliikluse voolule, liiklusohutusele ja 

kasvuhoonegaaside heitele: kasu, mida saadakse väiksema arvu sõidukite kasutamisest 

sama kaubakoguse transportimiseks, võib kaduda või isegi kahjuks muutuda vastavalt 

teistele transpordivahenditele ülemineku ulatusele. 

 

Uurimuses tuuakse välja peamised seisukohad, mis on kandva tähendusega erinevates 

analüüsides, mis keskenduvad eeldatavate elastsustegurite valikule. Elastsus tähistab 

ulatust, mille piires maanteetranspordi muutuvad kulud mõjutavad nõudlust maantee-, 

raudtee-, mere- ja muu transpordi järele. Elastsustegurite kohta, mida tuleks kasutada mis 

tahes analüüsis, on vähe empiirilisi andmeid ja ka rohkelt eriarvamusi väheste 

olemasolevate tõendite tõttu. 
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Sellele vaatamata leiti uurimuses pikemate ja raskemate sõidukite kasutuselevõtu mõju ELi 

liiklusohutuse eesmärkidele analüüsides, et tõenäoliselt ei avaldaks nende kasutuselevõtt 

negatiivset mõju ELi eesmärgile vähendada liikluses hukkunute arvu 2020. aastaks 50% 

võrreldes 2010. aastaga.  

 

Uurimuses leiti ka, et pikemad ja raskemad sõidukid võivad aidata saavutada ELi eesmärki 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 1990. aastaga võrreldes 20% võrra, 

kuid eeldatav mõju varieerub tugevalt, ja kui üleminek maanteetranspordile on märgatav, 

võib kasvuhoonegaaside heide tõepoolest suureneda. 

 

Arvestades lahkarvamusi ja erimeelsusi maanteetranspordile ülemineku ja ülisuurte 

veoautode mõju vallas, antakse uurimuse lõpus soovitus viia läbi mõjuhinnang, milles 

vaadeldakse arvukaid tulemusi, mis kaasnevad mis tahes sammuga pikemate ja raskemate 

sõidukite kasutuselevõtuks kogu Euroopas, ja jälgida väga hoolikalt testide tulemusi, et 

heita valgust kirjandusallikates leiduvatele mitmetele vaidlusalustele valdkondadele. 

 


