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Foorumil kasutame Worksup rakendust, millega saab jälgida
programmi, küsida esinejatelt küsimusi ning leppida kokku
kohtumisi konverentsi partnerite ja külalistega.
Avage rakendus aadressil app.worksup.com
ja sisestage EVENT ID: ROAD22

Hea autoveonduse proff!
Autoveonduse Otsustajafoorum Road Transport EXEX
toimub juba kuuendat korda. Sel aastal leiab sündmus
aset 22. novembril Tallinnas Kultuurikatlas.
Seekord käsitleme teemasid, mis on täna autoveonduse
sektoris olulised, aga ka tulevikuväljakutseid ja võimalusi.
Räägime, millised on kohaliku tasandi ja Euroopa õiguse
mõjud autoveonduse valdkonnale ning kuidas uued mootori-,
kütuse- ja rehvitehnoloogiad aitavad kulu kontrolli all hoida.
Arutame, kuidas aitab ühendatud sõidukite tehnoloogia
kulusid optimeerida ja tõhusust suurendada ning kuuleme,
mida ootavad kliendid maanteetranspordi ettevõtetelt ja
kuidas neile soovidele kõige paremini vastata.
Loodame, et leiate teemade hulgast endale huvipakkuvaid
ja saate foorumil osaledes kasulikke kontakte!
Autoveonduse Otsustajafoorumi Road Transport EXEX
korraldajate ja partnerite nimel

Endrik Randoja
Confent OÜ

Programm
9.00

Hommikukohv, registreerimine ja partnerite
ekspo

9.30

Foorumi avamine

9.45

Euroopa Komisjoni maanteepaketi värsked
arengud ja otsused ning nende mõju Eesti
veoettevõtetele
Maria Koidu, Euroopa Komisjoni multimodaalse
transpordi ja logistika Balti riikide koordinaator

10.20

Diskussioon
Ain Tatter, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja
raudteeosakonna juhataja
Lauri Lusti, ERAA TIR-osakonna juhataja
Tiit Parik, Haanpaa OÜ operatsioonide juht

11.00

Vaheaeg ja partnerite ekspo

11.30

Millised teenused kaasnevad veokiga tuleviku
transpordi ökosüsteemis?
Anders Dewoon, Scania grupi uuenduslike
äriarenduste direktor
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12.00

Telemaatika abil kulude optimeerimine - aga
miks mitte ka tulude kasvatamine?
Sandeep Kar, Fleet Complete’i strateegiadirektor

12.30

Kuidas vähendada CO2 heitmeid ja
sellega kaasnevalt kulusid ilma oluliste
lisainvesteeringuteta?
Pekka Tuovinen, Neste jätkusuutlikkuse vanemnõunik

13.00

Lõuna ja partnerite ekspo

14.00

Millised on maanteetranspordi väljakutsed ja
kuidas aitab rehvitehnoloogia nendega toime
tulla?
Richard Tröster, Michelini Kesk- ja Põhja-Euroopa
äriklientide müügidirektor

14.30

Millised on klientide ja ekspedeerijate
lähituleviku ootused vedajatele?
Janar Uibo, Kühne + Nagel maanteetranspordi
osakonna juhataja

15.00

Autoveonduse Aastaauhind 2018

15.15

Foorumi lõpp
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Euroopa Komisjoni
maanteepaketi värsked
arengud ja otsused ning nende
mõju Eesti veoettevõtetele
Maria Koidu, Euroopa Komisjoni multimodaalse transpordi ja logistika
Balti riikide koordinaator
Lähinädalatel toimuvad olulised arengud Euroopa Komisjoni maanteepaketi
sätete vastuvõtmisel. Euroopa Komisjoni multimodaalse transpordi ja
logistika Balti riikide koordinaator Maria Koidu toob foorumile viimased
uudised Euroopa Komisjoni maanteepaketi kohta ning räägib nende mõjust
kohalikele veoettevõtetele.

Millised on Euroopa Komisjoni
mobiilsuspaketiga seotud olulised
arengud?
Tõestuseks Komisjoni pühendumisest täiendada ja kaasajastada
transpordisektori
reguleerivat
raamistikku, kinnitasime 2017. 2018. aastal kolm mobiilsuspaketti.
Ettepanekuid
on
Euroopa
Nõukogus ja Parlamendis aktiivselt
arutatud. Teatud valdkondades on
märgata ka arenguid. Proovime
momendil protsessi kiirendada,
sest juba detsembri alguses toimub
järgmine Nõukogu kokkusaamine,
kus saaks aluse panna esimestele
läbirääkimistele. Ajaline surve on
tohutu. Järgmisel kevadel toimuvad
Euroopa
Parlamendi
valimised,
mistõttu loodame eelnevalt jõuda
6
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võimalikult
paljude
kokkulepeteni.

poliitiliste

Kas on lootust viimase hetke
kompromissideks?
Täna on raske viimase hetke
kompromissidest
või
isegi
Nõukogu lõplikust hoiakust midagi
rääkida. Hetkel toimuvad nendes
küsimusest
saadikutevahelised
kohtumised, Austria kui eesistujariik
proovib leida kompromissi kõikide
liikmesriikide jaoks, seega mitmed
asjaolud võivad veel muutuda.
Loodan, et peagi oleme leidnud
lahenduse murekohtadele nagu
kabotaaži
reeglistik,
töötajate
õigused ja teistele sotsiaalsetele
probleemidele
transpordis.
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Komisjon loodab lõpule viia ja kaasajastada
reguleerivat raamistikku. Muuta ettevõtjate
jaoks igapäevane töö lihtsamaks, vähendada
administratiivset koormust, tagades samal ajal
seaduskuulekuse
Komisjon soovib näha lihtsaid ja
rakendatavaid seadusi, kus keerukus
peitub detailides. Just viimase kallal
me täna vaeva näemegi. Samas,
töö ei lõppe Nõukogu poolse
kokkuleppe kinnitamisega, vaid
alles siis saavad alguse keerukad
läbirääkimised
kardinaalselt
erinevate
seisukohtadega
osapoolte vahel. Uue seadusakti
kinnitamiseks vajaliku poliitilise
kokkuleppe saavutamine võib võtta
päris palju aega.

