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Alates 1. juulist 2018 kehtib Eestis tasuta maakondlik ühistransport. Selleks, et 

suurendada ühissõidukite kasutajate hulka ning tuua kaasa kvaliteedi kasv, on oluline 

teadvustada tarbijaskonna senised hinnangud. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada reisijate rahulolu seoses tasuta 

bussitranspordiga ning nulltariifi rakendamise mõju ühistranspordi kasutamisele Tartu 

maakonnas. Selleks viidi läbi veebipõhine küsimustik, mis koostati Google Drive´i 

keskkonnas. Küsitlus oli respondentidele avatud perioodil 23.03.2019 kuni 27.03.2019. 

Antud ajavahemiku jooksul koguti 870 vastust.  

Töö hüpotees oli, et tulenevalt ühistranspordi kasutajate arvu kasvust ning seega 

ülerahvastatusest, ei ole tarbijaskond tasuta maakondliku bussiühendusega rahul. Tööst 

aga selgus, et absoluutne enamus vastanutest suhtub tasuta maakondliku bussitranspordi 

kehtestamisse väga hästi. Suurenenud on ka kasutamissagedus. Seda pigem 

vanemaealiste, madalama teenistusega ning maakonnakeskusest kaugemal elavate 

respondentide seas. Samuti oldi kõikide ühistransporti puudutavate teguritega pigem 

rahul. Seega ei leidnud töö autori hüpotees, et tarbijaskond ei ole tasuta maakondliku 

bussiühendusega rahul, kinnitust.  

Uuringuga kogutud infot saab kasutada tasuta ühistranspordi kvaliteedi ja kättesaadavuse 

parandamiseks Tartumaal. 
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Since July 1, 2018, free county public transport has been implemented in Estonia. To 

increase the number of passengers using the public transport and to bring forth an increase 

in its quality, it is necessary to examine the opinions consumers have had up to this point. 

The objective of this bachelor's thesis is to determine the satisfaction of passengers in 

regard to free bus transport and the impact of zero-fare application on public transport in 

Tartu County. To achieve this, a web-based questionnaire was conducted, using Google 

Drive platform. The questionnaire was opened for respondents between 23.03.2019 and 

27.03.2019. During this period, 870 responses were collected.  

The hypothesis of this study states that due to the increase in the number of public 

transport users which has resulted in crowding, the consumers of free county public 

transport would not be satisfied. However, it became clear from the study that an 

overwhelming majority of the respondents had very positive attitudes toward establishing 

free bus transport in counties. The frequency of usage has also increased. This was more 

prevalent in respondents who were older, had lower income, and lived farther away from 

the county centre. All the factors related to the public transport were also deemed rather 

satisfactory. Consequently, the hypothesis proposed by the author of this study, stating 

that consumers are not satisfied with free county public transport, was not confirmed.  

The information collected during this study could be used to improve the quality and 

availability of free public transport in Tartu County. 
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SISSEJUHATUS 

 

Linnastumisest on saanud globaalne suundumus, millega kaasnevad mitmesugused 

keskkonnaprobleemid. Eratranspordi kasutamine koondub väiksematesse piirkondadesse, 

mis toob kaasa nii liikluse suurenemise kui ka saaste, samuti negatiivsed mõjud inimeste 

tervisele. Ühtlasi väheneb maapiirkondades elavate inimeste hulk, muutes 

ühistranspordivõrgu korraldamise väljaspool linnaasulaid aina kulukamaks, kuna kasutajate 

arv väheneb. Seega on aina olulisem pöörata tähelepanu ühistranspordile ning selle 

väärtustamisele.  

Paljud maailma piirkonnad pingutavad selle nimel, et tagada elanikkonnale 

ühistranspordivõimalused. Kõrgelt arenenud linnades ja riikides mõeldakse seevastu juba 

toimiva süsteemi priiks muutmisele. Selliselt on teinud ka Eesti, kehtestades alates 1. juulist 

2018 tasuta maakondliku ühistranspordi. Selleks, et suurendada ühissõidukite kasutajate 

hulka ning tuua kaasa kvaliteedi kasv, on oluline teadvustada tarbijaskonna senised 

hinnangud.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada reisijate rahuolu seoses tasuta 

bussitranspordiga ning nulltariifi rakendamise mõju ühistranspordi kasutamisele Tartu 

maakonnas. Uuringuga kogutud infot saab kasutada tasuta ühistranspordi kvaliteedi ja 

kättesaadavuse parandamiseks Tartumaal. Töö autoril on ka isiklikud kogemused 

maakondliku ühistranspordi kasutamisel nii enne kui ka pärast nulltariifi kehtestamist. 

Sellest lähtuvalt on töö hüpotees, et tulenevalt ühistranspordi kasutajate arvu kasvust ning 

seega ülerahvastatusest, ei ole tarbijaskond tasuta maakondliku bussiühendusega rahul. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. selgitada ühistranspordi olemust; 

2. teha tagasivaade ühistranspordi senisele arengule; 

3. anda ülevaade tasuta maakondliku ühistranspordi kehtestamisest ja selle 

tagamaadest; 

4. valmistada ette uuring tasuta maakondlikust ühistranspordist Tartumaal; 
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5. selgitada välja rahulolu ja peamised murekohad; 

6. tuua välja tulemused ning analüüs. 

 

Töö teoreetilises osas kasutatakse nii raamatuid, uuringuid kui ka teisi internetiallikaid, 

millede hulgas on nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 

Rahandusministeeriumi kui ka Maanteeameti poolt koostatud materjale. Töö empiirilises 

osas kasutatakse nii Google`i vorme kui ka arvutustabeleid. Samuti sotsiaalteaduslike 

andmete analüüsiprogrammi IBM SPSS Statistics. Töö metoodikaks on kvantitatiivne 

analüüsimeetod. Andmete analüüsiks kasutatakse sagedustabeleid, protsentjaotusi, 

keskmiste võrdlusi ning hii-ruut teste. 

Käesolev lõputöö koosneb kolmest osast. Esimene ja teine peatükk on teoreetilised, kus 

selgitatakse nii ühistranspordi olemust kui ka selle tekkimist ja arengut. Samuti antakse 

ülevaade ühisveonduse nulltariifiga vormist ning selle tähendusest, Tallinna linna näitest, 

aga ka 2018. aastal jõustunud tasuta maakondlikust ühistranspordist. Kolmas peatükk 

keskendub uuringule. Tuuakse välja nii andmekogumismeetodi valik, valimi kirjeldus kui 

ka ülevaade statistika kogumisest, tõlgendamisest ja analüüsimisest. Esitatakse rahulolu-

uuringu tulemused, millede raames koostatakse nii statistiline kui ka kirjeldav analüüs ning 

tuuakse välja respondentide muudatusettepanekud seoses tasuta maakondliku 

ühistranspordiga.  

Töö autor soovib tänada nii Tartumaa Ühistranspordikeskuse kui ka kohalike omavalitsuste 

töötajaid. Samuti oma juhendajat, Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituudi teadurit 

Anne Põtra.  
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1. ÜHISTRANSPORDI OLEMUS 

 

1.1.  Ühistransport kui transpordiliik 

 

Majandusteaduses tegeleb transpordi majanduslike aspektide uurimisega 

transpordiökonoomika, mida võib vaadata kui mikroökonoomika rakenduslikku 

alavaldkonda. Selle alateemadeks on näiteks tootmine ja konkurentsiteooriad, samuti 

avaliku sektori ning käitumis-, poliit- ja keskkonnaökonoomika. (Prentice jt 2016: 1-3)  

Transpordi planeerimisel on mitmeid olulisi tegureid, millega tuleb arvestada. Näiteks 

kapitali-, investeerimis- ja opereerimiskulud, sõidukite tehnoloogia ja turvalisus. Kõige 

aktuaalsemad tegurid on seotud keskkonnamõjudega, näiteks müra ja heitgaasidega. 

(Kockelman 2014: 1-2) Üks peamine tegur, mida järjekindlalt ignoreeritakse, kuid mis aitab 

kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste olulisele suurenemisele, on just eratransport. 

Täpsemalt isiklike autode juhtimine. (What is...) 

Suurlinnad ja nende elanikud juba tunnevad sõidukite heitkoguste mõju ning võttes arvesse 

suurenevat keskklassi ja tehnoloogia arengut, prognoositakse, et autode omamine võib 

tulevikus veelgi suureneda. See tähendab, et meie planeet saastuks rohkem kui kunagi varem 

ning ainus viis, kuidas antud suundumust muuta, on ühistranspordi aina laialdasem 

kasutuselevõtt. (Ibid.) Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) prognooside kohaselt 

kahekordistub maailma mootorsõidukite arv aastaks 2035, ulatudes 1,7 miljardini. Sellisel 

juhul oleks iga tuhande inimese kohta 310 autot. Kõige enam ollakse mures Hiina pärast, 

mille autotööstus on maailma mastaabis juba hetkel tipptegija, kuid erinevate prognooside 

kohaselt suureneb tootmise osatähtsus veelgi ning Hiinast saab tulenevalt populatsioonist 

ning heaolu kasvust konkurentsitult suurim autotootja maailmas. Seega on ühistransport nii 

keskkondlike, majanduslike kui ka demograafiliste arengute seisukohalt vägagi aktuaalne 

teema. (The Number of...2012) 

Ühistransport kujutab endast reisimisvormi, mis võimaldab rohkematel inimestel teatud 

marsruutidel koos reisida ning millel on mitmeid vorme. Tüüpilisemateks on bussid, rongid 

ja trammid. Linnadevahelistel teekondadel domineerivad maailma mastaabis peamiselt 



8 
 

kiirrongid, lennukid, aga ka bussid. Eelnimetatud ühistransporditeenused toimuvad 

ettenähtud ajal, mis on varasemalt inimestele teada. (What is...) Ühtlasi on ühistranspordi 

tunnuseks, et sõidud toimuvad regulaarselt ühissõidukites, mis mahutavad korraga suurema 

hulga inimesi, kellede sõitude alg- ja sihtkohad on erinevad (Walker 2012: 13-14). 

Üks vanimaid ja levinumaid transpordiliike on bussitransport, mille eesmärgiks on 

hõlbustada inimeste liikumist linnades või ka kaugemates kohtades. Antud transpordiliigi 

eelisteks on taskukohasus ja mugavus. Varasemalt on bussitransporti organiseerinud 

üksikisikud, kuid tänapäeval tegelevad sellega suured ettevõtted, kes rõhuvad puhtale ja 

tõhusale bussiteenusele. Suur osa maailma riike ja nende valitsusi on huvitatud 

ühistranspordibussidest, mis oleksid puhtad, sularahavabad ja ökonoomsed ning mis 

tekitaksid aastaks 2020. vähem heitkoguseid. Ühtlasi peetakse oluliseks bussiteenuste 

kättesaadavust puuetega inimestele. (What is...) 

Aina kiiremas tempos kasvab rongitranspordi osakaal. Paljud maailma riigid aitavad 

rongiliikluse levikule kaasa, suurendades nende arvu ja ajakohastades olemasolevaid kõige 

olulisemates marsruutides. Valitsused tõhustavad oma jõupingutusi, sest rongid aitavad väga 

olulisel määral vähendada liiklusummikuid. Loodetakse, et raudteevõrkude arendamine, 

usaldusväärne ja õigeaegne reisiteave ning interneti olemasolu muudavad rongid inimestele 

atraktiivsemaks, mis tooks omakorda kaasa autode vähenemise liikluses. (Ibid.) 

Oluliseks transpordivahendiks on ka tramm. See on raudteesõiduk, mis sõidab 

linnatänavatele ehitatud radadel, mis on tuntud trammiteedena. Eeskätt sobivad trammid 

suurematele linnadele, sest neil on võime transportida palju inimesi. Bussid on aga seevastu 

mõeldud vähemate reisijate veoks. (Ibid.) 

Väga olulisel kohal on ühistranspordi areng ning sellega kaasnevate eesmärkide täitmine. 

Peamiselt on nendeks subsiidumite, reisimise ajakulu ning energiatarbimise ja 

kasvuhoonegaaside vähendamine. Samuti keskkonnareostuse piiramine, liinide ja 

geograafilise ühendatavuse parandamine ning rohkem mahajäänud piirkondades 

ühistranspordivõrgu arendamine. (Bruun 2013: 13-21) 

Ühistranspordi kasutamisel on mitmeid eeliseid. Üks olulisemaid on ummikute 

vähendamine, mida peetakse arenenud riikide üheks suurimaks väljakutseks. Samuti on 

parem juurdepääs ühistranspordile näidanud, et see suurendab maa ja kinnisvara väärtust. 

