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Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse§ 13 lõike 1 punktide 8, 10, 11 ja lõigete 2-4, § 31 lõike 2 punktide 3
ja 4, §34, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 4-5 ning § 37 alusel.
[RT IV, 09.10.2015, 1- jõust. 12.10.2015]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määrusereguleerimisala

 Käesolev kord määrab kindlakssõidusoodustuse saamise ja sõidu eest tasumise korra ning kehtestab
Tallinnaühtse piletisüsteemi bussi-, trammi- ja trolliliinide sõidupiletite hinnad.

§ 2. Mõisted

 Korras kasutatakse mõisteid järgmisestähenduses:
 1)  Tallinna ühtsepiletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistransport) on avalikveoteenus, mida osutatakse
avaliku teenindamise lepingu alusel Tallinna linnatellimusel bussi-, trammi- ja trolliliinidel. Tallinna
ühistranspordis kehtibühtne piletisüsteem (edaspidi e-piletisüsteem). Tallinna ühissõidukid ontähistatud Tallinna
Transpordi logoga;
 2)  e-piletisüsteem onTallinna ühtne piletisüsteem, mille kaudu saab osta elektroonilisisõidupileteid veebilehelt
www.pilet.ee, müügipunktidest jaühissõidukitest validaatori abil ning paberpileteid ühissõiduki juhilt. E-
piletisüsteemiskasutatakse Ühiskaarti ning muid e-piletisüsteemiga ühilduvaid kontaktivabuandmekandjaid, mis
vastavad raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiattoetavale standardile;
 3)  sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet (paberpilet, elektrooniline pilet või QR-pilet) või käesoleva
määruse §-s 5 nimetatud sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. Elektroonilise sõidupileti olemasolu
tõendatakse valideeritud Ühiskaardiga (isikustatud Ühiskaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga)
või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. QR-pileti olemasolu tõendatakse valideeritud
piletikoodiga;
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]
 4)  Ühiskaart onkontaktivaba isikustatud või isikustamata kiipkaart. Ühiskaardile on trükitudTallinna
Transpordi logo. Ühiskaart ei ole sõidupilet ega muu sõiduõigusttõendav dokument. Ühiskaart ja
muud e-piletisüsteemiga ühilduvad andmekandjadon seotud veebilehe www.pilet.ee kontoga (edaspidi
Ühiskaardikonto), millele saab laadida raha ja osta sõidupileteid ning kus saabaktiveerida sõidusoodustusi.
Valideeritud isikustamata Ühiskaardiga saabtõendada elektroonilise sõidupileti olemasolu Ühiskaardi kontol
ningvalideeritud isikustatud Ühiskaardiga (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga)saab tõendada nii
elektroonilise sõidupileti kui ka aktiveeritudsõidusoodustuse olemasolu Ühiskaardi kontol;
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 5)  isikustamine onÜhiskaardi numbri sidumine isikukoodiga. Andmete uuendamiseks jasõidusoodustuse
õiguse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada vastavaltkäesoleva määruse § 12 lõikele 4;
 6)  validaator ehk e-komposteron ühissõiduki iga ukse juures paiknev seade, mis tuvastab ja registreerib
sõiduõigusening vajaduse korral müüb Ühiskaardi kontol oleva raha eest tunnipileteid.Sõiduõiguse olemasolust
või puudumisest annavad märku seadme ekraanil kuvatavtekst ning heli- ja valgussignaalid;
 7)  valideerimine onvalidaatori abil sõiduõiguse tuvastamine ja registreerimine ning elektroonilisesõidupileti
ostmine. Ühiskaardi kontol oleva sõidupileti omanik jasõidusoodustuse õigusega isik on kohustatud Ühiskaardi
valideerima igalühissõidukisse sisenemisel;
 8)  sõidupileti liigid on sõidukorrapilet, tunnipilet, päevapilet, ühispilet ja Tallinn Cardi pilet;
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]
 9)  ühe sõidu pilet on ühissõidukijuhi käest ostetud paberpilet, mis annab ühe sõidu õiguse samas ühissõidukis;
 10)  tunnipilet on elektroonilinesõidupilet, mis ostetakse validaatori abil Ühiskaardi kontol oleva raha eest.
Piletaktiveerub ostmise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimasevalideeritud sõidu lõpuni.
Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib ollakuni 60 minutit;
 11)  päevapilet on elektroonilinesõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti piiramatu