8

ROAD TRANSPORT EXEX 2018

Mida
tähendavad
hetke
kompromissid
autovedajate jaoks?

viimase
Baltikumi

Raske on hinnata tänaseks
olematute kompromisside mõju.
Komisjon
loodab
lõpule
viia
ja
kaasajastada
reguleerivat
raamistikku.
Muuta
ettevõtjate
jaoks igapäevane töö lihtsamaks
mitte
raskemaks,
vähendada
administratiivset koormust, tagades
samal
ajal
seaduskuulekuse.
Loodan, et paari järgneva nädala
jooksul saan anda toimuvast pisut
konkreetsema ülevaate.

Võitjad sõidavad
parima veokiga
Scania krooniti taas Euroopa kõige põhjaliku
ma sõltumatu veokite testi – 1000 punkti tes
ti – võitjaks! Euroopa veokiajakirjanikest žürii
hinnangul olid Scania veokid konkurentidest
parema veermikuga, kõige jõulisema juhita
vusega ning kõige väiksema kütusekuluga.
2016. aasta sügisest alates on Scania uus
mudelipõlvkond võitnud enam kui 40 korral
datud testi!

Nüüd, kus Scania uute mudelite rivi kõik
liikmed on avalikkuse ees, saame olla uh
ked oma tšempionite üle. Suurimaks võitjaks
olete aga teie. Scania parim juhi töökeskkond
ja parim kütusesäästlikkus aitavad transpor
diettevõttel olla liidrite seas. Scania veokid
luuakse rätsepatööna kõige olulisemale ette
võttele maailmas: teie jaoks!

Diskussioon - Euroopa
Komisjoni maanteepaketi
värsked arengud ja otsused
ning nende mõju Eesti
veoettevõtetele
Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja
raudteeosakonna juhataja
Lauri Lusti, ERAA TIR-osakonna juhataja
Tiit Parik, Haanpaa OÜ operatsioonide juht
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Diskussioon - Euroopa
Komisjoni maanteepaketi
värsked arengud ja otsused
ning nende mõju Eesti
veoettevõtetele
Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja
raudteeosakonna juhataja
Euroopa Liidu maanteetranspordi mobiilsuspakett on kütnud kirgi ja
jaganud liikmesriigid suures plaanis kahte vastandunud leeri. Küsisime
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna
juhataja Ain Tatteri käest, millised vadajaid puudutavad teemad on hetkel
tema laual ja millega peaks vedajad arvestama 2019. aastal.

Millised vedajat puudutavad
teemad on hetkel teie laual?
Hetkel on enim sisulist tööd
Euroopa Liidu maanteetranspordi
nn
liikuvuspaketiga,
mis
on
jaganud
liikmesriigid
suures
plaanis kahte vastandunud leeri.
Tegime
eesistumise
perioodil
palju tööd, et osapooli lähendada
ja
otsida
kompromisse,
aga
arengud nii Bulgaaria kui Austria
eesistumise ajal ei ole olnud
kuigi rõõmustavad. Austria esitas
suvel oma kompromissversiooni,
milles
suurimaks küsitavuseks
on
veoki
nn
igakuise
koju
naasmise
nõue.
Vaidlusaluste
teemadena
on jätkuvalt üleval
ka juhi nädalapuhkuse veetmise
võimalus ja
tingimused
veokis
12
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ning uue põlvkonna digimeerikute
rakendustähtajad. Meid puudutab
väga
oluliselt
ka
lähetatud
töötajate direktiivi kohaldatavus
rahvusvahelistele vedudele. Austria
kompromissettepanek siin näeb
ette, et lähetatud töötajate direktiiv
ei kohalduks kahe liikmesriigi
vahelisele veole ja kaasnevalt neljale
rahvusvahelisele veole, mis meie
hinnangul on kompromissivaimust
kantud ettepanek. Kahjuks mõned
nädalad tagasi Grazis toimunud
transpordiministrite
kohtumisel
läbimurret ei toimunud ja hetkel on
endiselt lahtine, kas detsembrikuu
ametlikul
ministrite
nõukogul
siin kokkulepped saavutatakse.
Üldiselt ei ole tänane määramatus
meile hea, sest osa liikmesriike
on
rahvusvahelistele
vedudele

ROAD TRANSPORT EXEX 2018

13

kehtestanud siseriikliku õigusega
erinevaid lisapiiranguid, mistõttu
sooviksime võimalikult kiiret selgust.
Aga meil on teatud punased jooned
mida ei saa ületada, ehk kokkulepe
ei saa sündida nö iga hinnaga.
Tegemist on otsustusprotsessiga,
mis saab mõjutama meie veonduse
tulevikku pikemas perspektiivis.

Miks
meid
kiusatakse?

siis

niimoodi

Paketi
käsitlusest
vaatab
vastu nn vanade liikmesriikide
huvides
protektsionism,
mida
töötajate sotsiaalse kaitstuse ja

alternatiivi. Ka Rail Baltic on ju
üks selle plaani osa, kuna siinsel
veoturul tekib põhi-lõuna suunas
juurde väga tugev alternatiiv
senisele maanteetranspordile .

Mida teie teha saate teha ja
teinud olete Eesti vedajate huvide
kaitsmisel?
Tegelikult me vaatame asjale
siiski laiemalt - meie majanduse
käekäik sõltub suuresti ekspordist
ja kui selle teenindamine muutub
põhjendamatult
kulukaks,
siis
kaasneb suurem negatiivne mõju
ühiskonnale, arvestades ka meie nö

Eesti on rahvusvahelisel tasandil
transpordisektorile võtnud konkreetselt
mõõdetavad keskkonnasäästu kohustused, mis
saavad lähiajal ka selge sisu ja rakenduskava.
veoturu korrastamise retoorikaga
õigustatakse, ilmselt selleks et võita
rahulolematute valijate toetust. Ida
ja keskeuroopa riikide vedajad on
rahvusvahelisel veoturul ülekaalus
ja see on ilmselt tekitanud teatud
pingeid vanades liikmesriikides.
Teisalt on EL-i transpordipoliitika
pikaaegne eesmärk olnud pikamaa
maanteevedude ümbersuunamine
keskkonnasäästlikumale raudteele,
mida selle eelnõu käsitlus kaudselt
samuti toetab. Kui maanteeveo
logistika muutub väga keerukaks,
kohmakaks
ja
kalliks,
siis
kaubaomanik
kindlasti
kaalub
14
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ääremaa staatust.
Aga iseenesest on käimas
tavapärane EL-i otsustusprotsess,
Komisjon algatas eelnõu, mille
käsitlusele on võetud valitsuse ja
Riigikogu komisjonilt riigi üldised
seisukohad,
millest
ametnikud
töögrupi aruteludes lähtuvad. Selles
protsessis täiendatud eelnõu peab
lõpuks saama ministrite nõukogus
heakskiidu, kas siis konsensusliku või
kvalifitseeritud
häälteenamusega
ning
edasi
jätkuvad
arutelud
parlamendi tasandil. Kõigi nende
arutelude taustal käib erinevatel
tasanditel
aktiivne
lobitöö
ja