Ühtlasi tagab see puhtama ökosüsteemi, kuna vähendab oluliselt autode arvu teedel. 
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Tervislik elukeskkond suurendab lisaks ka elatustaset ning toob majandusele suuremat kasu. 

(The Benefits of...2010) 

Ühtlasi pakub ühistransport alternatiivi inimestele, kes soovivad vähendada oma 

energiatarbimist ja ökoloogilist jalajälge. Antud tegevus ületab oluliselt teiste kõikvõimalike 

majapidamistegevuste, näiteks energiatõhusate lampide või reguleeritavate termostaatide 

kasutamist. Lisaks tagab ühistransport inimestele parema tervisliku seisundi, pannes neid 

liikuma bussi- ja raudteejaamadesse, soodustades selliselt aktiivset eluviisi. Antud tegevus 

leevendab stressi, mis tekib auto juhtimisel ülekoormatud teedel. (What is...)  

Samuti võib ühistransporti pidada sotsiaalse kaasatuse võtmeteguriks. Nimelt võimaldab see 

nii üksikisikutele kui ka kogukondadele ligipääsu haridusele, tervishoiule ning muudele 

olulistele teenustele. Head ühistranspordivõimalused väldivad ka sotsiaalse eraldatuse 

probleemi. Eriti haavatavad on sellisel juhul madalapalgalised, eakad, töötud või 

erivajadustega inimesed. (The Benefits of...2010) Üldjuhul ongi ühistranspordisüsteem 

pigem suunatud niinimetatud vertikaalsele õiglusele, võimaldades ühistranspordi 

kättesaadavust pigem haavatavamatele ühiskonnagruppidele, nagu eelnevalt välja toodud. 

Kõige sagedasem meede on madalamate kasutustasude kehtestamine valitud 

ühiskonnagruppidele nagu näiteks invaliidid, pensionärid või õpilased. (Kockelman 2014: 

20-21) Arvestada tuleb ka vananeva elanikkonna kasvu, kuna nemad sõltuvad seoses oluliste 

teenuste kättesaadavusega suurel määral ühistranspordist. Seetõttu peavad maailma riigid 

palju tööd tegema, et tagada vananeva elanikkonna juurdepääs eluks vajalikele teenustele. 

(The Benefits of...2010) 

 

1.2.  Ühistranspordi tekkimine ja areng Eestis 

 

Nii nagu mujal maailmas, sai ka Eestis ühistransport alguse meretranspordist. Täpsemalt 

aurumasina leiutamisega 18. sajandil. Esimene samalaadne ei olnud kohalik, vaid kuulus 

Rootsile ning alustas oma reise Läänemerel. Laeva nimeks oli Storfurst. Alates 1837. aastast 

hakati iga kahe nädala tagant tegema regulaarreise Stockholmi ja Peterburi vahel. Ühtlasi 

põigati läbi nii Turust, Helsingist kui ka Tallinnast. 1838. aastal lisandus ka teine laev, mille 

nimeks oli Fürst Menschikow, mis tihendas liikumisgraafiku iganädalaseks. (Sprengfeld 

2010: 22) 
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Ka Eesti siseveekogudele jõudis aurulaev peatselt: Juliane Clementine lasti Emajõkke 1842. 

aastal. Koos järelveetava alusega võis ta vedada kuni 114 tonni kaupa või maksimaalselt 150 

reisijat. Juliane Clementine uppus Peipsi kirdeosas 1852. aastal, kuid selleks ajaks oli juba 

lisandunud teisi aurupaate ja -laevu. 1860. aastateks olid sisse seatud ühendused kõikide 

Läänemere põhisadamate vahel, mis oli ühtlasi ainus võimalus mugavaks reisimiseks enne 

raudteede ehitamist. (Praust 2018: 47) 

1869. aasta mais alustati tänu rahastuse leidmisele Balti raudtee ehitustöödega. See avati 

pidulikult 24. oktoobril 1870, kuigi ehitusel oli kõigest 800 töölist. Maismaal ei olnud 

senisest hobutranspordist vastvalminud raudteele enam tõsiseltvõetavat konkurenti, seda ei 

kauba- ega reisijateveo poolest. Rongisõit liinil Tallinn – Peterburi võttis aega umbes 12 

tundi. Vagunid erinesid juba siis üksteisest mugavuse ja luksuse poolest. Esimene 

vaguniklass sisaldas magamisvõimalust, teises olid pehmed istmed, kolmandas aga 

puupingid.  Tallinn – Peterburi liini algusaegadel sõitis üks rong päevas, kuid kiiresti 

lisandus neid veelgi. Aastal 1874. reisis samal marsruudil juba 1,46 miljonit inimest. 

(Sealsamas: 59-60) 

Aastaks 1930 sõitis Eesti teedel ligikaudu 2600 autot, mis oli selgeks märgiks, et 

lähitulevikus saab maanteetranspordist väga oluline osa liikluskultuurist. Esimesed 

bussiliinid käivitati nii linna- kui ka maakonnaliinidel 1920. aastatel. Eelmainitud perioodil 

sõitnud bussid olid üldjuhul sõiduautodest ümber ehitatud. Peamiselt teostati parandustöid 

väikestes kohalikes autoremonditöökodades. Algeliste autobusside ehitusel ei kasutatud 

plekki ega ka puitu. Näiteks Tartu linnas kaeti nende kered tavalise riidega, sestap kutsuti 

liiklusvahendeid rahvasuus kaltsumarideks. Veel samal kümnendil alustati veoautode 

importimisega, seega vahetati sõiduauto raamid kiiresti välja ning autobusse ehitati edaspidi 

ümber veoautodest, mis tõi endaga kaasa avaramad kered ja seniste pikipinkide asemel 

sõidusuunalised istekohad. (Sealsamas: 121-122) 

Maakondlikul tasandil muutus bussiliiklus korrapäraseks 1922. aastal. Tollal eksisteerinud 

Teedeministeeriumis oli arvel kaks bussiühendust, Paide – Rakke ning Mustvee – Rakke 

liinidel. Aasta hiljem eksisteeris seevastu juba 92 maakonnaliini, teenindades ühtekokku 

48 700 reisijat. Arvatakse, et 1920. aastate bussiliinide statistikas võib suure tõenäosusega 

esineda puudusi, kuna periood ühtib Eesti Vabariigi algusajaga, mil kõiki statistilisi andmeid 

kirjalikult ei jäädvustatud, kuid eeldatakse, et enamik neist tekkis just 1920. aastatel. 

(Sealsamas: 122) 
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Sarnaselt bussiliiklusele alustas Eesti Vabariigi iseseisvudes oma võidukäiku ka lennuki- ja 

laevaliiklus. Reisilennundus sai Eestis alguse 7. veebruaril 1920, mil Helsingisse suundus 

Tallinnast esimene lennuk koos diplomaatiliste saadetistega. Pardal oli ka reisija, kelle king 

takerdus sabatüüri juhttrossidesse. Antud intsident meenutas hädamaandumise asemel 

hoopis allakukkumist. Eesti esimene reisilennuk purunes niivõrd, et parandada seda ei 

õnnestunudki. (Praust 2018: 144) Laevaliiklus toimus samal ajal nii siseveekogudes, 

rahvusvahelistes vetes kui ka mandri ja saarte vahel. 1922. aastaks oldi saavutatud 

laevaühendus Helsingi, Szczecini ning Stockholmiga. (Sealsamas: 140) 1938. aastaks olid 

geograafilises plaanis Eesti lipu all mitmed väga olulised välisliinid. Näiteks Tallinn – 

Helsingi, Tallinn – Stockholm, Tallinn – Kopenhaagen, Tallinn – Rotterdam ning Pärnu – 

Stockholm. Pealinnas viibisid iga-aastaselt juba kümned välisriikide laevad. Kõige rohkem 

oli neid Soomest. (20. sajandi...) 

1945. aastaks omas Eestis liiniluba 60 bussi. Nendele lisaks kohandati vastavaks ka 

veoautosid, et tagada maakondade vahel piisavad ühendused. Liinibusse lisandus Eesti 

teedele vastavalt sellele, kui palju neid mujalt NSV Liidust toodi. Korrapärase bussiliikluse 

toimimiseks ei olnud masinaid kunagi piisavalt, seega kohandati sobivaks ka veoautosid. 

Tihti paigutati autokasti vaid puust pingid, kus reisijad saaksid istuda, kuid esines ka 

olukordi, kus veoauto kast ehitati kinniseks „kuudiks“. Maakondlik bussiliiklus saavutas 

oma sõjaeelse taseme alles 1950. aastateks. Aastal 1950 tehti Eesti maakondlikel 

bussiliinidel 1,4 miljonit reisi. Võrreldes 1945. aastaga tõusis maaliinide arv 39 liinilt 1973. 

aastaks 600 bussiühenduseni ning reiside koguarv küündis juba kümnetesse miljonitesse 

aastas. 1960. aastate keskpaigaks saavutas Eesti bussiliiklus uue taseme, möödudes reiside 

koguarvult rongiliikluses tehtavatest. Eesti ühistranspordis oli alanud bussiliikluse 

võidukäik. (Praust 2018: 183,187) 

1960.-1980. aastatel sõitsid maaliinidel peamiselt Ukrainas toodetud LAZ-bussid. Uuema 

põlvkonna kandilise kerega Ikarus-bussid jõudsid Eesti teedele 1970. aastate alguses. Puna-

valged akvaariumid, nagu tollal neid nimetati, teenindasid maaliine kuni nõukogude aja 

lõpuni. (Sealsamas: 190-191) Ikarus-busse peeti tolle aja absoluutseteks tipptoodeteks, mis 

olid tunduvalt mugavamad, keskkonnasäästlikumad ja töökindlamad kui varasemad LAZ-id 

(Veerkamp 2001). 

Pärast iseseisvuse taastamist on paljutki muutunud. Registreeritud busside arv on võrreldes 

1991. aastaga vähenenud ligi 42 protsenti (Arvel olevad bussid...2019). Seejuures ei ole 
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reisijate arv niivõrd mastaapselt vähenenud, pigem vähesel määral. Ka bussipark on 

vahepealse ajaga mitu korda uuenenud. (Praust 2018: 212) 2018. aastal sõitis maaliinidel 

kokku 16,7 miljonit reisijat. Kuni 2017. aastani oli ühistranspordi kasutajate arv maaliinidel 

selges langustrendis (TS541). Suuresti tänu eratranspordi kiirele levikule alates 1990. aastate 

algusest, mis kestab tänini. Nimelt on sõiduautode arv viimase 25 aastaga kolmekordistunud. 

(Praust 2018: 210) 2019. aasta seisuga on Eestis Liiklusregistri andmetel 752 tuhat 

sõiduautot (Arvel olevad sõiduautod...2019). Nagu eelnevalt välja toodud, on maaliinide 

reisijate arv alates 2018. aastast taas tõusuteel, mille põhjuseks võib pidada tasuta 

maakondliku ühistranspordi kehtestamist alates 1. juulist 2018.  
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2. TASUTA ÜHISTRANSPORT 

 

2.1.  Tasuta ühistransport ja selle kehtestamine  

 

Tasuta ühistransport kujutab endast transpordiliiki, mida rahastatakse muul viisil kui 

reisijatelt piletiraha kogumisega. Seda võib teha riiklikult, piirkondlikult või kohaliku 

omavalitsuse poolt, samuti läbi ettevõtetepoolse sponsorluse. (Van Hulten 2015: 8) 

Tasuta ühistransport ja selle kehtestamine ei ole maailma mastaabis sugugi uus mõte, vaid 

avalikul arutelul juba aastakümneid. Antud idee viitab sellele, et teenused nagu näiteks 

koolid, raamatukogud, teed ja pargid peaksid olema kõikidele inimestele võrdselt 

kättesaadavad. Ühtlasi soovitakse eelmainitud teenuste alla liigitada ka ühistransport, eriti 

arvestades asjaolu, et linnastumine aina süveneb. See muudab linnadest eemal elavad 

inimesed keskustest aina enam sõltuvaks, kuna haridus-ja töövõimalused ning muu eluks 

vajalik on koondunud linnapiirkondadesse. Seega suurenevad ka transpordikulud, mis 

võivad kujuneda tööturul osalemisel takistuseks. (Cats jt 2017) 

Üks varasemaid eksperimente seoses tasuta linnatranspordiga tehti 1970. aastate alguses 

Itaalia pealinnas Roomas. Nimelt vaevasid tipptundidel liiklust suured ummikud, seega 

otsustati tasuta ühistranspordi kasuks. Seoses suure muutusega uuris Ameerika Ühendriikide 

mainekas päevaleht „The New York Times“ kohalikelt elanikelt, mida sellest arvatakse. Üks 

kohalik puusepp oli täiesti veendunud, et nii lihtne see olla ei saa ning kindlasti peab 

muutusega kaasnema mingisugune trikk. Oli ka neid, kes arvasid, et peamisteks 

ühistranspordi kasutajateks saavad edaspidi vaid lapsed ja immigrandid, kes sõidavad kogu 

päeva linnas ringi lihtsalt seetõttu, et see on tasuta. Eksperimendi käigus selgus, et roomlased 

ei ole huvitatud eratranspordist loobumisest. Nimelt ummikud säilisid ning 

ühistranspordivahendid olid tipptundidel vaid pooleldi täitunud. Kuus kuud peale 

eksperimendi käivitamist see katkestati ning Rooma taastas oma algse ja tasulise 

piletisüsteemi. (Pinsker 2015) 

Sarnaseid eksperimente on korduvalt tehtud ka Ameerika Ühendriikides – Denveris 

Colorado osariigis ning New Jersey osariigis asuvas Trentonis. Eelmainitud linnades leidsid 
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katsed aset 1970. aastatel. Austinis, Texase osariigis, korraldati sarnane eksperiment 1990. 

aastal. Kõigil kolmel juhul meelitati eratranspordikasutajaid kasutama tasuta metroo- ja 

bussitransporti. Ühistransporti kasutatavate reisijate arvu õnnestus küll suurendada, kuid 

vaid nende inimeste arvelt, kes kõndisid jala või kasutasid liiklusvahendina jalgratast. 

