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Kokkuvõte
Rahvaküsitlus 20.10-15.11.2013: rongiliikluse korraldamine Tabivere vallas
Küsitlusele vastas 198 inimest, kellest 92,4% eelistaks rongide sõidugraafiku tihenemisel ja aegade
sobivusel rongi autole ja/või bussile.
Tartu suunal liikumiseks on vastajate arvates sobilikum aeg Tartu jõudmiseks 7.50 (52%) ja 15,2%
pakkus lisaks aega 7.30. 22,2% vastanutes sobis ka 8.50. See tähendab, et 89,4% juhtudest eelistati
Tartu poole rongiga liikuda varem, kui see praegu võimalik on. Tänase ajagraafiku järgi jõuab
esimene rong Tartusse alles 09.49.
Tartust tagasi Tabivere poole eelistatakse sõita eelkõige kell 18.00 (43,9%), sellele järgnesid 19.00
(24,2%) ja 20.00 (18,2%).
Tallinnasse soovitakse hommikustest varem välja pakutud variantidest jõuda peamiselt 8.45 (34,8%)
või 9.45 (25,3%). Täiendavalt nimetati veidi hilisemaid aegu - 10.00 ja 11.00 (4%).
Tallinnast tagasi Tartu suunas soovitakse liikuda senisest hiljem. Populaarseim vastus oli 20.00
(35,9%), millele järgnesid 19.00 (22,2%) ja 18.00 (21,7%).
Sarnaselt Tartuga soovitakse Jõgevale jõuda hommikul varakult - 7.30 (34,3%) ja 8.30 (31,8%) - ja
eelistatult naastakse sealt veidi varem kui Tartust ehk 26,8% sooviks tagasi tulla kell 18.00, 25,3%
17.00.
32,8% vastanutest kasutaks rongiga sõitmise võimalust igapäevaselt, 39,3% 2-3 korda nädalas,
17,2% üks kord nädalas ja ülejäänud harvem või vastavalt vajadusele.
Koguni 45,5% ankeedi täitjate eesmärgiks rongiliikluse kasutamisel on tööl käimine, 18,7%
põhjuseks on koolis käimine. Muudest põhjustest toodi eelkõige välja vaba aja veetmine (kinos,
teatris, trennis käimine, ostlemine) (26,8%), arsti juures käimine (19,2%) ja ametiasutuste (pangad,
töötukassa) külastamine (11,6%).
Vastajate kommentaarid ja ettepanekud:
 Kõik rongid peaksid Tabiveres peatuma, sest tegemist on lõigul Tartu - Tapa suuruselt
kolmanda asulaga ja siinne elanikkond vajab kiiret ja tihedat ühendust tööl, koolis jt liikumist
vajavate tegevuste sooritamiseks.
 Kiirrongid võiksid kindlasti Tabiveres peatuda, ka väikeste kohtade inimestel peaks olema
võimalus lihtsamini koju saada.
 Vajalik oleks jalakäijate ametliku ülekäiguraja loomine Same/Mayeri juurde.
 Inimestel oleks võimalik oma elu paremini sisustada, kui rongid peatuks Tabiveres
tihedamalt.
 Kuna kell 19.00 Tabivere buss käib ainult pühapäeviti, siis tööpäevadel Tartust Tabiverre
oleks järgmine aeg kell 20.00 (ja peale selle enam koju tulla pole võimalik). Oleks hea, kui
oleks käigus ka mõni hilisem rong.
 Busside ja rongigraafikute parem ühildamine Jõgeva ja Tartu suunal.
 Raudteejaamast Tabivere rahvamajani võiks olla tänavavalgustus.