kohtumised samameelsete riikidega
positsioonide
ühtlustamiseks.
Tõenäoliselt peavad vedajad siiski
leppima teadmisega, et paketi
kõik komponendid ei saa olema
meile meeldivad, kompromisside
otsimise
protsessis
peame
keskenduma eelkõige meile kõige
suurema
mõjudega
teemadele,
mis omakorda tähendab teatud
paindlikkust
vähema
mõjuga
teemades.

Milliste teemadega
tasandil tegelete?

veel

EL

Selles liikuvuspaketis on veel
mitmed olulise mõjuga eelnõufailid,
mida töögruppides menetletakse,
aga nende väljatoomine siinkohal
läheks väga mahukaks. Vedajatele
otsese mõjuga teemadest võiks
välja tuua veel näiteks Brexitit,
mis võib sellel suunal tegutsevate
vedajate äritegevust piirata. Kui
läbirääkimistel kokkulepet ei sünni
ja nn kõva Brexiti tagajärjel oleme
tagasi aastas 2004, mil kehtis
kvoodisüsteem
ja
vahetasime
veolubasid. Samuti menetletakse
just
transporditöögrupis
kellakeeramise lõpetamise algatust,
kuna see mõjutaks väga oluliselt
kogu ühisturu transpordi ja logistika
korraldust. Suurtest asjadest on
laual ka järgmise EL finantsperioodi
2021+
struktuurifondide
mahu
ja abikõlbulikkuse teemad, mis
on samuti palju tuliseid vaidlusi
tekitanud.

Kuidas

keskkonnateemad

arenevad?
„Keskkonnasäästlik transport“ on
täna olulisemaid märksõnu nii EL-i
kui siseriiklikus otsustusprotsessis.
Eesti on rahvusvahelisel tasandil
transpordisektorile
võtnud
konkreetselt
mõõdetavad
keskkonnasäästu
kohustused,
mis saavad lähiajal ka selge sisu
ja rakenduskava. Väljatöötamisel
on
vastavad
toetusmeetmed,
kusjuures arutlusel on näiteks
võimalus toetada alternatiivkütusel
töötavate
sõidukite
soetust,
tanklataristute rajamist jms. Aga
„präänikupoliitikaga”
kaasneb
kindlasti ka „piitsapoliitika“, st nii
maksu- kui veonduspoliitika hakkab
aina enam veoturult välja suruma
keskkonnavaenulike vanade veokite
kasutamist .

Kuidas on läinud teekasutustasul?
Kümne kuuga on veel vara
lõppjäreldusi teha, aga üldjoontes
on läinud vastavalt prognoosidele,
sh oodatult ilmnesid nii süsteemi
plussid kui miinused. Prognoosisime
aastast maksutulu suurusjärgus
17 mln eurot ja see tuleb ilmselt
varuga
täis.
Kui
oponendid
ennustasid, et välisvedajad ei hakka
tasu maksma ebapiisava järelevalve
tõttu, siis EMTA analüüsidest
selgub, et pigem on probleeme
Eesti vedajate seaduskuulekusega.
Välisvedajad maksavad suhteliselt
korrektselt, kuna ilmselt ei saa nad
rahvusvahelise veoprotsessi käigus
riskida 12 euro nimel praamist
mahajäämise, tarne hilinemisega
vms.
Tasu
mõju
vedajate
ROAD TRANSPORT EXEX 2018
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finantsnäitajatele oli samuti pigem
„ootuspäraselt
negatiivne“,
st
tugeva
konkurentsikeskkonna
tõttu lisandunud maksukulu kauba
omanikule reeglina edasi ei kanta
ja vastavalt toimub vähenemine
vedaja majandusaruande tulemireal.
Järgmisel aastal mingeid olulisi
muudatusi siin ei planeeri, meie
tähelepanu hetkel on suunatud
eelkõige automaatse järelevalve
süsteemi arendustele. Tervikuna
vaatame süsteemi põhimõtted üle
peale seda kui EL-i liikuvuspaketi
menetluse raames otsustakse ka
meie teekasutustasu kehtestamise
alusdirektiivi muudatused.

Millega peaks vedaja
arvestama 2019. aastal?

lisaks

Me
ei
kavanda
vedajaid
suuremate
õigusloomeliste
algatustega üllatada, välistatud
ei ole siiski mõned tehnilist laadi
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muudatused, mis seonduvad EL
õiguse ülevõtmise kohustusega.
Aga ka siin mingeid suuremaid
muutusi 2019. aastal ette näha ei ole,
liikuvuspaketid õigusaktid saavad
kõige kiiremini jõustuda 2020+
ajaraamis.
Samas,
siseriiklikus
vaates sõltub meie majandus- ja
maksupoliitika ka sellest milline
saab olema uus valitsuskoalitsioon
ja
vastavalt
Valitsuse
tegevusprogramm.
Järgneval
aastal töötame intensiivselt ka
uue
transpordi
arengukavaga,
mis peaks selgelt välja tooma
meie järgmise kümnekonna aasta
transpordipoliitika põhimõtted ja
tegevused, selles protsessis on
kindlasti oodatud ka vedajate ja
nende
kasutusorganisatsioonide
aktiivne osalemine.

Millised teenused kaasnevad
veokiga tuleviku transpordi
ökosüsteemis?

Anders Dewoon, Scania grupi uuenduslike äriarenduste direktor
Scania pakub kohandatud lahendusi mitmesugusteks kasutusviisideks,
võimaldades kasutajatel suurendada säästlikkust ja jõudlust, vähendades
samas mõju keskkonnale. Lõpuks on kõige olulisem aidata klientidel nende
kasumlikkust parandada. Uurisime Scania grupi uuenduslike äriarenduste
direktori Anders Dewooni käest, kuidas muudab tehnoloogia areng
transpordimaailma.

transpordi

ja
elektrifitseerimine
viivad
silmnähtavate läbimurreteni.