Seetõttu loeti kõikidel juhtudel katsed ebaõnnestunuks. (Pinsker 2015) 

Ameerika Ühendriikide Riikliku Transpordiuuringute Keskuse 2002. aasta aruanne näitas, 

et piletihindade puudumine tõi endaga kaasa noorte hordid ühistranspordivahendites. Ühtlasi 

kaasnes ka vandalism, grafitid ning ebaviisakas käitumine. Eelmainitu põhjustas omakorda 

väga kulukat hooldust ühistranspordivahenditele. Teisisõnu meelitas tasuta 

liiklemisvõimalus niinimetatud „valet rahvahulka“ ehk siis noori, kes on hinnamuutustele 

kõige tundlikumad. Eratranspordivahenditega liiklejad ei ole aga nii hinnatundlikud ning 

neid tasuta liiklemisvõimalus autodest loobuma ei meelitanud. (ADVANTAGES…2002: 

12-16) 

Teine aruanne järgnes kümme aastat hiljem, heites uuesti pilgu tasuta ühistranspordi 

kehtestamise ideele. Seekord vaadeldi 40 Ameerika linna ja nende tasuta transpordi 

süsteeme. Leiti, et enamik vaadeldavatest kogukondadest on reisijate arvu suurendamisel 

olnud edukad: mõne kuuga suurenes kasutajate arv 20-60 protsenti. Samas olid peaaegu kõik 

uurimisobjektid väikelinnad, mis erinesid oluliselt oma transpordivajaduse poolest 

suurematest. Nimelt oli uuritavate piirkondade näol peamiselt tegu kas turismi- ja 

ülikoolilinnadega, kus oli üldjuhul vähe sõitjaid ning kus inimeste arv oli tipphooaegadel 

ebamõistlikult suur. Võrdlusmoment suurlinnadega puudus ning eeldati, et nullpileti 

kehtestamine suuremates linnades nii hästi ei toimiks. (Pinsker 2015) 

Üks uuring tehti ka Belgia põhjaosas Flandrias, mille raames uuriti, kuidas muudaksid 

kohalikud elanikud oma liikumiskäitumist kui kehtestataks tasuta ühistransport. Nende 

hinnangud näitasid, et transpordikasutus suureneks oluliselt, peamiselt seoses koolis, tööl 

või osturetkedel käimisega. (Cools jt 2016) 

Sellele vaatamata on üks Euroopa suurlinn tasuta ühistranspordi kehtestanud. Selleks on 

Eesti pealinn Tallinn. Nimelt on alates 2013. aasta jaanuarist kõikidel sealsetel 

linnakodanikel võimalus kasutada tasuta ühistransporti. (Pinsker 2015) 
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2.2.  Tasuta sõiduõigus Tallinna linna näitel 

 

Tasuta ühistransport sai Eestis alguse Tallinnast. Alates 01.01.2013 kehtib nii tallinlastele 

kui ka kuni 19-aastastele õpilastele ja alates 65-aastastele Eesti Vabariigi kodanikele 

Tallinna linna piires tasuta sõiduõigus. (Tallinna ühistranspordi…2018) 

2013. aastal sooviti rahvaküsitluse käigus välja selgitada, kuivõrd Tallinna elanikud tasuta 

ühistransporti toetavad. Uuringus osales 68 059 inimest, mis moodustab umbkaudu 20 

protsenti linna elanikkonnast. Tulemustest selgus, et 75,5 protsenti hääletanuist soovis selle 

kehtestamist. (Nael 2012) 

Küsitluse raames avati kokku 40 küsitluspunkti. Rahvaküsitluse küsimus oli järgmine: „kas 

toetate tasuta ühistransporditeenusele üleminekut alates 2013. aastast Tallinna ühtse 

piletisüsteemi liinidel?“ Tallinna toonane linnasekretär ja rahvaküsitluse komisjoni esimees 

on kinnitanud, et tegu on kõige suuremahulisema küsitlusega, mis Tallinna linnas kunagi 

korraldatud. (Sealsamas: 2012) 

Tallinna linn oma 440 776 elanikuga on ühtlasi suurim linn maailmas, mis pakub oma 

elanikele tasuta ühistransporditeenust (Tallinna elanike…2019). Antud poliitika 

põhieesmärk oli edendada üleminekut eratranspordilt ühistranspordile, mis tooks omakorda 

kaasa erasõidukite vähenemise linnapildis. Samuti sooviti suurendada töötute ja madalama 

sissetulekuga inimeste liikuvust. Ühtlasi suunata Tallinnas elavaid inimesi registreerima end 

sealseks kodanikuks, suurendades nii linnakassa täituvust läbi lisanduva tulumaksu 

laekumise. (Cats jt 2014: 2) 

Tasuta ühistransport on avaldanud positiivset mõju ka linna elanikkonna kasvule: 

01.06.2013 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Tallinnas 426 503 inimest. Aasta 

algusega võrreldes on linna populatsioon suurenenud 6673 elaniku võrra. Võrdlusena kasvas 

kogu 2012. aastal pealinlaste arv 3686 inimese võrra. Seega on Tallinna Linnavalitsuse 

tegevus vilja kandnud: mõnes teises vallas või linnas sissekirjutust omanud, kuid Tallinnas 

elanud ja töötanud inimesed registreerisid end kohalikeks elanikeks, et tarbida tasuta 

ühistranspordi hüvesid. (Masing 2013) 

Esimestel kuudel peale tasuta sõiduõiguse kehtestamist viidi läbi küsitlused, et selgitada 

välja, kuidas on muutunud ühistransporti kasutavate inimeste hulk. Selgus, et tallinlaste seas 

on ühistranspordiga liiklemine aina populaarsem ning seda kasutavate inimeste hulk on 
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aastaga seitsme protsendi võrra tõusnud. Uuringust selgus ka, et pealinlaste arvates on 

paranenud teenuse kvaliteet. Negatiivse poole pealt toodi välja transpordivahendite liigne 

täituvus, vähene liikumissagedus ning sõidukite ebapiisav puhtus. 

(Ühistranspordikasutajaid…2014) 

Tallinlaste rahulolu seoses ühistranspordiga on alates 2010. aastast järjepidevalt kasvanud. 

Seda kinnitab ka Turu-uuringute AS-i poolt 2017. aastal läbiviidud uuring, millest selgus, et 

pealinlased hindavad kõrgelt uusi busse ja tramme, eeskätt nende puhtust ja mugavust. 

Samuti ollakse rahul liinide logistika ja intervallidega ning transpordikorraldust puudutava 

info ja selle kättesaadavusega. (Tallinlased…2017) 

Turu-uuringute AS on ühistranspordiga seotud rahulolu-uuringuid läbi viinud alates 1999. 

aastast. Viimase viie aasta uuringud näitavad selgelt, et rahulolu ühistranspordiga on selle 

perioodi jooksul tõusnud. Ühtlasi kinnitab antud uuring ka elanike toetust tasuta 

ühistranspordile. Rahulolu-uuringu koostamine on vajalik, et anda Tallinna Linnatranspordi 

aktsiaseltsile ülevaade linlaste üldisest rahulolust ja murekohtadest, võimaldades koostöös 

kohalikega tõsta nii ühistranspordi kvaliteeti kui ka kasutajasõbralikkust. (Sealsamas: 2017) 

Tasuta ühistranspordi kehtestamist Tallinnas on käsitlenud ka mitmed teadusartiklid. 

Näiteks Daniel B. Hessi järeldus oli, et kasutajate hulk kasvas vähesel määral ning seega ei 

täitnud see oma põhieesmärki, milleks oli tööealiste käitumise muutus. Hessi arvates ei 

olnud seetõttu tulemus kooskõlas algse eesmärgiga. (Hess 2017) Tema uuringu nõrkus 

seisnes aga selles, et ühistranspordi kasutuse muutust hinnati vähem kui aasta pärast selle 

kehtestamist, ega uuritud mitmeid olulisi trende. Cats et al. (2017) hindasid aga 1500 

leibkonna küsitluse alusel, et aasta pärast tasuta ühistranspordi kehtestamist oli reisijate arv 

kasvanud Tallinnas umbes 14 protsenti. Oluliselt oli paranenud ühistranspordi kättesaadavus 

just madalama sissetulekuga inimesetele. Peamiselt valmistas rahulolematust ülerahvastatus 

ja liinide ebapiisav tihedus. (Cats jt 2017) Ka Poltimäe ja Jüssi (2017) rõhutavad, et Tallinna 

elanike liikumiskäitumise muutmiseks oleks vaja ühistranspordisüsteemis arvestada enim 

selle kättesaadavust ning reisijate rahulolu (Poltimäe jt 2017). 
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2.3.  Tasuta maakondlik ühistransport 

 

Alates 1. juulist 2018 kehtib tasuta maakondlik ühistransport avaliku teenindamise lepingute 

alusel teostatavatel maakondlikel bussiliinidel. Tasuta sõiduõigus ei laiene kommertsliinidel 

sõitvatele bussidele, laevadele, lennukitele ega rongidele. Samuti ei rakendu nullpilet 

kohalike omavalitsuste korraldatavatele liinidele. (KKK…) 

Nullpilet kehtib alates 1. juulist nii Hiiumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, 

Põlvamaal, Saaremaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Võrumaal kui ka Läänemaal 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel liinidel. Harju-, Lääne-Viru-, 

Pärnu- ja Raplamaal kehtib tasuta sõiduõigus neile, kes on nooremad kui 20 ning vanemad 

kui 62 eluaastat. (Alates 1. juulist…) 

Jüri Ratase esimese valitsuse majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni initsiatiivil 

rakendatud tasuta maakondliku ühistranspordi põhieesmärk on välja toodud ka Vabariigi 

Valitsuse tegevuskavas. Selle kohaselt on oluline võimaldada maapiirkondade elanikel 

pääseda ligi nii töökohtadele kui ka eluks vajalikele teenustele, ilma et sellega kaasneksid 

kulud, mis moodustaksid märkimisväärse osa palgast. (KKK…) 

Kuni 1. jaanuarini 2018 korraldasid Eesti maakondades ühistransporti maavalitsused. 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest need likvideerida, läksid bussiliinidega seotud 

ülesanded piirkondlikele ühistranspordikeskustele, mille asutajateks ja liikmeteks said 

kohalikud omavalitsused. Korraldusõiguste üleminek tõi seeläbi kaasa ka omavalitsuste 

otsustusõiguse suurenemise. (Maavalitsuste ülesanded…) 

Seisuga 31. märts 2017 oli Eestis neli maakonnapõhist ühistranspordikeskust: Harjumaa, 

Jõgevamaa, Järvamaa ja Pärnumaa (Vilgats 2017). 1. jaanuariks 2018 oli 

ühistranspordikeskuseid üheksa (tabel 1, lk 18) (Ühistranspordi korraldus…2019). Lisaks 

täidavad Saaremaa ja Hiiumaa bussiliinidega seotud ülesandeid ilma maakondlikku 

ühistranspordikeskust loomata, kuna tegu on maakonnapõhiste omavalitsustega. (Vilgats 

