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LUX EXPRESS

• Parimad ja mugavaimad bussid

• Mugavad istmed, disain, tehnilised võimalused 

• Meedia ja ekraanid, 220V, USB, lai jalaruum

• 9 000 reisijat päevas

• 250 väljumist päevas

• 60 000 km päevas

• 140 bussi

• 500 töötajat 

• 7 riiki



INIMESED LIIGUVAD

• Miks inimesed liiguvad? 

Tõmbekeskused, töö, sugulussidemed, 

turism ja emotsioonid

• Millal inimesed liiguvad? 

Hommik, õhtu, nädalavahetus

• Kas nad liiguvad samas suunas?

Mida pikem distants, seda rohkem on sama siht

• Kuidas nad jõuavad bussijaama ja sihtpunkti?

Takso, sõidujagamine, infrastruktuur

• Kui hea on sõita?

Teeolud 

• Kui kaua võtab reisimine aega? Kui kallis on aeg? 

• Kui mugav on piletit osta?



PEAMISELT SÕIDETAKSE AUTOGA

EuroStat: 

Modal split of inland

passenger transport, 2014 

(% of total inland

passenger-km)



MILLEGA SÕITA: KULU JA AEG

Buss (50) Lennuk (100) Rong (150)

Kulu istekoha kohta

300 km 50 € 80 € 55 €
50 inimest? 50 € 160 € 165 €

600 km 100 € 90 € 100 €

1 000 km 170 € 110 € 160 €

Buss (50) Lennuk (100) Rong (150)

Ajakulu h

300 km 4,5 3 4

600 km 9 3,5 7

1000 km 11 4 11

• Võtmesõnad: 

Täituvus ja aeg

• Bussitransport konkurentsitult 

odavaim

• Lennutransport kiireim 

• Rong kõige suurema mahuga



ÜHISTRANSPORT: EL VALGE RAAMAT

• Saaste vähendamine sh CO2, müra jms.

Kasvuhoonegaaside vähendamine 60% aastaks 2050 vrd 1990

Tegelik +8% vrd 2008 … 

• Liiklusummikud ja -tihedus eelkõige maanteedel ja lennuliikluses on suur probleem, mis 

seab ohtu teenuste kättesaadavuse 

• Viia maanteeliikluses hukkunute arv 2050. aastaks enam-vähem nullini. Vastavalt sellele 

eesmärgile püüab EL vähendada liiklusohvrite arvu 2020. aastaks poole võrra. 

• Täielikult kohaldada põhimõtteid „kasutaja maksab” ja

„saastaja maksab” ning kaasata erasektor, et kõrvaldada moonutused,

sealhulgas kahjulikud toetused, kasvatada tulusid ja tagada

transpordisektorisse tulevikus tehtavate investeeringute 

rahastamine. 

• Innovaatilised lahendused: tehnoloogiad ja digilahendused



ÜHISTRANSPORDI KAVANDAMISE JA 

KORRALDAMISE EESMÄRK:

ÜTS §10 

1. ressursside kasutamise sotsiaalset ja majanduslikku otstarbekust arvestades tagada 

ühistranspordi pakkumise vastavus nõudlusele, mis tuleneb elanike ja nende eri 

sotsiaalsete gruppide, sealhulgas puuetega ja eakate inimeste, õpilaste ja üliõpilaste ning 

saarte ja väikesaarte elanike liikumisvajadusest; 

2. soodustada ühissõidukite eeliskasutamist, 

vähendades sellega transpordi negatiivset mõju keskkonnale ja 

sellest põhjustatud tervisekahjustusi ning

aidates kaasa liiklusõnnetuste ja liiklusummikute ärahoidmisele; 

3. vähendada ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja 

taristule.



ÜHISTRANSPORT EESTIS

• Reisijaid 2016. aastal maanteel, merel, raudteel ja õhus kokku 207,5 mln (ESA).

Kahanemine -3%

• Sellest 92% maanteel, sellest omakorda linnaliinidel 86% (165 mln)

• Maakonnaliinidel -9% vähem sõitjaid (15,7 mln)

• Linnaliinidel ja kaugliinidel (4,2 mln) -2% vähem

• Raudteel sõitjaid 6,9 mln, +4%

• Lux Express: +16%



LUX EXPRESS LOOB UUT TURGU

• Emotsioonid, disain, funktsionaalsus, eristuvus

• Uusimad, ilusad, mugavad bussid

• Parim klienditeenindus

• Mugav ja kasutajasõbralik kliendisuhtlus

• Pidev arendus ja uute võimaluste kasutuselevõtt

• Efektiivsus, täpsus, ohutus

• Digitaalne revolutsioon

• Pakume lisaaega, online

• Pakume elamust ja meelelahutust

• Pakume mugavust ja kvaliteeti

• Täiesti uus standard bussiliikluses



KOKKUVÕTTEKS: KUIDAS TUUA 

INIMESED ÜHISTRANSPORTI KASUTAMA

• Peamine küsimus: Kuidas tagada kvaliteetne teenus?

• Prestiižne, tõhus, paindlik, mugav

• Nauditavam ja praktilisem kui auto

• Kliendid hääletavad rahakotiga! 

• Vedajate huvi sellist teenust arendada 

- riskide maandamine ja tulude (kulude) jagamine

• Hea keskkond ja infrastruktuur, vähem regulatsioone

• Hea kvaliteet, mida kliendid hindavad

• Turg on märkimisväärne ja suure kasvupotentsiaaliga

• Süsteemi toimimine sõltub sõitjate mahust kokku (!)



TÄNAN KUULAMAST!