Täna on transport korraldatud
ebaefektiivselt. Erinevate sõidukite
kombineerimist kasutatakse vähe,
tihtipeale sõidetakse pooltühjade
laadungitega, tarneahelad pole
piisavalt
läbipaistavad
ning
sõltuvus juhtide olemasolust ja
oskustest on liialt suur. Turulepääs
on parajalt kerge, mida soodustab
ka vähene vastavus õigusnormidele.
Vaatamata kõikidele puudustele
moodustab
transport
seitse
protsenti
globaalsest
SKPst,
mis tähendab, et oodata on
suuri muutusi. Urbaniseerumine,
digitaliseerumine ja jätkusuutlikkus
on muutuste raamistikuks, samal
ajal kui autonoomsus, ühenduvus

Elektrifitseerimine domineerib
juba mitmes erinevas valdkonnas
(nt. linnatransport) ja on kindlasti
kulutõhusam kui sisepõlemismootor.
Usun,
et
järgmise
kümnendi
jooksul liigub trend tugevalt just
selles suunas ning ka pikamaa
raskeveokite sektor jõuab 2028.
aastaks teistele sektoritele järele.

Milline näeb välja
ökosüsteem tulevikus?

18
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Autonoomseid sõidukeid võime
hetkel näha kinnistel aladel ja
kaevanduses, kuid juba pea liiguvad
isesõitvad autod linnakeskkonnas
spetsiaalselt eraldatud radadel.
Mujal
läheb
tehnoloogia
rakendamisega veel aega. Suurt
tööjõupuudust
arvestades
on

ROAD TRANSPORT EXEX 2018
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autonoomsete sõidukite saabumine
veondusse ainult aja küsimus.

Kuidas muudab tehnoloogia
areng transpordimaailma?

Ühenduvus
kui
tehnoloogia
on tänaseks aktiivselt kasutuses
sõidukite
efektiivsuse
ja
vastupidavuse
suurendamisel.
Ühenduvuse arenemisega näeme
tulevikus

Tehnoloogiaarengu
metsik
kiirenemine
muudab
in-house
lõplike
lahenduste
ehitamise
mõttetuks.
Pilveandmetöötlus
ja
standardiseeritud
avatud
liidesed soodustavad kliendi jaoks
paindlikumate
koostöömudelite
teket.

tehnoloogia
kaubavedude
muutmisel.

rakendamist
läbipaistvamaks

Uue transpordi ökosüsteemi
keskmes on eelkõige kaubavood;
veok muutub laiatarbekaubaks.
Tänu
elektrifitseerimisele
ja
autonoomsusele muutub veokite

Scania
sõidukid
saavad
osaks
mitmetest
ühendatud
ökosüsteemidest, mis on ehitatud
vastavalt iga sektori vajadustele.
Kiire
kohanemine
ja
uute
ärivõimaluste tuvastamine tagab
meile tugeva konkurentsieelise.

Toote asemel on edaspidi keskmes klient. Sõiduki
– ja transpordimaailm laiemalt liigub üha enam
tellimuspõhise teenuse suunas.
tootmine
kordades
lihtsamaks.
Autotootjad
hakkavad
otsima
viise transpordi väärtusahelas üles
liikumiseks. Suuremad mängijad
ehk e-kaubanduse gigandid asuvad
kaubavoogusid domineerima.

20
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Ettevõtte, kes soovib võistelda
ja kasumisse jääda, on silmitsi
kõrgete ootustega. Toote asemel on
edaspidi keskmes klient. Sõiduki –
ja transpordimaailm laiemalt liigub
üha enam tellimuspõhise teenuse
suunas. Digitaalsed müügikanalid
leiavad
küll
järjest
laiemat
kasutust, kuid ei asenda seejuures
traditsioonilist kaubandust, vaid
aitavad kliendikogemust paremaks
muuta.
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Bio LnG
-90% CO2

bio CNG
-90% CO2

Biodiisel
-66% CO2

Hübriid
-92% CO2

etanool
-90% CO2

jah, Scanial on suurim
valik keskkonnasõbralikke
alternatiive!

Lahendused transpordi keskkonnamõju oluliseks vähendamiseks on kättesaadavad juba täna.

HVO
-90% CO2

Võta suund parema tuleviku poole!
Scania - keskkonnasäästliku transpordi liider

Telemaatika abil kulude
optimeerimine - aga miks
mitte ka tulude kasvatamine?

Sandeep Kar, Fleet Complete’i strateegiadirektor
Veonduses on aset leidnud üks väga märkimisväärne muutus. Veok ei ole
enam pelgalt toode vaid keerukas teenus. Vestlesime Fleet Complete’i
strateegiadirektori Sandeep Kariga olulistest arengutest veokite
ökosüsteemis, nendest tulenevatest kasvuvõimalustest, omandikuludest ja
telemaatikas peituvast potentsiaalist kasumi kasvatamisel.

Kas
veokite
ökosüsteemi
ärimudelites on märgata positiivseid
muudatusi, mis oleks kasumlikud
kõikidele osapooltele?
Viimased sada aastat on veoauto
olnud lihtsalt toode. Pärast veoki
soetamist oli omaniku otsustada,
mida ta oma uue ostuga peale
hakkab. Rangete regulatsioonide ja
tööstuse kasvava keerukuse taustal
ei lõppe tootja ja ostja suhe enam
vahetu tehingu hetkel. Veoauto
hõlmab endas teenuseid nagu
logistika, turvalisus, diagnostika
jpm.
Mitmed tööstused on selle
transformatsiooni juba läbinud,
mistõttu võime julgelt ennustada
kommertsveonduse arengu järgmisi
etappe. Usun, et järgneva kümne
24
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aasta jooksul saab teenusest juba
lahendus. Veoauto asub lahendama
tööstuse murekohti: tööjõu ehk
juhtide puudus, marsruutide ja
laadungite optimeerimine jne.