2017) 
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Tabel 1. Ühistranspordi korraldamine 2018. aastal (Maanteeamet) 

Maakonnad Ühistranspordiga seotud 

ülesannete täitja 

Ülesannete täitmisega seotud 

keskmine töötajate arv 

Harjumaa, Läänemaa, Lääne-

Virumaa, Raplamaa 

MTÜ Põhja-Eesti 

Ühistranspordikeskus 

10 

Hiiumaa Hiiumaa Vallavalitsus 1 

Ida-Virumaa MTÜ Ida-Viru 

Ühistranspordikeskus 

   2,3 

Jõgevamaa MTÜ Jõgevamaa 

Ühistranspordikeskus 

2 

Järvamaa MTÜ Järvamaa 

Ühistranspordikeskus 

7 

Põlvamaa, Võrumaa MTÜ Kagu 

Ühistranspordikeskus 

3 

Pärnumaa MTÜ Pärnumaa 

Ühistranspordikeskus 

7 

 

Saaremaa Saaremaa Vallavalitsus    1.3 

Tartumaa MTÜ Tartumaa 

Ühistranspordikeskus 

2 

Valgamaa MTÜ Valgamaa 

Ühistranspordikeskus 

   2.3 

Viljandimaa MTÜ Viljandimaa 

Ühistranspordikeskus 

3 

 

Ühistranspordikeskuste peamisteks ülesanneteks on garanteerida elanikele võimalikult 

efektiivne ja taskukohane ühistransport, tagada ühtne liinivõrk ning kooskõlastatud 

sõiduplaanid, pidades seejuures silmas kogu maakonna inimeste huve. Samuti on oluline 

kindlustada ühtne ja toimiv piletisüsteem. (Ühistranspordiseadus 2015, § 15 lg 3) 

Alates Maavalitsuste kaotamisest 1. jaanuaril 2018 korraldab maakondlike 

ühistranspordikeskuste üle järelevalvet Maanteeamet, mille peamiseks ülesandeks on 

Ühistranspordiseaduse kohaselt tagada nii maakondade kui ka üleriigilise ühisveonduse 

jätkusuutlikkus. Samuti korraldatakse erinevaid ühistranspordiga seotud uuringuid, 

aidatakse kaasa liinivõrkude kujundamisele ning nõustatakse kohalikke omavalitsusi ja 

ühistranspordikeskusi  lepingute koostamise, rakendamise ja üleüldise arengu tagamist 

puudutavatel teemadel. (Ühistranspordi korraldus…) 

Maanteeametile korraldab omakorda järelevalvet Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, mille üheks peamiseks funktsiooniks seoses 

ühistranspordiga on viia ellu ühistranspordipoliitikat. Ka antakse välja liinilubasid 

rahvusvahelisi reise korraldavatele ettevõtetele ning kohaldatakse järelevalvet Maaameti 

poolt sõlmitud lepingute üle. (Ühistranspordiseadus 2015, § 17)  
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3. UURIMUSE LÄBIVIIMINE 

 

3.1.  Andmekogumismeetodi valik  

 

Käesolev uuring viidi läbi kasutades kvantitatiivset uurimismeetodit. Antud 

andmekogumismeetodi puhul keskendutakse peamiselt sotsiaalsetele, aga ka seesmistele 

nähtustele nagu näiteks inimeste mõtted, hoiakud või arvamused. (Õunapuu 2014: 43) 

Uurimismeetodi eesmärk on moodustada usaldusväärseid ja objektiivseid kirjeldusi ning 

demonstreerida, et nähtused oleksid kontrollitavad. Avastatakse printsiipe ja seadusi, mida 

oleks võimalik üldistada. (Sealsamas: 55-56) 

Kvantitatiivses uuringus on kesksel kohal arvnäitajate kogumine ning nende analüüsimine. 

Samuti on tähtis hüpoteeside püstitamine ja kontroll, loomaks erinevaid mudeleid ja 

teooriad, et selgitada inimkäitumist. (Quantitative...2009) 

Lisaks iseloomustavad kvantitatiivset uuringut suur valim ja statistilise valiidsuse tähtsus. 

Põhiküsimus on: „kui palju?“ Andmete kogumisel kasutatakse selliseid meetodeid, mis 

annavad statistiliseks analüüsiks sobivad arvandmed. Nendeks võivad olla erinevad 

küsimustikud, testid ning ankeedid. (Ibid.: 2009) 

Peamiselt kasutataksegi kvantitatiivse uurimismeetodi korral ankeetküsitlusi. Kõige 

usaldusväärsemaks peetakse isiklikku küsitlust, mis on isetäidetav. Küsitlejal on võimalik 

küsimusi selgitada ja küsitletava küsimustele vastata, mis muudab antud meetodi 

aeganõudvaks (Uus 2007). Tõenäoliselt on suuresti tänu ajalisele kokkuhoiule muutunud 

ankeetküsitlused peamiselt interneti- või telefonipõhiseks. (Vihalem 2001: 73-75) 

Tavaliselt sisaldavad küsitlused kahte liiki küsimusi: (Küsitlemine…) 

1) Suletud küsimused - Suletud küsimustele on vastusevariandid ette antud. Seega 

sisaldavad need õiget vastust. Lisavõimalusena võib võimaldada ka lühivastuse 

andmist.  

Suletud küsimusel on kolm peamist tüüpi:  
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• Valikuküsimus – Vastajal on võimalus valida 2-3 alternatiivi vahel.  

• Jah/ei küsimus – Vastata saab kas „jah“ või „ei“. 

• Identifikatsiooni küsimus – Eeldab faktiküsimusele vastuse 

identifitseerimist. Näiteks küsimus nädalapäeva kohta.  

Suletud küsimused sobivad peamiselt faktiliste andmete saamiseks. Samuti on vastamise 

ajakulu väiksem kui avatud küsimuste puhul.  

2) Avatud küsimused – Annavad küsimustele vastamisel suure vabaduse ning 

võimaldavad väljendada oma arvamust. Vastaja annab sellisel juhul infot, mida 

küsija ei oska ette näha. Küsimuse avatus sõltub suuresti esitatavatest küsimustest, 

mis võivad olla nii üldised kui ka rohkem spetsiifilised.   

Antud lõputöö raames kasutas autor nii suletud kui ka avatud küsimusi. Suletud küsimuste 

korral oli vastajal võimalik erinevate vastusevariantide vahel valida. Esitati ka „jah“ ja „ei“ 

meetodil küsimusi. Faktiküsimused seevastu puudusid. Autori koostatud küsimustik sisaldas 

ka avatud küsimusi, mis olid peamiselt seotud rahulolu kirjeldamisega. 

 

3.2.  Valimi kirjeldus 

 

Uuringute puhul on väga haruldane, et vaatluse all on kogu rahvastik nagu näiteks 

rahvaloenduse korral. Esiteks on need kallid ja teiseks väga aeganõudvad. Üldjuhul tehakse 

suuremate objektide hulkade kohta järeldused seda esindava valimi põhjal. (Rämmer 2014) 

Selleks tuleb uuritavast üldkogumist eraldada väiksem hulk objekte (Valimi…). Oluline on 

seejuures valimi esinduslikkus ehk analüüsimise alla võetud väiksem alamhulk peab olema 

uuritava üldkogumi suhtes piisavalt esindatud (Rämmer 2014). Uuringu valim peab olema 

selliselt kirjeldatud, et oleks arusaadav, kui suur on üldkogumist eraldatud alamhulk ning 

millise tunnuse alusel seda tehakse (Valimi…). 

Valimid jagatakse üldjuhul tõenäosuslikeks ja mittetõenäosuslikeks. Esimesel juhul peab 

olema teada valimisse sattumise tõenäosus. Sellise väljavõtukogumi moodustamiseks on 

mitmesuguseid meetodeid. Näiteks juhuväljavõtt, mille korral tuleb valimi liikmed valida 

välja juhuslikkuse alusel, mis tähendab võrdseid võimalusi väljavõtukogumisse valitud 

saada. Süstemaatilise väljavõtu korral ei eksisteeri üldkogumi niinimetatud nimekirja. 

Sellisel juhul valitakse respondendid välja uurija kehtestatud sammu alusel. 
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Mittetõenäosuslike väljavõtukogumite korral ei ole samaväärseid võimalusi valimisse 

saamiseks. Näiteks mugavus-, kvoot- või lumepallivalim. Esimese korral valitakse valimisse 

sõbrad või sugulased, keda on lihtne uurimusse saada. Kvootvalimi korral määrab valimisse 

arvatud objektide arvu küsitleja. See koostatakse näiteks hariduse, soo või elukoha alusel. 

(Rämmer 2014) Lumepallivalim kasutab ära inimestevahelisi suhteid. Uurija poolt 

väljavalitud sihtgrupp toob tutvusringkonnast kaasa uusi liikmeid. (Õunapuu 2012) 

Autor on kasutanud oma töös kihtvalimit ning eelmainitu piires mugavus- ja 

lumepallivalimit. Nimelt koosneb küsitlusuuringu väljavõtukogum Tartu maakonnas 

ühistransporti kasutavatest inimestest.  Seega on populatsioon jaotatud elukoha tunnuse 

alusel alampopulatsiooniks. Küsitlusuuringu tulemuste saamiseks kasutati sotsiaalmeediat, 

peamiselt Tartumaa valdadega seotud Facebooki gruppe ehk valimi liikmete valimine 

toimus nii-öelda „mugavalt“. Lähtuti lihtsa kättesaadavuse ja leitavuse põhimõttest. 

Mugavusvalimi teel valitud liikmed kujunesid uurija jaoks ühtlasi niinimetatud esmase 

rühma liikmeteks, kes nimetasid küsitluse jagamise teel järgmised uuritavad. Sellisel 

põhimõttel toimus ahelprotsess kuni töö autori poolt soovitud valimi suuruse saavutamiseni.  

 

3.3.  Andmete kogumine, analüüsimine ja tõlgendamine 

 

Käesoleva töö raames läbi viidud veebipõhine küsimustik koostati Google Drive´i 

keskkonnas. Nagu eelnevalt mainitud, kasutati küsitlusuuringu tulemuste saamiseks 

sotsiaalmeediat, täpsemalt Tartumaa valdadega seotud Facebooki gruppe. Uuring oli vaid 

internetipõhine, küsimustikke paberkandjal ei jagatud.  

Küsitlus oli respondentidele avatud perioodil 23.03.2019 kuni 27.03.2019. Antud 

ajavahemiku jooksul koguti kokku 870 vastust, mille põhjal asub töö autor järeldusi tegema. 

Küsitlus on välja toodud ka töö lisades (lisa 1). 

Küsimustiku esimeses osas uuriti respondentidelt üldandmeid nagu sugu, vanus ja elukoht. 

Järgnes kontrollküsimus, et selekteerida välja need vastajad, kes ei ole viimase kolme aasta 

jooksul ühistransporti kasutanud. Nende respondentide jaoks oli küsitlus lõppenud. 

Vastajatele, kes olid viimase kolme aasta jooksul ühistransporti kasutanud, järgnesid 

küsimused peamise tegevusala, haridustaseme ja keskmise brutosissetuleku kohta. Seejärel 

uuriti eratranspordi kasutamise võimalusi, sh juhilubade ja auto olemasolu. Ühistransporti 
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käsitlevad küsimused olid seotud nii kasutamise sageduse, vahemaa, kui ka üldisemate 

teguritega, mida respondendid seoses tasuta maakondliku ühistranspordiga oluliseks peavad. 

Küsimusi oli kokku 19, nendest sisulisi 16 ja üldandmetega seotud kolm. Avatud vastuseid 

said respondendid anda kolmele küsimusele, 16 olid suletud vastustega, kuid sisaldasid 

piisaval hulgal valikuvariante. 

Autor kasutab oma töös nii kirjeldavat kui ka statistilist analüüsi. Esimesel juhul kasutatakse 

Google´i arvutustabeleid, teisel juhul teostatakse hii-ruut teste, mis keskenduvad seose 

uurimisele tunnuste vahel (Kaart 2009). Statistilise analüüsi osas kasutatakse 

analüüsiprogrammi IBM SPSS Statistics. 

Hii-ruut test on üks enim kasutatud meetod, otsustamaks tunnuste omavahelise seotuse 

statistilise olulisuse üle. See võrdleb andmetest koostatud sagedustabelit nn ideaalsega ehk 

sõltumatuse juhule vastavaga. (Binaarsete...2012) Test ei sobi väikeste valimite 

analüüsimiseks. Oodatavad sagedused peaksid olema suuremad-võrdsed viiest. (Kaart 2009) 

Hii-ruut testi hüpoteeside paar on järgneval kujul: (Sealsamas: 2009) 

1) H0: tunnused on sõltumatud ehk kooskõlas teooriaga 

2) H1: tunnused on sõltuvad ehk ei kinnita teooriat 

 

Otsus, kumb teaduslik oletus kehtib, tehakse olulisuse tõenäosuse p alusel. Kui p≤0,05, 

võetakse vastu alternatiivne hüpotees H1, kui aga p>0,05, kehtib nullhüpotees H0. 