arvsõidukordi määratud aja jooksul;
 12)  �Pargi ja reisi"(P&R) süsteemi kasutaja on sõidukijuht, kes pargib sõiduki (sõiduauto võikaubiku) P&R
parklasse ning liigub sihtpunkti ja tagasi ühistranspordiga;
 13)  P&R pilet on P&Rparkla ja ühistranspordi kasutamiseks mõeldud elektrooniline sõidupilet, misostetakse
Ühiskaardi kontol oleva raha eest vahetult enne teenuse kasutamist;
 14)  Elroni ja Tallinnaühispilet on e-piletisüsteemi kaudu ostetud elektrooniline sõidupilet, misannab õiguse
kasutada ühistransporti ja sõita ASi Eesti Liinirongid reisirongidegamääratud aja jooksul piiramatu arv
sõidukordi;
 15)  Tallinna-Harjumaaühispilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab õiguse kasutada ühistransportija Harju
maakonna avalike liinide teenust määratud aja jooksul piiramatu arv sõidukordi;
 16)  sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse aluselkehtestatud korras antud õigus
sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest(ühistranspordiseaduse § 32 lg 1 p 1).
[RT IV, 09.10.2015, 1- jõust. 12.10.2015]
 17)  isikut tõendavdokument on Eesti Vabariigi riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantudkasutaja
nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri võiallkirjakujutis, kui seaduses või selle alusel
kehtestatud õigusaktis ei ole määratudteisiti;
 18)  sotsiaalhoolekandeosakonnatõend on linna- või vallavalitsuse tõend sõidusoodustuse õiguse kohta
võilinna- või vallavalitsuse pitseriga väljavõte rahvastikuregistrist (isikupäring iseenda kohta rahvastikuregistrist
rahvastikuregistri seaduse 12. peatükialusel);
 19)  ajateenija onkaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustust täitevkaitseväekohustuslane;
 20)  õpilane on kuni 19-aastane (19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni) isik, kes õpib statsionaarses
õppes või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või omandab põhikooli baasil kutseharidust ning
kelle andmed on EHISes;
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]
 21)  üliõpilane on isik,kelle andmed on EHISes õpilaste, üliõpilaste või arst-residentidealamregistris, kuid kes ei
ole õpilane käesoleva paragrahvi punkti 20 järgi;
 22)  laps on kuni 18-aastaneisik (kaasa arvatud) või kuni 19-aastane õpilane;
 23)  pere on sotsiaalneüksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja mille elukohaandmed
on Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister)kantud samal aadressil. Käesoleva määruse
raames käsitatakse perena vähemaltühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;
 24)  tallinlane on isik,kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn;
 25)  mittetallinlane onisik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn;
 26)  Eesti hariduseinfosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregistersisaldab kõigi Eesti
Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased)andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste
andmeid. EHIS eisisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
 27)  Sotsiaalkindlustusametiinfosüsteem (edaspidi SKAIS) sisaldab riiklikku pensionikindlustuse registrit,mis
kogub, hoiab ja töötleb andmeid Sotsiaalkindlustusameti kaudu määratavateja makstavate riiklike pensionide,
toetuste ja hüvitiste kohta;
 28)  ühisliinid onTallinna ja selle lähipiirkondade haldusterritooriume ühendavad maakonnaliinid(1A, 18, 20A,
25, 27, 30, 34A, 38);
 29)  Tallinn Card ehk linnapilet (edaspidi Tallinn Card) on kontaktivaba kiipkaart või QR-pilet, mis annab
sõiduõiguse selle valideerimisel igal ühissõidukisse sisenemisel Tallinn Cardil määratud aja jooksul;
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]
 30)  transpordipäev onajavahemik, mis algab hommikul kell 4 ja kestab 24 tundi;
 31)  QR-pilet on masinloetava koodiga sõidukorrapilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse. QR-
pileti saab osta veebilehelt www.pilet.ee või nutiseadme rakendusega. Sõiduõiguse annab valideeritud koodiga
QR-pilet. Koodi rikkumise korral muutub pilet kehtetuks ja selle eest vastutab pileti kasutaja. QR-piletit tagasi
ei osteta ja ümber ei vahetata.
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]