Lähtudes
omandikuludest,
kuidas saaks telemaatika abil
kulusid vähendada ja kasumit
suurendada?
Omandikulu koosneb ostuhinnast
ja ülalpidamiskuludest. Veoki hind
sõltub tootjast ja siin ei ole meil
sõnaõigust, kuid ülalpidamiskulude
vähendamisel
on
telemaatikast
palju abi. Ühendriikides ja Euroopas
on suurimateks kuludeks juhtide
palkamine, kütus, liising, teenindus,
tollid,
rehvid
ning
kindlustus.
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Telemaatika abil saab tuvastada
tankimiseks odavamad piirkonnad
või vältida liiklusummikuid, mis
vähendab tuntavalt kütusekulusid.
Meie lahendus BigRoad Freight
aitab juhil leida lähedalasuvaid
laadungeid, mis tagab veoki mahtude
optimaalse
kasutuse.
Erinevad
turvalahendused
vähendavad
stressi
ja
kindlustusarveid.
Diagnostika
tuvastab
reaalajas
rikkeid, mis tähendab, et teeninduse
ja parandustöödele kuluv aeg
lüheneb.

Fleet
Complete’i
lahendustel
veereb globaalselt rohkem kui
pool miljonit sõidukit. Möödunud
aastal alustasime koostööd General
Motorsiga, täna Mitsubishiga ja
möödunud kuul Toyotaga. Üha
rohkem autotootjaid liitub meie
big data analüütika programmiga
CONNVEX. Rehvidest mootorini,
kindlustusfirmadest
linnadeni
– kogume andmeid praktiliselt
kõikidest
võimalikest
allikatest.
Tänu
nendele
teadmistele
saame
klientidele
pakkuda

Tänu andmetele saame klientidele pakkuda
personaliseeritud erilahendusi. Vanasti
valikuvõimalus puudus, pakkumine taandus ühele
paketile. Nüüd saame luua lahendusi vastavalt ühe
või teise kliendi vajadustele.
Milliseid
võimalusi
erinevate
osapoolte jaoks peidab endas
big data analüütika rakendamine
telemaatikas?
Suured
andmepangad
võimaldavad meil klientide kulusid
kärpida ja rohkem kasumit teenida.
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personaliseeritud
erilahendusi.
Vanasti valikuvõimalus puudus,
pakkumine taandus ühele paketile.
Nüüd saame luua lahendusi vastavalt
ühe või teise kliendi vajadustele.
Lisaks aitame autotootjatel välja
töötada uusi ärimudeleid ja nutikaid
erilahendusi.
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SÄÄSTA KÜTUST,
SÄILITADES
SUUREPÄRASE
LÄBISÕIDU

UUS

MICHELIN X ® MULTI ™ energy ™ REHVID
KÜTUSESÄÄST, LÄBISÕIT,
TURVALISUS MITMEKÜLGSEL KASUTAMISEL

VÄHENDA
KÜTUSEKULU

kuni 1,2 l 100 km kohta*

LÄBISÕIT

Sama läbisõit kui rehvidel
tootevalikust
MICHELIN X®MULTIWAY™ 3D

MITMEKÜLGSUS

Suurepärane juhitavus kogu
rehvide kasutusaja vältel

Loe meie rehvide tehnoloogia kohta veebilehelt trucks.michelin.eu
*Arvutused põhinevad andmetel, mis on saadud simulaatorist VECTO rehvidega MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z ja D 315/70 R
22.5 varustatud sõiduki jaoks võrreldes sõidukiga rehvidel MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE ja XDE 315/70 R 22.5.

TURVALISUS

Suurepärane haarduvus kogu
rehvide kasutusaja vältel

Kuidas vähendada
süsinikdioksiidi heitmeid ja
sellega kaasnevalt kulusid ilma
oluliste lisainvesteeringuteta?

Pekka Tuovinen, Neste jätkusuutlikkuse vanemnõunik
Raskeveokite arvele langeb umbes viis protsenti Euroopa süsinikdioksiidi
heitmetest. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks oluliselt vähendada 2030.
aastaks veondusest tulenevate kasvuhoonegaaside osa. Küsisime Neste
jätkusuutlikkuse vanemnõunikult Pekka Tuovinenilt, millised on viimased
arengud taastuva kütuse kasutamises.

Millised on viimased arengud
taastuva
kütuse
kasutamises
veonduses?

Kas tänased tooted suudavad
täita tingimusi, mis tulevad kaasa
taastuva kütuse kasutuselevõtuga?

Esimesed kasutajad tulevad USA
läänerannikult, eelkõige Californiast.
Nüüdseks on ka meie linnad, näiteks
Porvoo ja Helsingi kiirelt järgi
jõudmas. See ei ole väga üllatav, kui
arvestada Porvoo asukoha lähedust
meie naftatöötluskeskusele. Kõik
Helsingi
suured
ehitusmasinad
töötavad
taastuval
kütusel.
Seetõttu näeme siin kasvavat trendi
veonduses ja ärivõimalust meie
HVO (taastuvtoorainest toodetud
biokomponent) toodetele. See on
ka väga soovitud muutus tarbijate
seas.

Küllap kõige suurem eelis HVO
toodete juures ongi see, et mingeid
muudatusi ei ole vaja teha. Saad
väga lihtsalt oma masina panna
sõitma taastuva diisliga - see
on selle toote suurim võlu. Kõik
suuremad veokitootjad on HVO
diisli ka heaks kiitnud.

Pikamaaveokid
läbivad
pikki
distantse
ja
piisavad
tankimisvõimalused on äärmiselt
tähtsad. Kuidas te kavatsete selle
probleemi lahendada?
Kui aus olla, siis isegi kõige
progressiivsemad Põhjariigid ei ole
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piisavalt kaetud. Me saame hakkama
tihedalt asustatud piirkondades,
aga liikudes kaugemale põhja,
peame hakkama kasutama segu
(15% HVO fossiildiislis). Tuleb
meeles pidada, et tegu on küllaltki
uue tootega. Mõnel juhul oleme
isegi toimetanud kütust tarbijate
paakideni.
Pikamaaveokid
on
endiselt
keerukad,
mistõttu
enamus meie kliente tuleb teistest
valdkondadest, näiteks ehitusest.
Kui vaatame Euroopat laiemalt,
siis näeme, et on olemas piirkondi,
kus toode on küll olemas, aga
väga väikestes kogustes. Meie
konkurentidel on ka selles väga

proovitakse
liikuda
jäägipõhisele kütusele.