(Binaarsete…2012) 

 

3.4.  Uuringu tulemused 

 

Respondentidelt kogutud 870 vastusest eemaldati töö autori poolt 81, kuna antud juhtudel ei 

olnud vastajad viimasel kolmel aastal ühistransporti kasutanud. Tegemist on koostajapoolse 

kriteeriumiga uuringus osalemiseks. Seega tehakse edaspidi järeldusi 789 respondendi 

vastuste põhjal. Vastuste laekumisega probleeme ei esinenud ning tulenevalt suletud 

küsimuste suurest osakaalust ei vajanud need analüüsi läbiviimiseks ka korrigeerimist. 

 

 

 

 



23 
 

3.4.1. Kirjeldav statistika 

 

Töö autor toob järgnevatel joonistel (joonis 1 – joonis 7) välja tunnused uuringu valimi 

kirjeldamiseks. Nendeks on respondentide sugu, vanus, elukoht, peamine tegevusala, 

haridustase, brutosissetulek ning juhtimisõiguse olemasolu.  

Nagu varasemalt ka välja toodud, tehakse käesoleva uuringu raames järeldusi 789 

respondendi vastuste põhjal. Küsitlusele vastas 646 naist, mis moodustab koguni 81,9 

protsenti kõigist uuringus osalenutest (joonis 1). Meesvastajaid oli kokku 143, mis 

moodustas 18,1 protsenti ehk vähem kui viiendiku kõikidest respondentidest.  

Naiste suurem vastamisprotsent on põhjendatav. Näiteks on naisterahvad erinevates 

sotsiaalmeediakanalites aktiivsemad kui meessoo esindajad. Seda kinnitavad ka mitmed 

statistilised uuringud. (Facebook…2017) 

 

 

Joonis 1. Respondentide sooline jaotus (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Kõige rohkem vastasid küsitlusele 25–39-aastased ehk pigem haridustee lõpetanud ja 

tööturule suundunud inimesed (joonis 2, lk 24). Arvuliselt oli neid 278, mis moodustab 32,5 

protsenti ehk rohkem kui kolmandiku kõigist küsitlusele vastanuist.  

143
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Joonis 2. Respondentide vanuseline jaotus (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Protsentuaalselt järgnesid kuni 24-aastased, keda oli kokku 225 ehk 28,5 protsenti. Antud 

vanusegrupi moodustavad peaasjalikult õppurid või äsja tööturule suundunud. 40–54-

aastaste osakaal oli 23,1 ja vanemate kui 55-aastaste osatähtsus 13,2 protsenti. Töö autori 

hinnangul olid kõik vanusegrupid piisaval määral esindatud. Noorim respondent oli 13 ja 

vanim 93-aastane. 

Tartu maakonnas on kokku kaheksa omavalitsusüksust (joonis 3): Peipsiääre; Nõo; Kambja; 

Elva; Kastre; Tartu ja Luunja vald. Samuti on selleks Tartu kui maakonnalinn. 

(Tartu…2018)  

 

 

Joonis 3. Respondentide elukohapõhine jaotus (Autori koostatud). 
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Kõige rohkem vastati küsitlusele Peipsiääre vallast. Täpsemalt 126 korral, mis moodustab 

16,0 protsenti kõikidest respondentidest. Järgnesid Nõo ja Kambja vald, vastavalt 14,7 ja 

13,6 protsendiga. Elva vallast laekus üks vastus vähem, mis teeb laekumisprotsendiks 

võrreldes Kambjaga 13,4. Kastre, Tartu ja Luunja valdadest laekus alla saja vastuse ehk 

vastavalt 11,9, 8,5 ja 7,9 protsenti. Sama kehtib Tartu linna puhul. Sealt vastas küsitlusele  

91 inimest ehk 11,5 protsenti kõigist vastanutest.  

Lisaks Tartumaal elavatele respondentidele osales uuringus ka 20 väljaspool Tartu 

maakonda elavat inimest, kelle vastuseid otsustas töö autor samuti arvestada, sest uuringus 

osalemiseks kehtestatud kriteerium oli täidetud ehk viimase kolme aasta jooksul olid kõik 

20 respondenti Tartumaal ühistransporti kasutanud. Protsentuaalselt on see 2,5 protsenti 

kõikidest vastanutest.  

Üle poole tuhande vastanu, täpsemalt 502, märkis oma peamiseks tegevusalaks töötamise, 

moodustades 63,6 protsenti kõigist vastanutest (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Respondentide peamised tegevusalad (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Populaarsuselt teine variant oli õppimine, millega tegeleb 181 vastajat ehk 22,9 protsenti 

uuringus osalenutest. Lisaks vastas küsitlusele 37 pensionäri ja 22 tööturul mitteaktiivset 

inimest, vastavalt 4,7 ja 2,8 protsenti küsitletutest.  

Kuus protsenti vastanutest valis muu vastusevariandi. Nimelt vastati 25 korral, et viibitakse 

lapsehoolduspuhkusel ning 19 juhul, et ollakse kodune ema. Ühel juhul toodi peamise 

tegevusalana välja nii reisimine kui ka kaitseväes ja akadeemilisel puhkusel viibimine. 
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Respondentide haridustase jaotus töö autori arvates oodatult (joonis 5). Kõige enam vastas 

küsitlusele keskharidusega respondente, keda oli 249 ehk 31,6 protsenti kõikidest 

vastanutest. Järgnes 243 kõrgharitut, mis moodustab suhteliselt samaväärse osa 

keskharitutega, täpsemalt 30,8 protsenti. Kutse- ja põhiharidusega vastajaid oli vastavalt 

20,3 ning 17,4 protsenti kõikidest uuringus osalenutest.  

 

 

Joonis 5. Respondentide haridustase (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Selleks, et ei tekiks väärarusaamu põhiharidusega respondentide suurest osakaalust Tartu 

maakonnas, peab töö autor vajalikuks märkida, et küsitluses osales 115 noort, vanuseks kuni 

19 eluaastat, kelledel oli küsitluse toimumise ajaks ehk märtsikuu seisuga kas omandamisel 

või siis omandatud vaid põhiharidus.  

Arvestatav osa vastajatest, täpsemalt 38,5 protsenti, märkis keskmiseks brutosissetulekuks 

ühes kuus kuni 600 eurot (joonis 6, lk 27). Antud juhul võime eeliskätt rääkida õpilastest, 

pensionäridest ja tööturul mitteaktiivsetest inimestest. Kindlasti kuuluvad kuni 600 eurot 

teenivate inimeste hulka ka lapsehoolduspuhkusel viibivad lapsevanemad ja kodused emad.  
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Joonis 6. Respondentide keskmine brutokuusissetulek ühes kuus inimese kohta (Autori 

koostatud). 

 

Kuni 800 eurot teenisid 126 küsitluses osalenut ehk 16,0 protsenti vastanutest. Veidi rohkem 

oli neid, kellede brutotulu oli ühes kuus 800 kuni 1000 eurot. Ligemale kolmandik 

respondentidest, täpsemalt 28,8 protsenti, teenisid enda sõnul ühes kuus rohkem kui tuhande 

euro suurust brutotulu. 

Kehtivat sõiduauto juhtimisõigust omas enda kinnitusel 422 vastajat ehk 53,5 protsenti 

küsitletutest (joonis 7). Juhtimisõigus puudus 367 respondendil, mis moodustab 46,6 

protsenti vastajatest. Üldjuhul arvatakse, et ühistransporti kasutavad vaid need, kel juhiload 

puuduvad. Käesoleva uuringu raames sai antud arusaam aga ümber lükatud.  

 

 

Joonis 7. Kehtiva juhtimisõiguse olemasolu (vastajate arv) (Autori koostatud). 

306

126

129

111

62

55

0 50 100 150 200 250 300 350

kuni 600 eurot

601 - 800 eurot

801 - 1000 eurot

1001 - 1200 eurot

1201 - 1400 eurot

üle 1400 euro

Vastajate arv

K
es

k
m

in
e 

b
ru

to
si

ss
et

u
le

k
 ü

h
es

 k
u

u
s 

in
im

es
e 

k
o

h
ta

422

367

jah ei



28 
 

 

Järgnevalt toob töö autor välja andmed, mis iseloomustavad respondentide 

liiklemisharjumusi (joonis 8 – joonis 10). Uuriti nii sõiduauto kasutamise võimalust, kõige 

eelistatumat liiklemisviisi kui ka erinevate ühistranspordiliikide kasutamist.  

Uuringus osalenutest on 40,4 protsendil ehk 319 vastajal võimalus kasutada sõitudeks 

isiklikku autot (joonis 8). Pereliikme või tuttava liiklusvahendit saab vajadusel laenata 28,2 

protsenti vastanutest. Pisut rohkem kui kolmandikul, täpsemalt 248 respondendil, puudub 

auto kasutamise võimalus. 

 

 

Joonis 8. Auto kasutamise võimaluse olemasolu (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Kõige populaarsem liiklemisviis küsitletute seas on bussitransport (joonis 9, lk 29), mida 

kasutab enim 391 vastajat, moodustades 49,6 protsenti kõigist küsitlusele vastanutest. Seega 

eelistavad bussitransporti sisuliselt pooled respondendid. 

Populaarsuselt teisel kohal on eratransport ehk sõiduauto kasutamine. Seda eelistab 41,0 

protsenti vastanutest. On ka neid, kellede eelistatuimaks liiklemisviisiks on jalgsi, jalgrattaga 

või rongiga liiklemine. Vastavalt 6,5, 2,0 ja 0,9 protsenti. Seega eelistatakse bussiga 

liiklemist rongile koguni 56 korda rohkem. 

 

319

222

248
Jah, saan kasutada isiklikku

autot.

Saan vajadusel kasutada

pereliikme või tuttava autot.

Auto kasutamise võimalus

puudub.



29 
 

 

Joonis 9. Respondentide liiklemisviiside jagunemine (Autori koostatud). 

 

Sarnast tendentsi saab täheldada ka järgneval joonisel (joonis 10), kus on välja toodud 

ühistranspordiliikide kasutatavus. Nimelt kasutab koguni 93,3 protsenti vastajatest enim 

bussitransporti. Rongitransporti eelistab 17 ning takso- või sõidujagamisteenust 36 inimest. 

Vastavalt 2,1 ja 4,6 protsenti kõikidest respondentidest. Antud tulemus on ka loogiline, kuna 

bussitransport on tunduvalt levinum kui rongitransport. Viimase kasutamisvõimalus on juba 

ainuüksi geograafiliselt äärmiselt piiratud. 

 

 

Joonis 10. Ühistranspordiliikide kasutatavus (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Järgnevalt tuuakse välja andmed, mis iseloomustavad tasuta maakondliku bussitranspordi 

kasutamist (joonis 11 – joonis 14). Respondentidelt uuriti nii kasutamissagedust kui ka 

vahemaade pikkuseid, mida bussiga liigeldes läbitakse. Samuti paluti anda hinnang 

maakondliku bussitranspordi hetkeolukorrale ja valida välja olulisemad tegurid, mis 

puudutavad tasuta ühistransporti ja selle kasutamist.  
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Enamik vastajatest kasutab Tartumaal tasuta bussitransporti igapäevaselt (joonis 11), 

täpsemalt 235 inimest ehk 29,8 protsenti uuringus osalenutest. Mõnel korral nädalas sõidab 

bussiga suhteliselt samaväärne hulk, täpsemalt 28,1 protsenti vastanutest. Arvestataval 

määral on ka neid, kes kasutavad tasuta bussitransporti mõnel korral kuus või harvemini, 

vastavalt 22,1 ja 20,0 protsenti respondentidest.  

 

 

Joonis 11. Tasuta bussitranspordi kasutamise sagedus (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Järgnevalt uuriti, kui pikad on vahemaad, mille peavad respondendid bussiga liigeldes 

läbima, et jõuda punktist A punkti B, pidades seejuures silmas kõige olulisemat marsruuti. 

Näiteks kodust kooli või kodust töökohta jne (joonis 12, lk 31).  