2. peatükk
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PILETISÜSTEEM 

§ 3. Sõidupiletid

 (1) E-piletisüsteemipiletid jagunevad järgmiselt:
 1)  ühe sõidu piletid;
 2)  tunnipiletid;
 3)  päevapiletid;
 4)  Elroni ja Tallinna 30päeva ühispiletid;
 5)  Tallinna-Harjumaa 30päeva ühispiletid;
 6)  Tallinn Cardipiletid.

 (2) Sõidukorrapiletid jagunevad järgmiselt:
 1)  1 sõidu pilet;
 2)  1 sõidu sooduspilet;
 3)  QR-pilet (1 kuni 10 sõidukorda).
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]

 (3) Tunnipiletidjagunevad järgmiselt:
 1)  1 tunni pilet;
 2)  1 tunni sooduspilet.

 (4) Päevapiletidjagunevad järgmiselt (kehtivuse aeg):
 1)  1 päeva pilet (24 tundi);
 2)  3 päeva pilet (72 tundi);
 3)  5 päeva pilet (120 tundi);
 4)  30 päeva pilet;
 5)  30 päeva sooduspilet;
 6)  P&R 1 päevapilet.

 (5) Elroni ja Tallinna 30päeva ühispiletid jagunevad järgmiselt:
 1)  1. tsooni ühispilet;
 2)  1. tsooni soodusühispilet;
 3)  1.-2. tsooniühispilet;
 4)  1.-2. tsoonisoodusühispilet;
 5)  1.-3. tsooni ühispilet;
 6)  1.-3. tsoonisoodusühispilet;
 7)  1.-4. tsooniühispilet;
 8)  1.-4. tsoonisoodusühispilet;
 9)  1.-5. tsooniühispilet;
 10)  1.-5. tsoonisoodusühispilet.

 (6) Tallinna-Harjumaa 30päeva ühispiletid jagunevad järgmiselt:
 1)  1. tsooni ühispilet;
 2)  1.-2. tsooniühispilet;
 3)  1.-3. tsooniühispilet;
 4)  1.-4. tsooni ühispilet;
 5)  1.-5. tsooni ühispilet.

 (7) Tallinn Cardi piletid (kiipkaardi ja QR-piletina) jagunevad järgmiselt:
 1)  24 tunni Tallinn Card täiskasvanule;
 2)  24 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;
 3)  24 tunni Tallinn Card lapsele;
 4)  24 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;
 5)  48 tunni Tallinn Card täiskasvanule;
 6)  48 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;
 7)  48 tunni Tallinn Card lapsele;
 8)  48 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;
 9)  72 tunni Tallinn Card täiskasvanule;
 10)  72 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;
 11)  72 tunni Tallinn Card lapsele;
 12)  72 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;
 13)  VIP-pilet.
[RT IV, 04.02.2017, 28- jõust. 01.03.2017]
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§ 4. Sõidupiletitehinnad

 (1) Sõidupiletite hinnad (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu).
Hind

Sõidukorrapiletid Ühissõiduki juhilt sularaha eest
1 sõidu pilet 2,00
1 sõidu sooduspilet 1,00

Pangalingiga, pangakaardiga
või mobiilioperaatori vahendusel

QR-pilet (hind 1 sõidukorra kohta) 1,00
Tunnipiletid Ühiskaardi kontol oleva raha eest*
1 tunni pilet 1,10
1 tunni sooduspilet 0,55**
Päevapiletid Müügipunktist, pangalingiga, pangakaardiga

või mobiilioperaatori vahendusel
1 päeva pilet (24 tundi) 3,00
3 päeva pilet (72 tundi) 5,00
5 päeva pilet (120 tundi) 6,00
30 päeva pilet 23,00
30 päeva sooduspilet 8,50**
P&R pilet Ühiskaardi kontol oleva raha eest
P&R 1 päeva pilet 3,00***
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