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Vajadus 
muututeks
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Mis on nõudepõhine
transport

•
Nõudepõhine transport (DRT
Nõudlusele reageeriv
transport) on sihtotstarbeline
ja paindlik transpordiliik, mis 
kohandub vastavalt
klientide nõudmistele. 

• Teenus määratakse kindlaks
vastavalt kasutajate
vajadustele

Coutinho, van Oort, Christoforou, Alonso-
González, Cats, Hoogendoorn, 2020
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Teenuste 
varieeruvus

• Demand-responsive 
transport (DRT),

• demand-responsive transit,
• demand-responsive service,
• Dial-a-Ride transit (DART),’
• flexible transport services,
• microtransit
• Non-Emergency Medical 

Transport (NEMT)
• etc…….



5

Nõudepõhise transpordi roll ja olulisus
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Sostiaalsed ja majanduslikud aspektid

Sotsiaalsed: 
Paindlikkus kõikidele
kasutajarühmadele – suudab
kohaneda konkreetsete
kasutajagruppide nõudmistega
Parem ligipääsetavus – viimase 
miili lahendus 
Suurem sotsiaalne sidusus ja 
võrdsus - piiratud
liikumisvõimega kodanike
toetamine

Majanduslikud: 

Taskukohasem liikumisviis, eriti 
maapiirkondade elanike jaoks

Soodsam ülalpidamiskulu ja kapitalikulu 
võrreldes traditsioonilise 
ühistranspordiga

Võib aidata maapiirkondadel olla 
atraktiivsemad
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Võimalik kasu keskkonnale

• Erasõidukite arvu
vähenemine maanteedel

• Ummikute vähenemine
• Tühisõitude vähendamine ja 

viimine miinimumini võrreldes 
traditsioonilise 
ühistranspordiga

• Lõplik kasu oleneb 
kasutatavatest sõidukitest 
ning paindlikkuse tasemest

Liimatainen, Pöllänen, Viri, 2018
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RESPONSE
2019 - 2021

• RESPONSE algatuse eesmärk on 
arendada ja koordineerida
olemasolevaid riiklikult rahastatavaid
ühistransporditeenuseid. 

• Ennekõike keskendub teenustele
väljaspool linnapiirkondi, mis on endiselt
keskendunud kohalike, analoogsete ja 
sõiduplaaniga seotud bussiteenuste
osutamisele.
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Eesmärgid ja tööpaketid
WP2
• IT platvormide koostalitlusvõime parandamine ja visualiseerimine
• prognoosimiseks kasutatavate andmete alaste lünkade täitmine ning 

mudeli välja töötamine

WP3
• Ametiasutuste vahelise koostöö edendamine
• nõudlusele reageerivate teenuste kavandamine ning reaalne 

piloteerimine
• Vajalike teenusmudelite välja töötamine

WP4
• Kodanike interaktiivne kaasamine DRT-teenuste kavandamisse -

lõppkasutajate kaasamine teenuste tootearendusse
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Olulisemad tulemused

• Kommunikatsiooniplatvorm:
https://response-project.eu/

• Üldised järeldused ja 
soovitused

• Tootelehed pilootide kohta
• teoreetiline turundusstrateegia

• Erinevate tööpakketide tulemid
• Käsiraamat haavatavamate 

rühmade ohutuma ja 
usaldusväärsema reisi suunas

• Käsiraamat DRT-st 
teavitamiseks otsustajatele

• …….

https://response-project.eu/
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DRT
ärimudelite 
analüüs

Kokku analüüsiti
uuringus 36 DRT 
ärimudelit (10 linna-, 
14 maa- ja 12 pooleldi
linna/pooleldi maa-
ettevõtte
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Olulisi tähelepanekuid DRT teenuste välja töötamisel

Iteratiivne innovatsiooniprotsess DRT
teenuse välja töötamisel

Nõudepõhine transport 
haavatavatele reisijatele:
vajadused, käitumine ja suhtlemine

Transporditeenuste pakkujad peavad
minema kaugemale pelgalt
"teenindusmeelsusest" 
rohkem pöörama tähelepanu kogemuste
kehalistele ja käitumuslikele
aspektidele, kuna need on oluline osa
reisijate ja töötajate heaolust.



https://response-project.eu/

https://response-project.eu/