Selgus, et enim jääb läbitav vahemaa 6-10 km pikkuseks. Selliselt vastas 136 respondenti 

ehk 17,2 protsenti vastanutest. Suure tõenäosusega valisid antud vahemiku eelkõige 

inimesed, kes liiklevad suuremate vallakeskuste või alevite piires. Sagedad on ka juhud, kus 

marsruutide pikkused kujunevad 16-20, 11-15 või üle 36 kilomeetri. Vastavalt 16,5, 15,6 

ning 15,1 protsendil juhtudest. Kui peamise marsruudi pikkuseks on rohkem kui 36 

kilomeetrit, eeldab see juba liikumist läbi mitmete valdade. Näiteks käiakse Elva vallast 

tööle Tartu linna, läbides seejuures nii Nõod kui ka Kambjat.  
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Joonis 12. Respondentide jaoks kõige olulisemate marsruutide vahemaade pikkused 

bussitranspordi kasutamisel (Autori koostatud). 

 

Kõige vähem oli neid respondente, kes hindasid läbitavat vahemaad 31-35 km pikkuseks. 

Töö autor andis vastajatele ka võimaluse valida neutraalne vastusevariant, kuid seda kasutas 

vaid 11 respondenti. Seega võib järeldada, et küsitlusele vastajad on väga hästi kursis, millise 

pikkusega vahemaid läbitakse. Ka sellistel juhtudel, kui olulisemad marsruudid kujunevad 

kümnete kilomeetrite pikkuseks.  

Järgnevalt paluti respondentidel väljendada oma rahulolu seoses erinevate teguritega (joonis 

13, lk 32), mis puudutavad tasuta maakondlikku bussitransporti. Lisaks otseselt bussidega 

seotud teguritele nagu näiteks puhtus või mugavus, paluti vastajatel anda hinnang ka 

üldisematele näitajatele. Näiteks bussipaviljonide või tänavavalgustuse piisavale 

olemasolule.  

Küsitluse koostaja andis valida nelja vastusevariandi vahel. Iga teguriga oli võimalus olla 

kas väga rahul, pigem rahul, pigem mitte rahul või üldse mitte rahul. Neutraalset 

vastusevarianti küsimusele ei lisatud, et suunata respondente rahulolu osas selget seisukohta 

võtma. 

Väga rahul ollakse kõige enam busside ajagraafikutest kinnipidamisega, täpsemalt 275 

inimest ehk 34,9 protsenti vastanutest. Veel on rahulolu kõrge klienditeeninduse ja peatuste 

asukohtade osas. Selliselt arvab vastavalt 33,3 ja 31,6 protsenti respondentidest.  
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Joonis 13. Hinnang maakondliku bussitranspordiga seotud teguritele (Autori koostatud). 

 

Pigem rahul ollakse enim puhtusega. Selliselt arvab koguni 480 vastajat, mis moodustab 

60,8 protsenti kõigist vastanutest. Samuti peavad küsitluses osalenud rahuldavaks busside 

töökindlust ja sõiduohutust, vastavalt 460 ja 443 respondenti ehk 58,3 ja 56,1 protsenti 

kõigist uuringus osalenutest.  

Pigem ei olda rahul ühistranspordi kasutamisel liikumispuudega inimeste võimalustega. 

Antud teguri puhul väljendas pigem rahulolematust 273 vastajat ehk 34,6 protsenti kõikidest 

respondentidest. Rahulolematus valitseb ka liinide tiheduse osas. Selliselt arvab ligi 

kolmandik vastajatest ehk 29,1 protsenti küsitlusele vastanuist. Samuti ei peeta vabade 

istekohtade olemasolu piisavaks. Nii arvab 197 respondenti, protsentuaalselt ligi veerand 

ehk 24,5 protsenti vastanutest.  

Üldse ei olda rahul pigem liinide tihedusega, mida peab tõenäoliselt ebapiisavaks 142 

respondenti, mis moodustab 18,0 protsenti küsitluses osalenuist. Bussipeatusteni viivate 

kõnniteedega ei ole rahul 103 ehk 13,1 protsenti vastanutest. Nii vabade istekohtade kui ka 

tänavavalgustuse puudumine bussipeatuste läheduses valmistab mõlemal juhul meelehärmi 

täpselt sajale respondendile, kes esindavad 12,7 protsenti kõikidest vastanutest. 
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Seoses eelneva küsimusega, paluti respondentidel märkida enda jaoks kolm olulisemat 

tegurit seoses tasuta maakondliku bussitranspordiga (joonis 14). Selgus, et vastajate jaoks 

on kõige olulisem piisav liinide tihedus. Selliselt arvab koguni 47,1 protsenti uuringus 

osalenutest.  

 

 

Joonis 14. Olulisemad tegurid seoses tasuta maakondliku bussitranspordiga (Autori 

koostatud). 

 

Olulisuselt teiseks teguriks kujunes vastajate arvates piisav vabade istekohtade olemasolu, 

mida pidas tähtsaks 296 respondenti ehk 37,5 protsenti kõigist vastanutest. Samuti peetakse 

oluliseks busside ajagraafikutest kinnipidamist, täpsemalt 274 juhul, moodustades 34,7 

protsenti küsitletutest.  

Väljatoodud teguritest kõige vähem olulisteks peetakse sõidutee ületamise ohutust 

bussipeatuste lähedal ning kõnniteede olemasolu bussipeatusteni. Tähtsaks pidasid 

eelmainitud tegureid vastavalt 29 ja 38 vastanut, mis moodustavad 3,7 ning 4,8 protsenti 

uuringus osalenutest.  

Järgnev allosa keskendub respondentide suhtumisele (joonis 15 – joonis 17). Näiteks uuriti, 

mida arvatakse tasuta maakondliku ühistranspordi kehtestamisest ning kas prii 

bussitransport on mõjutanud vastajaid seda sagedamini kasutama. Samuti uuriti, kuidas on 

uuringus osalenute arvates muutunud maakondliku ühistranspordi üleüldine kvaliteet. 
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Selgub, et rohkem kui pool tuhat respondenti suhtub tasuta bussitranspordi kehtestamisse 

väga hästi (joonis 15), moodustades 64,0 protsenti kõikidest vastanutest. Seega on tegu 

sisuliselt kahekolmandikulise enamusega. 138 küsitluses osalenut ehk 17,5 protsenti suhtub 

tasuta transporti pigem hästi.  

 

 

Joonis 15. Respondentide suhtumine tasuta maakondliku ühistranspordi kehtestamisse 

(vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Vähem on neid, kellede arvates ei ole prii ühistransport hea mõte. Nimelt suhtub tasuta 

ühistranspordi kehtestamisse kas pigem või siis väga halvasti 11,8 protsenti küsitluses 

osalenuist. 53 respondenti ei osanud antud küsimuses seisukohta võtta. 

Töö autor palus nendel vastanutel, kes suhtusid tasuta maakondliku ühistranspordi 

kehtestamisse kas pigem halvasti või väga halvasti, oma vastust põhjendada. Antud 

võimalust kasutas 148 respondenti. Sellest võib järeldada, et lisaks avaldasid oma arvamust 

ka need vastajad, kes ei võtnud suhtumise osas seisukohta või olid küll rahulolevad, kuid 

soovisid siiski oma vastust kommenteerida.  

Kõige enam, täpsemalt 27 korral, toodi vastajate poolt välja ülerahvastatus. Nimelt ei mahu 

reisijad bussidesse. Samuti oli ka neid, kes on otsustanud seetõttu tasuta ühistranspordi 

kasutamisest sootuks loobuda. Üks uuringus osalenu tõi välja, et isegi kooliealised lapsed ei 

mahu hommikuti bussi ning jäävad seetõttu tihti kooli hiljaks. Arvestatava hulga vastajate 

arvates ei ole niinimetatud tasuta lõunaid olemas. Selliselt vastas 25 respondenti, kellede 

arvates saaks tasuta maakondlikku ühistransporti suunatud raha kasutada otstarbekamalt. 

Näiteks suunata teede ehitusse. Järgnes kvaliteedi languse probleem, mille tõi välja 12 
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vastanut. Kümnel korral peeti graafikuid ebasobivaiks. Näiteks ei toetavat busside 

väljumisajad piisavalt tööle ja koju jõudmist. Leidus ka neid, kellede arvates on bussides 

suurenenud ebameeldivate reisijate hulk, kes kasutavad tasuta maakondlikku ühistransporti 

pigem ajaviitena. 

Selgus, et rohkem kui pooled uuringus osalenutest kasutavad tasuta maakondlikku 

ühistransporti rohkem kui varasemalt, mil see tasuline oli (joonis 16). Selliselt vastas 441 

respondenti ehk 55,9 protsenti kõigist uuringus osalenuist. Ülejäänud 44,1 protsendi 

vastanute puhul ei mõjuta prii bussitransport seda rohkem kasutama.  

 

 

Joonis 16. Bussitranspordi tihedam kasutatavus pärast tasuta maakondliku ühistranspordi 

kehtestamist (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Respondentidelt uuriti, kuidas hinnatakse maakondliku ühistranspordi üleüldise kvaliteedi 

muutust alates nullpileti kehtestamisest 1. juulil 2018. aastal (joonis 17, lk 36). Selgub, et 

koguni 44,2 protsenti vastanutest ei oska kvaliteedi muutust hinnata. Tõenäoliselt on 

ühistranspordi headus jäänud eelmainitute arvates samale tasemele ning ei ole oluliselt 

muutunud. Kvaliteeti näeb pigem paranenud olevat 176 vastanut ehk 22,3 protsenti uuringus 

osalenutest. 17,8 protsenti respondentidest leiab seevastu, et maakondliku ühistranspordi 

üldine kvaliteet on kas pigem või siis oluliselt halvenenud.  
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Joonis 17. Maakonna ühistranspordi üleüldise kvaliteedi muutus alates nullpileti 

kehtestamisest 1. juulil 2018. aastal (vastajate arv) (Autori koostatud). 

 

Seega järeldub antud alapeatükist, et uuringus osalesid peaasjalikult naisterahvad. Kõige 

enam vastasid küsitlusele 25–39-aastased, peamiselt tööealised respondendid, kelledest 

noorim oli 13 ning vanim 93-aastane. Nii elukohapõhiselt kui ka haridustasemelt jaotusid 

vastajad küllaltki võrdselt. Kõige rohkem oli siiski respondente Peipsiääre vallast ning  enim 

omati keskharidust. Brutotulu alusel oli kõige rohkem neid, kes teenisid alla 600 euro kuus 

ehk peamiselt õppurid, pensionärid ning kodused või lapsehoolduspuhkusel emad. Selgus, 

et enamustel respondentidel on küll juhiload, kuid auto kasutamise võimalus varieerub.  

Konkurentsitult kõige enam kasutatakse Tartu maakonnas bussitransporti. Selliselt vastas 

üheksa respondenti kümnest. Liiklemise sagedus jagunes erinevate vastusevariantide vahel 

küllaltki võrdselt, kuid pigem on bussitranspordi kasutussagedus igapäevane. Kõige 

sagedamini jäi respondentide olulisim marsruut aga 6-10 kilomeetri vahele. Lisaks selgus, 

et kõige rohkem ollakse rahul busside töökindluse, ajagraafikutest kinnipidamise ja peatuste 

asukohtadega ning vähim liinide tiheduse, liikumispuudega inimeste võimaluste ja vabade 

istekohtade olemasoluga. Kolme kõige olulisema tegurina seoses tasuta bussitranspordiga 

toodi kõige enam välja liinide tihendus, vabade istekohtade olemasolu ning busside 

ajagraafikutest kinnipidamine.  

 

Rohkem kui kaks kolmandikku uuringus osalenutest suhtub tasuta maakondliku 

ühistranspordi kehtestamisse väga hästi. Samuti on hakatud seda tihedamini kasutama kui 

varasemalt. Üleüldise kvaliteedi hindamise koha pealt ei osatud enamustel juhtudel aga 

seisukohta võtta.  
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3.4.2. Maakondliku ühistranspordi kasutamise muutust mõjutavad tegurid 

 

Järgnevalt uuritakse, kuidas on mõjutanud tasuta maakondliku ühistranspordi kasutamist 

respondentide sugu, elukoht, sissetulek ning juhtimisõiguse olemasolu (joonis 18 – joonis 

22). Töö autor püüab välja selgitada, kas eeltoodud tegurid on statistiliselt olulised, 

mõjutamaks ühistransporti rohkem kasutama.  

Esimese tegurina uuriti, kas vastajate sugu mängib rolli ühistranspordi kasutamise muutusel 

(joonis 18). Selgus, et tegu on statistiliselt olulise näitajaga ehk naised on hakanud rohkem 

ühistransporti kasutama kui mehed. Eeltoodud seose selgitamiseks uuriti, kas juhtimisõiguse 

olemasolul ning sõiduauto omamisel on sugude lõikes olulisi erinevusi. Samuti uuriti, kas ja 

millised vanusegrupid on hakanud ühistransporti rohkem kasutama. 