vähemalt

Liikmesriikide
otsused
varieeruvad
küllaltki
palju.
Kliimareeglid
muutuvad
aina
rangemaks ja ükski riik ei suuda
neid
täita
ilma
kontrollimata
heitkoguseid, mis on üks suuremaid
kasvuhooneefekti tekitajaid. See
tähendab,
et
tuleb
kasutada
paremat kütust või kombineerida
riigitoetustega, nagu seda teevad
Soome ja Rootsi. Siin pole üht
universaalset lahendust.
Peaaegu kõik Euroopa Liidu
liikmesriigid
peavad
tegelema

Kliimareeglid muutuvad aina rangemaks ja
ükski riik ei suuda neid täita ilma kontrollimata
heitkoguseid, mis on üks suuremaid
kasvuhooneefekti tekitajaid.
suur roll. Me tegelikult loodame,
et nad hakkavad pakkuma sarnast
kütust teistes Euroopa paikades.
Hetke seisuga kõik lihtsalt uurivad
maad.

Kuidas on riiklike toetuste ja
taastuvate kütuste meetmetega,
kas seal on mingeid arenguid?
Minu
teadmised
on
selles
valdkonnas
väga
piiratud.
Põhjamaad
liiguvad
aktiivselt
puhatama keskkonna suunas, mis
tähendab ka kõrgema kvaliteediga
kütuse
kasutamist.
Hollandis
32
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kütusepiirangu küsimustega, mis
tähendab, et kütus peab sisaldama
mingisugust taastuvat komponenti,
näiteks etanooli, aga ka segamisel
on mitmeid piiranguid. Jällegi, ma
arvan, et HVO on hea lahendus diisli
dekarboniseerimiseks.

Turul
leidub
mitmeid
alternatiivseid
kütuseid,
aga
puudub üks levinud lahendus.
Kuidas need kütused hakkavad
omavahel võistlema? Kas joonistub
välja selge võitja?
Kui

vaadata

suuremat

pilti,

siis kindlasti on vaja asendust
fossiilkütusele. Vahet pole, kas see
on taastuv diisel, etanoolisegu või
biogaas, kõik sobivad. Teisiti on
võimatu saada kliimasoojenemist
kontrolli alla. Me peame olema
alternatiivsete
lahenduste
osas
avatud ning pakkuma tarbijatele
laia valikut.

Kas
sa
oskad
nimetada
mõnda eeskuju taastuva kütuse
kasutajatest?

Helsinki
ehitusfirma
Stara
kasutab taastuvat kütust kõikides
oma
masinates
ja
veokites.
Rohkem kui 200 masinat töötab
taastuva
diisliga
kogu
aasta
vältel. Samuti Google ja kogu San
Francisco linn on väga pühendunud
sellesse
teemasse.
Hiljutine
liituja on Ecology, transpordi- ja
logistikafirma
Californias,
kus
rohkem kui 600 veokit kasutavad
kõik kütust Neste MY Renewable
Diesel™.
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TAHHOGRAAFIANDMETE
AUTOMAATNE
ALLALAADIMINE
SÄÄSTAB AEGA JA RAHA!
Tänu Ecofleeti tarkvarale on Sul reaalajas visuaalne ülevaade veoki asukoha
ja juhi alles jäänud sõiduaja kohta! Saad tahhograafiandmed alla laadida üle
mobiilivõrgu paari klikiga siis kui Sul parajasti vaja on.
Ecofleet (Fleet Complete) pakub autoveonduse eevõtetele paindlikku
veebipõhist GPS-jälgimise ja liikuva meeskonna haldamise lahendust, mis annab
reaalajas selge ülevaate just Sulle vajalikest võtmenäitajatest, nagu kütusekulu,
tööaeg, sõidukite asukoht, sõidustiil.
Võta meiega ühendust ja leiame Sulle sobiliku lahenduse!

ECOFLEET EESTI OÜ (Fleet Complete)
myyk@fleetcomplete.eu, +372 682 9500, fleetcomplete.ee

Millised on maanteetranspordi
väljakutsed ja kuidas aitab
rehvitehnoloogia nendega
toime tulla?
Richard Tröster, Michelini Kesk- ja Põhja-Euroopa korporatiivklientide
müügidirektor
Autoveondusel läheb Kesk- ja Põhja-Euroopas hästi. Pärisime Michelini
korporatiivklientide
müügidirektorilt
Richard
Trösterilt
milliste
väljakutsetega on autoveonduse sektor silmitsi ja kuidas aitab innovatsioon
rehvitehnoloogias kulusid kärpida.

Kuidas kirjeldaksid veondusturgu
meie
regioonis
ja
Euroopas
laiemalt?
Siinkohal mängivad positiivset
rolli kaks omavahel seotud tegurit:
majanduskasv ja Euroopa Liitu
astumine. Need faktorid turgutavad
nii regionaalset kui rahvusvahelist
transporti. Poolast on kujunenud
juhtriik rahvusvahelises transpordis
ning ka teised Ida-Euroopa riigid
mängivad võrreldes oma pisikese
majandusega väga olulist rolli
Euroopa
veonduses.
Euroopa
turg on kõigile suur avatud
mänguväli, kaasaarvatud 2004.
aastal liitu astunud Ida-Euroopa
riikide jaoks. Veel 15 aastat tagasi
oli hinnaerinevus (palkade vahe)
Lääne- ja Ida-Euroopa riikide
vahel märkimisväärselt suur. Meie
transpordifirmad suutsid kiiresti
36
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kvaliteedi
konkurentsivõimelisele
tasemele viia, säilitades samal
ajal madalamate hindade eelise.
Just see kombinatsioon tagas
edu
rahvusvahelise
transpordi
maastikul.

