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5 днів тому. 2 inimest jäid rongi alla. Hansgrohe seeria talis s. C ehk pidevani.
Jahihooaeg 4. 2 samba kogumispension. Süsteemi näivvõimsus s valem. Viga sai üle
200 inimese! 1 min lugemist. 84 Rööbastel maganud India töölised jäid rongi alla
Reuters/PM @ Postimees 08.05.2020 13:27 Jaga (0) Tweet Politsei- . 45.155.70.126
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows Phone OS 7.5; Trident/5.0; IEMobile/9.0;
SAMSUNG; SGH-i677). 5.157.130.247 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows
Phone OS 7.5; Trident/5.0; IEMobile/9.0; SAMSUNG; SGH-i677). 45.137.40.176
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows Phone OS 7.5; Trident/5.0; IEMobile/9.0;
SAMSUNG; SGH-i677). 2007. aasta augustis vahistati süütamises kahtlustatavad [15],
2009. aasta juunis mõistis kohus nad tingimisi vangi. [16]. Tapa suunas ( Tapa–Tartu
raudteelõik ). Aastani 1943 oli Tartule sellel suunal lähimaks peatuseks Tiksoja,
seejärel aastani 2001 aga Vorbuse raudteepeatus. 2012. aastal müüs Rein Kilgile
kuuluv OÜ Elikante ehitise Kilgi äripartnerile Aare Käärale kuuluvale OÜ-le AK-Varad.
Tartu linn toetas ootesaali remonti 100 000 euroga. [17]. Tartu raudteesõlm, milles
on 15 rööpmepaari, kindlustab transiitrongide ootekoha ja uute rongide koostamise.
Raudteesõlmest lähtub 3 raudtee lõiku: Tartu–Valga–Riia haru ehitati 1889. aastal ja
Tartu–Petseri raudtee 1931. aastal. [3]. Esimese maailmasõja eel kavandati ka Tartu
raudteejaamast algavat ja Smolenskls lõppevat uut raudteed, kuid sõja puhkemine
tõmbas sellele plaanile kriipsu peale. [5]. Esimene rong jõudis Tartusse 21. augustil
1876. Tallinna–Tartu raudtee ehitust toetasid ennekõike kohalikud töösturid ja
kaupmehed, kes vajasid teed tooraine ja kauba kohaletoimetamiseks. [4]. Liinil
Tallinn–Tartu kaheksa tavarongi (neli Tartu poole ja neli Tallinna poole) ning kaksteist
kiirrongi (kuus Tartu poole ja kuus Tallinna poole). Nõukogude ajal tegutsesid
jaamahoones piletikassad, restoran ("Liiper"), ajalehekiosk, meditsiinipunkt, juuksur,
pakihoidla, ootesaalid ja ka miilitsapunkt. "Kaubarongid Tartus enam ei peatu" Tartu
Postimees, 03.08.2011. Selle lehekülje viimane muutmine: 16:42, 16. märts 2021.
2012. aasta 20. juulil sai maja taas kasutusloa [11], 25. juulil avati hoone reisijatele
[18]. Hoone rendiks on sõlmitud 20-aastane üürileping AS-i Eesti Raudtee
tütarfirmaga AS EVR Infra. [17]. "Tartu on nõus raudteejaama valmimist toetama"
Tartu Postimees, 2. juuni 2009. 31. augusti öösel 2006 süüdati raudteejaama hoone.
Tules sai kahjustada hoone raudteepoolne külg ja katus. [13]. Tekst on kasutatav
vastavalt Creative Commonsi litsentsile " Autorile viitamine + jagamine samadel
tingimustel "; sellele võivad lisanduda täiendavad tingimused. Täpsemalt vaata
Wikimedia kasutamistingimustest. Jaan Olmaru "Rein Kilk müüs osa Tartu vaksalist
ärisõbrale" Postimees, 26.04.2012. Vilja Kohler "Mõni rong siin siiski veel käib" Tartu
Postimees, 01.05.2013. Vilja Kohler "Vanas vaksalis saavad lubadused teoks"
Postimees, 16.07.2012. Jaama peahoone on kolmeosaline, tüüpfassaadi järgi ehitatud
ristviilkatusega. [3]. Toona hinnati vara turuhinnaks 1,4 miljonit krooni. Eesti Raudtee
andis vaksalihoone, pagasiaida, garaaži ja WC Elikantele tasuta, ostja pidi aga
maksma Eesti Raudteele riigile tasumiseks 213 559 krooni ja 33 senti käibemaksu.
[12]. Liinil Tartu–Koidula aastaringselt neli rongi (kaks Tartu poole ja kaks Koidula
poole). Suveperioodil on käigus täiendav rongipaar ning liin pikeneb Piusani. Lisaks
Tartu raudteejaamale asuvad Tartu linna territooriumil veel Kirsi raudteepeatus (
Tartu–Koidula raudteelõik ) ja Aardla raudteepeatus ( Tartu–Valga raudteelõik ), kuni
2008. aastani asus linnas ka Variku raudteepeatus. Piletihinnalt kuulub jaam Elroni
reisirongides Tartu piirkonda, peatusest edasi Tapa suunas kehtivad peatusepõhised
piletihinnad. [1]. Praegune Tartu raudteejaama veetorn on ehitatud 1950. aastatel.
Jaamahoone poolse perrooni kohal on ka hoonega ühendatud varikatus. Peahoone
ümber asuvad laod, perroonid, depoo (ehitati 1880. aastate algul), veetorn ja kaks
elumaja raudtee teenistujatele. [3]. Tartu jaam laiub tänaseks umbes 30 hektarilisel
maa alal ja annab tööd ligi 90 inimesele. "Tartu jaamahoone süüdanud noormees sai
tingimisi karistuse" ERR, 5. juuni 2009. Vilja Kohler "Vana vaksalihoone uhked
ootesaalid jäid avapeol tartlastele kitsaks" Postimees, 25.07.2012. Taastamisega
tegeles arhitekt Aivar Roosaar, töid tegi ehitusfirma Vennad Ehitus. [12]. Tartu
jaamas on kaks madalat ooteplatvormi pikkustega 260 m ja 330 m. Peatuses
peatuvad AS Elroni. 2000. aastate alguseks häiris vaksalihoone halb seisund nii Tartu
linna kui ka toona majas piletikassat pidanud Edelaraudteed. Kuna aga kumbki neist
ei soovinud raudteejaama osta ja remontida, pandi maja müüki. 2003. aasta
septembris ostis selle AS-ilt Eesti Raudtee ettevõtja Rein Kilgile kuulunud firma
Elikante. [11]. Mehis Helme, Eesti raudteede 100 aastat, lk 38. "Vahistati Tartu
raudteejaama süütamises kahtlustatav" ERR Uudised, 3. august 2007. Eesti Raudteele
kuulub jaamas kokku viis hoonet, kus asuvad liiklusteenistus, side- ja turvanguamet,
ehitisteamet, ASi EVR Cargo turundus- ning vaguni- ja vedurimajanduse spetsialistide
tööruumid. Eraldi hoones paikneb jaama juhtimiskeskus, kus on ametis
jaamakorraldaja ja juhtimiskeskuse seadmeid teenindavad töötajad. Tartu jaamas
töötab ka teine jaamakorraldaja, kes vastutab rongiliikluse eest Reola-Orava piirkonna
jaamades. [7]..
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