 

 

Joonis 18. Soolise jaotuse seos küsimusega, kas tasuta sõiduvõimalus on pannud 

respondente tihedamini bussitransporti kasutama („jah“ vastuste protsent; p≤0,05) (Autori 

koostatud). 

 

Hii-ruut testide läbiviimisel selgus, et juhilubade olemasolu ei ole statistiliselt oluline näitaja 

ning seega ei mõjutanud nende mitteolemasolu ühistransporti rohkem kasutama. Statistiliselt 

oluline erinevus (p≤0,05) esines aga vastaja soo, auto omamise ning vanuselise jaotuse 

korral. Nimelt oli naiste hulgas rohkem neid, kel puudus isiklik auto. Seetõttu oldi sunnitud 

kasutama mõnele pereliikmele kuuluvat. Seega võib juhiluba küll olemas olla, kuid kui 

isikliku auto kasutamise võimalus puudub, ollakse sunnitud liiklema ühistranspordiga. 
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Ka naisrespondentide keskmine vanus oli kõrgem kui meeste puhul. Ühistranspordi 

kasutamine suurenes vanusegruppide lõikes aga just üle 55-aastaste puhul, täpsemalt 64 

protsendil juhtudest. Seega selgitab nii isikliku auto puudumine kui ka kõrgem vanus, miks 

hakkasid naisvastajad rohkem ühistransporti kasutama.  

Teiseks statistilise olulisuse hindamise aluseks valiti respondentide elukoht (joonis 19). 

Selgub, et ühistranspordi kasutamine on enim suurenenud Peipsiääre ja Kastre vallas, mis 

on ühtlasi maakonnakeskusest kõige kaugemal asetsevad Tartumaa omavalitsused 

(Maakonna 2017). 

 

 

Joonis 19. Elukoha seos küsimusega, kas tasuta sõiduvõimalus on pannud respondente 

tihedamini bussitransporti kasutama („jah“ vastuste protsent; p≤0,05) (Autori koostatud). 

 

Ühtlasi uuriti ka ühistranspordi kasutamise muutuse ning respondentide läbitavate kõige 

olulisemate marsruutide vahelist seost. Selgus, et 75 protsenti nendest vastajatest, kellede 

kõige olulisem igapäevane sihtkoht on rohkem kui 36 kilomeetri kaugusel, on hakanud 

ühistransporti tihedamini kasutama.  

Kolmandaks teguriks valiti respondentide keskmine brutosissetulek ühes kuus (joonis 20, lk 

39). Tegemist oli statistiliselt olulise erinevusega (p≤0,05). Nimelt hakkasid madalama 

teenistusega vastajad ühistransporti rohkem kasutama. Uuringus osalenutest, kellede 

sissetulek jäi alla 600 euro, suurenes kasutatavus 61 protsendil, kuni 800 eurot teenivate 

vastanute puhul kasvas tasuta bussitranspordi tarbimise kasv 62 protsendil antud 

palgavahemikku jäävatest.   
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Joonis 20. Keskmise brutosissetuleku seos küsimusega, kas tasuta sõiduvõimalus on pannud 

respondente tihedamini bussitransporti kasutama („jah“ vastuste protsent; p≤0,05) (Autori 

koostatud). 

 

Selgus, et sõiduauto juhtimisõiguse ning bussitranspordi tihedama kasutamise vahel on 

statistiliselt oluline seos (p≤0,05). Nimelt on ilma juhilubadeta respondendid hakanud 

ühistransporti tihedamini kasutama kui sõiduõigusega vastanud (joonis 21).  

 

 

Joonis 21. Sõiduauto juhtimisõiguse seos küsimusega, kas tasuta sõiduvõimalus on pannud 

respondente tihedamini bussitransporti kasutama („jah“ vastuste protsent; p≤0,05) (Autori 

koostatud). 
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Respondentidest, kellel puuduvad juhiload, kasutab 60 protsenti bussitransporti tihedamini 

kui varasemalt. Kehtiva sõiduõigusega vastanuid ei ole tasuta ühistransport 

märkimisväärselt rohkem kasutama meelitanud. Muutus on väike, kõigest kahe 

protsendipunktine. 

Seoses juhtimisõiguse olemasolu või selle puudumisega, uuriti ka respondentide sõiduauto 

kasutamise võimalusi (joonis 22). Selgus, et juhilubade olemasolu korral omab 71 protsenti 

vastanutest isiklikku sõiduautot. Pereliikmelt või tuttavalt  on võimalik liiklusvahendit 

laenata 22 protsendil ning auto kasutamise võimalus puudub sootuks 28 vastanul. 

Kehtiva sõiduõiguse puudumisel ei ole kuuel respondendil kümnest ka auto kasutamise 

võimalust. Pereliikme või tuttava kaudu on võimalik eratranspordiga liigelda 35 protsendil 

vastanutest. 18 respondendil on võimalus kasutada isiklikku autot, kuid juhtimisõigus 

seevastu puudub.  

 

 

Joonis 22. Sõiduauto kasutamise võimalused vastavalt juhilubade olemasolule (Autori 

koostatud). 

 

Lisaks eeltoodud teguritele uuriti ühistranspordi kasutamise muutuse seost ka haridustaseme 

ja vanusegruppide lõikes. Selgus, et statistilist olulisust ei esinenud. Seega ei saa väita, et 

respondendi haridustase või vanus tooks kaasa märkimisväärseid muutusi ühistranspordi 

kasutuses. Ka käesoleva töö teoreetilises osas oli juttu nii eelarvamustest kui ka Ameerika 

Ühendriikide Riikliku Transpordiuuringute Keskuse 2002. aasta aruandest, mille kohaselt 

tõi erinevates Ameerika väikelinnades piletihindade puudumine endaga kaasa noorte hordid 
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ühistranspordivahendites. Töö autori hinnangul ei saa kohalikul maakonnatasandil sellistest 

muutustest rääkida ning käesoleva uuringu raames need kindlasti tõele ei vasta.  

Järeldub, et ühistranspordi kasutamine on pigem suurenenud naiste hulgas, kes on suure 

tõenäosusega pigem ilma juhilubade ning auto kasutamise võimaluseta. Samuti on oluline 

tegur elukoht – mida kaugemal respondent maakonnakeskusest elab, seda tõenäolisemalt on 

hakatud ühistransporti rohkem kasutama. Tähtsaks hindamise aluseks on ka sissetulek – 

mida madalam on uuringus osalenu igakuine teenistus, seda tõenäolisemalt on 

ühistranspordi kasutamine suurenenud. Mõju väiksema sissetulekuga inimestele kinnitab 

samu trende, mida kirjeldasid ka Cats et al. (2017). Kui vaadelda, kes on enim kasu saanud, 

siis võib tulemust seostada Kockelman et al. (2014) välja toodud vertikaalse õiglusega, kus 

ühistranspordi kättesaadavus kasvas just kõige haavatavamates ühiskonnagruppides. Seega 

on nii vastajate sugu, elukoht, sissetulek kui ka juhilubade puudumine olulised tegurid, 

mõjutamaks ühistransporti tihedamalt kasutama.  

 

3.4.3. Ühistranspordikasutajate parandusettepanekud  

 

Respondentidelt uuriti avatud küsimuse vormis, millised oleksid nende parandusettepanekud 

seoses tasuta maakondliku ühistranspordiga. Vastanute soovitused on välja toodud 

elukohtade lõikes, milledeks on Tartu maakonna kaheksa omavalitsusüksust: Peipsiääre; 

Nõo; Kambja; Elva; Kastre; Tartu ja Luunja vald. Samuti Tartu linn kui maakonnakeskus. 

(Tartu…2018) Respondentidelt laekus kokku 351 soovitust.   

Elva valla elanikelt laekus 51 parandusettepanekut. Enim soovitati liinide tihendamist, mida 

pidas vajalikuks 15 vastanut. Seejuures toodi enamustel juhtudel välja kiirliinide vajalikkus 

tipptundidel. Peamiselt Tartu – Elva või Elva – Tartu suunal. Viimasel juhul peeti vajalikuks 

koguni mitme bussi samaaegset väljumist, sest maakonnalinna suundujaid on niivõrd palju. 

Üheksal juhul peeti vajalikuks väikeste autobusside väljavahetamist suuremate vastu. Sama 

arv vastajaid soovitas pöörata rohkem tähelepanu puuetega inimeste võimaluste 

suurendamisele ühistranspordiga liiklemisel. 

Ka Kambja vallas elavatelt respondentidelt laekus 51 soovitust. Kõige enam toodi välja 

suuremate busside vajalikkus, mida pidas tähtsaks 18 vastajat. Näiteks kirjeldab üks 

uuringus osalenu, kuidas Tartu – Kambja liinil väljub kell 16:30 maakonnakeskusest 
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väikebuss, kuigi tegemist on peamise ajaga, mil tööinimesed koju suunduvad. Liinide 

tihendamist peab vajalikuks 14 vastanut, eriti hommikustel ning õhtustel aegadel, mil 

suundutakse tööle ja kooli ning vastupidi. Võrrelduna teiste valdadega, toovad Kambja 

elanikud koguni kümnel korral välja bussijuhtide ebaviisaka käitumise, samas kui teiste 

elukohtade lõikes on otseselt bussijuhte puudutavaid etteheiteid mõned üksikud.  

Kastre valla respondentidelt laekus 39 muudatusettepanekut, milledest 15 juhul toodi välja 

liinide tihendamise vajadus. Vastanute arvates vajatakse Tartu linnast lisaväljumisi kooli- ja 

tööpäeva lõppedes. Problemaatiliseks peetakse ka Aardla külaga seonduvat. Korduvalt 

tuuakse välja küla arvestatav elanike hulk, kuid ühistranspordi liiga vähene kättesaadavus.  

Võrreldes Kambja vallaga toodi Kastres vaid üksikutel juhtudel välja suuremate busside 

vajalikkus. Neli respondenti juhtisid tähelepanu nii ebameeldivatele reisijatele kui ka 

bussijuhtide ebaviisakusele.  

Respondentide poolt, kes märkisid oma elukohaks Luunja valla, laekus 22 ettepanekut. 

Kõige enam soovitati tihendada liine, eriti Luunja – Tartu marsruudil. Selliselt vastas 13 

respondenti. Neljal juhul juhiti tähelepanu bussides olevale kõrgele temperatuurile, mida 

teiste valdade lõikes ei ole välja toodud. Korduvalt kurdeti ka joobes isikute üle. 

Nõo vallast laekus 55 muudatusettepanekut. Koguni 26 respondendi arvates on hädavajalik 

liinide tihendamine. Eeliskätt tipptundidel Tartu – Elva liinil. Seitsmel juhul peeti vajalikuks 

ka lisabusse. Samuti peamiselt Tartu – Elva marsruudil. Kokku kümnel korral toodi esile nii 

bussijuhtide ebaviisakat käitumist kui ka ebameeldivate reisijate bussidesse lubamist. 

Samuti kurdeti ülerahvastatuse ja ebapiisava konditsioneeri üle. Mitmed respondendid tõid 

välja, et on näinud reisijaid koguni minestamas.  

Peipsiääre vallast esitati seoses tasuta maakondliku ühistranspordiga 53 soovitust. Sarnaselt 

teiste omavalitsustega, edastati enim ettepanekuid seoses liinide tihendamisega, täpsemalt 

16 korral. Kõige enam toodi välja Tartu – Kallaste, Tartu – Alatskivi ning Tartu – Pala 

marsruute. Ühtlasi soovitati rohkem jälgida reisijate liikumisi ning selle alusel graafikuid 

muuta. Mitmete vastanute kinnitusel on sageli ette tulnud olukordi, kus ühtedel kellaaegadel 

on bussid ülerahvastatud ning teistel juhtudel seevastu inimtühjad. Probleemseks peeti ka 

liiga vähest bussiliiklust nädalavahetuseti. Kümnel juhul soovitati suurima liikuvusega 

kellaaegadel kasutusele võtta suuremad ühistranspordivahendid ehk väikesed autobussid 

asendada suurematega. Üheksal korral toodi puudusena välja olematu konditsioneer. Viie 
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respondendi arvates peaksid juhid pöörama rohkem tähelepanu joobes kodanikele ning neid 

ühistransporti mitte lubama. 