Milliste
väljakutsetega
on
autoveonduse sektor täna silmitsi?
Olukord muutub väga kiiresti.
Kasvav majandus vähendab järkjärgult töötuse määra ja kiirendab
paralleelselt
palkade
kasvu.
Eelnevalt
mainitud
hinnaeelis
on reipalt kadumas. Erinevused
kütuse – ja veoki hindades,
juhtide
ülalpidamiskuludes
on
pea
olematud.
Rahvusvahelise
transpordi
väljakutseks
on
leida uusi mõõdikuid hinna – ja
konkurentsisurve
säilitamiseks,
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mis tähendab, et mängu tulevad
efektiivsus ja tulemislikkus. Kütus,
juhid ja veokid moodustavad
90%
transpordifirma
kuludest.
Seega eesmärgiks on kütusekulu
vähendamine,
rikete
vältimine
ning
lojaalsete
ja
tublide
juhtide motiveerimine. Sääraste
murekohtade
lahendamiseks
peavad
ettevõtted
läbi
viima
tehnoloogilisi uuendusi ja seda
eelkõige firmajuhtimise valdkonnas.
Kuidas tagada 2l/100km langust
kütusekulus?
Siin
kohtuvadki
omavahel erinevad faktorid nagu
juhi
sõiduoskus,
motivatsioon,
rehvid, teed jpm. Kõikvõimalike
mõjutajate optimeerimine nõuab

omandikulust,
on
rehvidel
siiski oluline roll kütusekulule,
teetranspordi
sujuvusele
ja
juhi
lojaalsusele.
Kolmandik
kütusest kulub veeretakistusele
ehk rehvidele. Toodetel on suur
varieeruvus, mida kinnitab ka
ametlik sildistus. A ja B kategooria
rehvide vahel võib vabalt peituda
2l/100km erinevus kütusekulus.
Teisalt
tahan
rõhutada
rehvihoolduse
olulisust.
Iga
kolmas rike on seotud rehvidega,
tavaliselt just rehvirõhuga. Meie
klient, kes kasutab professionaalset
ennetusteenust, on silmitsi kõigest
7 rikkega 30 miljoni kilomeetri

Kolmandik kütusest kulub veeretakistusele ehk
rehvidele. A ja B kategooria rehvide vahel võib
vabalt peituda 2l/100km erinevus kütusekulus.
omakorda
kompetentsi.

töötajate

kõrget

Kuidas
saab
innovatsioon
rehvitehnoloogias siin abiks olla?
Kuigi
transpordifirmade
kulutused
rehvidele
küündivad
kõigest mõne protsendini tervest
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kohta. Nii hea tulemus on tagatud
tänu heale tootele ja regulaarsele
hooldusele.
Kuna tööjõupuudus on täna üks
teravamaid probleeme, lõpetaksin
siinkohal küsimusega: kas hea
juhi meelitamisel võiks olla abiks
esmaklassiline toode ja kvaliteetne
teenindus?
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Millised on klientide ja
ekspedeerijate lähituleviku
ootused vedajatele?

Janar Uibo, Kühne + Nagel maanteetranspordi osakonna juhataja
Euroopa Liidu transpordipoliitika, telemaatika areng ja prognoositav
veokijuhtide puudus mõjutavad muutusi maanteetranspordi tulevikus..
Uurisime Kühne + Nagel maanteetranspordi osakonna juhatajalt Janar
Uibolt, millised on klientide ootused maanteetranspordi ettevõtetele ja
kuidas peaks sektor muganduma.

Kas ja kuidas muutub logistika
järgnevatel aastatel?
Maanteetranspordi vaates küsin
vastu, mis on viimase kahekümne
aasta jooksul oluliselt valdkonda
mõjutanud?
Minu
arvates
on
suurim muudatus olnud Euroopa
Liitu astumine. Telemaatika on
loomulikult mõjutanud efektiivsust,
kuid üldised veonduse parameetrid
on jäänud samaks. Üks oluline
mõjur võib siiski avalduda ja see
võib
kiirendada
innovatsiooni,
millest seni ainult räägitakse.
Prognoositakse, et Saksamaal kaob
lähiaastatel 300 000 autojuhti, kuna
uut põlvkonda ei tule peale. Kahtlen,
kas esimene lahendus sellele oleks
isesõitvad veokid, pigem pikemad
veovahendid nagu Põhja-Euroopas.
Teema on olnud üleval kaua, kuid
40
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on puudunud oluline mõjur selle
teoks tegemiseks. Isesõitev veok on
reaalsus alles siis, kui kõik sõidukid
on isesõitvad. Liikluse ökosüsteemis
peavad kõigil olema võrdsed
eeldused, siis see süsteem toimub.
Sellest tulenevalt oleks loogiline,
et isesõitvad veokid võetakse
kasutusse piiratud territooriumitel
ja liiklusesse pääsevad nad ilmselt
viimasena.
Lisaks
on
üks
viimaseid
muutuseid
maanteetranspordis
olnud teemaksu juurutamine Eestis,
mille alguses oli vedajatel suur
kahtlus, et järelvalve keskendub
kodumaisele vedajale, sest neilt on
lihtsam trahve kätte saada. Sellises
olukorras oleks Lõuna-Euroopas
vedajad juba ammu valitsuse
barrikadeerinud.
Assotsiatsioon
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võiks
analoogsetes
küsimustes
häälekamalt vastuseid nõuda. Me ei
tohi lasta oma veondusel välja surra
ja peame oma õiguste eest seisma.

Kuidas peab maanteetransport
muganduma?
Maamehelik nägemus on see,
et haagised muutuvad pikemaks
ja läheme eluga edasi. Lisaks on
suured ootused ja lootused Rail
Balticul, mille tulemuslikkust peaks
parendama Tallinn – Helsinki tunnel.
Brexit saab mõjutama veokiirust
negatiivselt, aga kui palju, ei oska
keegi ennustada. Antud tegurid

investeeringuid. Teine kitsaskoht
on personal ja juba varem mainitud
juhtide vananemine.
Kokkuvõttes
küsimusele
vastates, peame arvestame, et
kliendid optimeerivad enda varude
taset
ning
maanteetranspordi
teenuse pakkujad peavad suutma
transportida
tooteid
kiiremini,
samal aja jagades võimalikult kiiresti
võimalikult kvaliteetset infot.

Millised on klientide ootused
maanteetranspordi ettevõtetele?
Olenevalt
kliendist,
antakse
meile juba täna väga konkreetsed

Me ei tohi lasta oma veondusel välja surra
ja peame oma õiguste eest seisma.

võiksid olla ühed mõjurid, mille järgi
peaksime ennast mugandama.
Lisaks on kogu logistiline ahel
muutunud nii palju paindlikumaks,
et kui seni telliti kuus alust
sama toodet, siis nüüd tellitakse
pool alust. Kogu maailm on
muutunud väga läbipaistvaks. Kui
varem ostsid oma autole rehvid
kohalikust rehvitöökojast, siis nüüd
tellitakse rehvid rahvusvahelistest
võrgustikest. Infovahetust on nii
palju, et inimesed ei jõua seda enam
kliendi, ekspedeerija ja vedaja vahel
vahendada. Selleks peab tegema
väga
olulisi
infotehnoloogilisi
42
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KPI-d (tulemusmõõdikud), millele
peame vastama. Need võivad
omakorda olla seotud trahvide
või
motivatsioonitasudega,
sõltuvalt vaatenurgast.
Teisalt,
osad kliendid nõuavad teatavate
jätkusuutlikkuse ja säästlikkusele
vastavate parameetrite täitmist.
Samas on neile oluline ka hind ja
kui kõik säästlikud lahendused
hinda kokku arvutatakse või siis
osutub säästlikum lahendus väga
aeganõudvateks, siis võib klient
oma jätkusuutlikkuse nõuetes järele
anda. Paljud otsused ja eelistused
taanduvad
täna
siiski
veel

kulufaktorile. Üleüldine nõudlus
informatsiooni järele kasvab ja infot
tuleb jagada paindlikumalt. Selleks

peame valmis olema nii meie kui ka
teenuse pakkuja.
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Partnerid
Raskeveokeid, liini- ja reisibusse ning tööstus- ja meremootoreid tootev Scania
tegutseb enam kui 100 riigis. Ettevõte panustab pidevalt tootearendusse, et
pakkuda klientidele lahendusi, mis tõstavad nende töö efektiivsust ja aitavad
saavutada suuremat säästlikkust kogu ühiskonna lõikes. 2016. aastal esitletud uus
mudelipõlvkond on klientide poolt väga hästi vastu võetud ning välja vahetanud kogu
Scania raskeveokite valiku. Scania Eesti AS-i teenindused asuvad Tallinnas, Sauel,
Tartus, Pärnus ja Rakveres ning pakuvad laias valikus teenuseid alates regulaarsetest
hooldustest kuni komplektsete toote- ja teenuspakettideni. Pakume üle 30 erineva
teenuse, mis toetavad transpordiettevõtteid nende sõidukiparkide haldamisel ja
planeerimisel: hooldus- ja remondilepingud, juhikoolitused, sõidumeeriku teenused
ning sõidukite jälgimis- ja analüüsiteenused jne. Scania Finans AB Eesti filiaali kaudu
korraldame ka Scania veokite finantseerimist ja kindlustamist.
www.scania.ee
Michelin on juhtiv rehvitootja, mis on pühendunud klientide liikumisvõimaluste,
jätkusuutlikkuse parandamisele, disainides ja pakkudes sobivaimaid rehve, teenuseid
ja lahend=usi oma klientidele, pakkudes reise rikastavaid digiteenuseid, kaarte ja
teejuhte ja arendades tööstussektori jaoks kõrgtehnoloogilisi materjale. Michelin,
mille peakontor asub Prantsusmaal Clermont-Ferrandis, on esindatud 171 riigis,
pakub tööd enam kui 114 000 töötajale ja haldab 70 tootmiskeskust 17 riigis, mis
tootsid 2017. aastal kokku umbes 190 miljonit rehvi.
www.michelin.ee
Fleet Complete on rahvusvaheline tarkvaraettevõte, mis keskendub GPSpõhistele sõiduki- ja meeskonnahaldamise lahendustele. Meie tarkvaralahendused
automatiseerivad igapäevased autopargiga seotud tegevused ning annavad
reaalajas selge ülevaate kliendile vajalikest võtmenäitajatest. Fleet Complete haldab
ülemaailmselt üle 400 000 liikuva objekti ja üle 30 000 ettevõtte, võtmepartneriteks
on mobiilsidepakkujad – AT&T Ameerika Ühendriikides, Telus Kanadas, Telstra
Austraalias ja T-Mobile Euroopas. Meie tootevalikus on sobilikud standardlahendused
kõikidele masinaparkidele, soovi korral pakume ka skaleeritavaid erilahendusi. Meie
tugevuseks on Eestis asuv spetsialistidest koosnev meeskond, pidev arendustöö,
kvaliteetne paigaldus ning kliendikesksus. Oleme pakkunud lahendusi näiteks
põllumajandus-, logistika-, transpordi-, energia-, telekommunikatsiooni-, teenindus-,
ehitus-, pääste-, järelevalve-, meelelahutus- ja finantsvaldkonnas tegutsevatele
ettevõtetele ja organisatsioonidele.
www.fleetcomplete.ee
Neste kontsern toodab enamikku tähtsamaid naftatooteid ning on üks suurimaid
taastuvtoorainest diislikütuse tootjaid maailmas. Ettevõte on aastaid kuulunud
maailma 100 jätkusuutliku firma hulka (Dow Jones). Soomes ja Baltikumis kuulub
Neste jaamavõrku üle 1000 teenindus-, automaat- ja D-jaama. Eestis tegutseb Neste
alates 1989. aastast ning jaamade võrku kuulub 61 automaatjaama. 2017. aastal oli
Neste suurim äriühingust maksumaksja Eestis. Neste ambitsioon on olla eelistatud
tarnija ja koostööpartner ning tegutseda vastutustundlikult nii ühiskonnas kui ka
loodusressursside kasutamisel.
www.neste.ee
IIZI Kindlustusmaakler AS on juhtiv kodumaine kindlustusvahendusteenuse pakkuja,
omades 31% turuosa ja nõustades rohkem kui 25 000 äriklienti. IIZI on vaieldamatu
turuliider sõidukiparkide kindlustamise ja transpordikindlustuse lahenduste osas. Iga
kolmas liikluskindlustus Eestis on ostetud IIZI vahendusel. Viimase aasta jooksul on
liikluskindlustuse hinnad tõusnud keskmiselt 16%. 2018. aasta esimeses kvartalis juba
20%, mis on märkimisväärselt mõjutanud vedajate kulusid. IIZI koondab klientide
ostujõudu, et läbi mastaabisäästu hoida ettevõtjate kindlustuskulud kontrolli
all. Konverentsi külalistele pakume võimalust võrrelda enda tänast veokipargi
kindlustuslahendust. Saada meile oma veokipargi registreerimisnumbrid ja veendu,
et maksad kindlustuse eest õiglast hinda.
www.iizi.ee/veokipark