Tartu linnas elavate respondentide poolt esitati 34 ettepanekut. Üheksal juhul soovitati 

liinide tihendamist. Sarnaselt eeltoodud valdadele, peeti oluliseks statistikale tuginemist 

ning seeläbi graafikute koostamist. Soovitakse, et reisijatele oleksid isekohad garanteeritud, 

tuues põhjenduseks ülerahvastatud bussid. Kardetakse, et asulavälistel maanteedel suurel 

kiirusel sõitvad ühistranspordisõidukid kujutavad seisvatele reisijatele ohtu. Kahel juhul 

sooviti, et bussijuhid pööraksid rohkem tähelepanu ebameeldivatele reisijatele ning 

keelaksid neile ühistransporti sisenemise. Samuti peeti tähtsaks lapsevankriga bussi 

sisenemise võimalust, mis hetkel on respondentide seisukohalt raskendatud.  

Tartu vallast laekus 29 muudatusettepanekut. Sarnaselt kõikide eelnenud omavalitsustega, 

soovitakse tihedamaid bussiühendusi, mida peab oluliseks 18 respondenti. Vastanute arvates 

on oluline, et liinigraafikud oleksid vastavuses tööinimeste vajadustega. Tuuakse näide, 

kuidas buss väljub Tartust kell 16:30, kuid tööpäev lõppeb üldjuhul alles 17:00. Järgmine 

võimalus koju sõitmiseks tekib aga kell 18:30. Seega kujuneb ooteajaks poolteist tundi. 

Üldisemas plaanis soovitakse Tartust tihedamaid väljumisaegu 15:00 – 18:00 vahelisel 

perioodil. Viiel juhul soovitakse väiksemate autobusside asendamist suurematega. Kolmel 

korral tuuakse välja nii bussijuhtide ebaviisakus kui ka kvaliteedi küsimus. Näiteks 

kurdetakse puhtuse ja katkiste turvavööde üle. 

Järeldub, et respondentide arvates vajab enim tähelepanu liinide tiheduse küsimus, mis ei 

ole piisavas vastavuses nii tööinimeste kui ka õppurite vajadustega. Sagedastel juhtudel 

soovitakse väiksemate autobusside asendamist suurematega, eriti kooli- ja tööpäeva algus- 

ja lõpuaegadel. Probleemseks peetakse veel nii bussijuhtide ebaviisakat käitumist kui ka 

ebameeldivate reisijate ühistransporti lubamist. Samuti konditsioneeri puudumist ning 

erivajadustega inimeste ja lapsekärudega emade ebapiisavaid võimalusi ühistranspordiga 

liiklemisel. 

Eeltoodud tulemuste puhul on võimalik tõmmata ka teatavaid paralleele Tallinna linna poolt 

tellitud ühistranspordi rahuloluküsitlusega, millest on juttu töö teoreetilises osas. Nimelt 

toodi ka seal negatiivse poole pealt välja ühistranspordivahendite vähene liikumissagedus. 

Pealinnas ei oldud üldjuhul rahul ka näiteks puhtusega, mida käesoleva töö raames aga 

kinnitada ei saa. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev töö koosneb kolmest osast. Esimeses peatükis selgitati ühistranspordi olemust, 

selle tekkimist ning arengut. Teises jaos anti ülevaade nii Tallinna linna piires kui ka 

maakondlikul tasandil kehtestatud tasuta ühistranspordist. Kolmandas peatükis esitati 

rahulolu-uuringu tulemused ning respondentide muudatusettepanekud seoses tasuta 

maakondliku ühistranspordiga.  

Töö eesmärgiks oli välja selgitada reisijate rahuolu seoses tasuta bussitranspordiga ning 

nulltariifi rakendamise mõju ühistranspordi kasutamisele Tartu maakonnas. Selleks viidi 

läbi veebipõhine küsimustik, mis koostati Google Drive´i keskkonnas. Küsitlus oli 

respondentidele avatud perioodil 23.03.2019 kuni 27.03.2019. Antud ajavahemiku jooksul 

koguti 870 vastust. 

Selgus, et tasuta maakondlikku ühistransporti kasutavad kõige enam kuni 600 eurost 

brutotulu teenivad respondendid. Seega peamiselt õppurid, pensionärid või tööturul 

mitteaktiivsed, kaasa arvatud nii lapsehoolduspuhkusel viibivad kui ka kodused emad. 

Rohkem kui pooled uuringus osalenud omasid juhilube, kuid sõiduauto kasutamise 

võimalused seevastu varieerusid. Seega on isikliku liiklusvahendi puudumine üheks 

teguriks, miks ühistransporti kasutatakse. Kõige populaarsem transpordiliik on 

konkurentsitult bussitransport, mida kasutatakse respondentide poolt pigem igapäevaselt. 

Seejuures jaotusid kõige olulisemad igapäevased marsruudid üsna võrdselt, kuid kõige 

sagedamini on need kuue kuni kümne kilomeetri pikkused.  

Seoses maakondliku bussitranspordiga ollakse enim rahul ühistranspordivahendite 

töökindlusega ning vähim liinide tihedusega. Viimast kinnitavad ka respondentide 

muudatusettepanekud seoses tasuta maakondliku ühistranspordiga, kus soovitati enim 

tegeleda liinide tihedamaks muutmisega. Eelmainitu valiti ühtlasi ka kõige olulisemaks 

bussitransporti puudutavaks teguriks.  
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Rohkem kui pooled uuringus osalenutest on hakanud ühistransporti sagedamini kasutama. 

Pigem on see suurenenud naisterahvaste hulgas. Olulisteks teguriteks eelmainitud 

suundumuses on veel nii juhilubade kui ka sõiduauto kasutamise võimaluse puudumine. 

Ühistransporti kasutavad rohkem ka madalama teenistusega ning maakonnakeskusest pigem 

kaugemal elavad inimesed.  

Absoluutne enamus vastanutest suhtub tasuta maakondliku bussitranspordi kehtestamisse 

väga hästi. Samuti oldi kõikide ühistransporti puudutavate teguritega pigem rahul. Seega ei 

leidnud töö autori hüpotees kinnitust.  

Maakondlikus ühistranspordis viibimine nõuab väga paljudelt keskusest väljaspool elavatelt 

inimestelt üsna märkimisväärse osa päevast. Kaugematest valdadest igapäevaselt 

maakonnakeskusesse suundujad veedavad ühistranspordis edasi-tagasi liigeldes mitmeid 

tunde. Seega on töö autori arvates oluline, et pakutav teenus oleks võimalikult kvaliteetne 

ning tarbijatele meeltmööda. Tööst küll selgus, et tasuta ühistranspordiga ollakse pigem 

rahul, kuid sellele vaatamata esineb murekohti, mis vajaksid lahendamist. Kuna tasuta 

maakondlik ühistransport kehtestati vähem kui aasta tagasi, siis on mõistetav, et teenuse 

pakkumisel esineb teatavaid puudujääke. Loodetavasti aitas antud uuring mõista, mida 

ühistranspordikasutajad ootavad ning on abiks puudujääkide likvideerimisel, parendamaks 

ühistranspordi kvaliteeti.  
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Lisa 1. Küsimustik. Reisijate rahulolu tasuta maakondliku ühistranspordiga 

Tartumaal 

 

Hea küsitletav! 

 

Palun Teie abi Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi eriala bakalaureusetöö 

materjali kogumisel. Küsitluse läbiviija on kolmanda kursuse majandusüliõpilane Kevin 

Sillaste. Lõputöö eesmärk on välja selgitada reisijate rahulolu tasuta maakondliku 

ühistranspordiga Tartu maakonnas.  

 

Küsitlus on anonüümne ning selle tulemusi kasutatakse vaid üldistuste tegemisel. 

Orienteeruv vastamisaeg on 5 minutit. 

 

Sugu: (mees/naine) 

Vanus: … 

Elukoht: (Elva vald; Kambja vald; Kastre vald; Luunja vald; Nõo vald; Peipsiääre vald; 

Tartu linn; Tartu vald; Muu)  

 

1. Kas olete viimase kolme aasta jooksul kasutanud Tartu maakonnas 

ühistransporti? 

a) jah 

b) ei 

 

2. Mis on hetkel Teie peamiseks tegevuseks? 

a) õpin 

b) töötan 

d) olen pensionär 

e) olen töötu 

f) muu: … 

 

3. Milline on Teie haridustase?  

a) põhiharidus 

b) keskharidus 

c) kutseharidus 

d) kõrgharidus 

 

4. Kui suur on on Teie keskmine brutosissetulek ühes kuus?  

a) kuni 600 eurot 

b) 601 – 800 eurot
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c) 801 – 1000 eurot 

d) 1001 – 1200 eurot 

e) 1201 – 1400 eurot 

f) üle 1400 euro 

 

5. Kas omate kehtivat sõiduauto juhtimisõigust? 

a) jah 

b) ei  

 

6. Kas Teil on auto kasutamise võimalus? 

a) Jah, saan kasutada isiklikku autot. 

b) Saan vajadusel kasutada pereliikme või tuttava autot. 

c) Auto kasutamise võimalus puudub. 

 

7. Millist liiklemisviisi kasutate enim? 

a) autoga 

b) bussiga 

c) rongiga 

d) jalgrattaga 

e) jalgsi 

 

8. Millist ühistranspordi liiki kasutate Tartu maakonnas enim? 

a) bussi 

b) rongi 

c) takso- või sõidujagamisteenust 

 

9. Kui tihti kasutate tasuta bussitransporti? 

a) igapäevaselt 

b) mõnel korral nädalas 

c) mõnel korral kuus 

d) harvem kui kord kuus 

 

10. Kui pikk on vahemaa, mille peate bussiga liigeldes läbima, et jõuda punktist A 

punkti B, pidades silmas Teie jaoks kõige olulisemat marsruuti (nt. kodu-kool, 

kodu-töökoht jne)? 

a) kuni 5 km 

b) 6-10 km 

c) 11-15 km 

d) 16-20 km 

e) 21-25 km 

f) 26-30 km 

g) 31-35 km 

h) üle 36 km 
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11. Palun hinnake tasuta maakondliku bussitranspordi hetkeolukorda järgnevate 

tegurite alusel: 

 4 – väga 

rahul 

3 – pigem 

rahul 

2 – pigem 

ei ole 

rahul 

1 – ei ole 

üldse 

rahul 

Puhtus     

Mugavus     

Temperatuur bussides     

Vabade istekohtade 

olemasolu 

    

Klienditeenindus     

Liikumispuudega inimeste 

võimalused ühis-

transpordiga liiklemisel 

    

Busside töökindlus     

Sõiduohutus     

Busside ajagraafikutest 

kinnipidamine 

    

Liinide tihedus     

Korralikud kõnniteed 

bussipeatusteni 

    

Sõidutee ületamise ohutus 

peatuste lähedal 

    

Peatuste asukohad     

Bussipaviljonide olemasolu     

Bussipaviljonide olemasolu     

 

 

12. Palun valige välja Teie jaoks kolm olulisemat tegurit seoses tasuta 

bussitranspordiga. 

 Olulisus (3 

olulisemat 

tegurit 15-st) 

Puhtus  

Mugavus  

Temperatuur bussides  

Vabade istekohtade 

olemasolu 

 

Sõbralik klienditeenindus  

Liikumispuudega inimeste 

võimalused ühis-

transpordiga liiklemisel 

 

Busside töökindlus  

Sõiduohutus  

Busside ajagraafikutest 

kinnipidamine 

 

Liinide tihedus  

Korralikud kõnniteed 

bussipeatusteni 
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Sõidutee ületamise ohutus 

peatuste lähedal 

 

Peatuste asukohad  

Bussipaviljonide olemasolu  

Bussipaviljonide olemasolu  

      

13.  Kuidas suhtute sellesse, et alates 01.07.2018 on bussitransport Tartumaal 

tasuta? 

a) väga hästi 

b) pigem hästi 

c) ei oska öelda 

d) pigem halvasti 

e) väga halvasti 

* Kui vastasite, et suhtute tasuta maakondliku bussitranspordi kehtestamisse 

kas pigem halvasti või väga halvasti, siis mis on selle põhjus? 

…………………………………………………………………………………… 

14.  Kas tasuta sõiduvõimalus on pannud Teid tihedamini bussitransporti 

kasutama? 

a) jah 

b) ei 

 

15.  Tasuta maakondlik ühistransport on kehtinud Tartumaal üheksa kuud. 

Kuidas on Teie arvates muutunud maakonna ühistranspordi üleüldine 

kvaliteet? 

a) oluliselt paranenud 

b) pigem paranenud 

c) ei oska öelda 

d) pigem halvenenud 

e) oluliselt halvenenud 

 

16.  Teie ettepanekud seoses tasuta maakondliku ühistranspordiga:  

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Allikas: (Autori koostatud)
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