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Piletimüügisüsteemile esitatavad nõuded liinigrupis nr 1 / liinigrupis nr 2 

 

1. Piletimüügisüsteemile esitatavate nõuete eesmärk 

Piletimüügisüsteemile esitatavate nõuete eesmärk on tagada sõidupiletite kiire ja mugav müük 

bussis, pakkuda sõitjatele erinevaid sõidupiletite liike ja erinevaid sõidupiletite eest tasumise 

viise ning koguda liiniveo korraldamiseks vajalikke andmeid. Juhul kui riik rakendab avalikul 

maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, peab sama 

süsteem võimaldama valideerimist ehk sõitjate sõitude registreerimist. 

2. Mõisted 

Sõidukaart – vastupidavast materjalist (nt plastikust) sõitjale väljastatav kontaktivaba 

kiipkaart, mis vastab ISO 14443 A/B kaarditüübile (Mifare Classic 1k või samaväärne) ja 

Ühiskaardi andmestruktuurile. Sõidukaarti kasutab sõitja bussis sõidu eest tasumisel, oma 

sõiduõiguse tõendamisel või oma sõidu registreerimisel. Igal sõidukaardil peab olema 

unikaalne numeratsioon. Sõidukaarti peab saama siduda kindla isikuga (isikustada). 

Perioodipilet – sõiduõigus teatud perioodil (30 päeva, 1 päev jne) teatud tsoonis (tsoonides). 

Perioodipiletit peab saama siduda sõidukaardiga. 

Sooduspilet – tavahindadest soodsam (tasuta, 50% soodsamalt jne) isikustatud sõiduõigus 

teatud peatuste või tsoonide vahel kokkulepitud perioodil (koolipäevadel jne) või 

kokkulepitud mahus (10 korda kuus jne). Algpeatuseid ja lõpp-peatuseid peab sooduspiletile 

saama määrata rohkem kui üks. Sooduspiletit peab saama siduda sõidukaardiga. 

Müügikoht – müügikohaks võib olla bussifirma esindus, postkontor, kauplus vms koht, kus 

sõitjad saavad sõidukaarte osta, sõidukaardile raha laadida, sõidukaarti isikustada ja teha teisi 

toiminguid (nimetatud punktides 3.2.1-3.2.10). Liinigrupi nr 1 vedajal peab olema vähemalt 

üks Haapsalu kesklinnas asuv müügikoht / liinigrupi nr 2 vedajal peab olema vähemalt üks 

Lihula kesklinnas asuv müügikoht. Müügikoha asukoht peab olema sõitjatele kergesti 

ligipääsetav ja see peab olema tellijaga vähemalt 2 (kaks) kuud enne teenindusperioodi algust 

kooskõlastatud. Müügikoht peab olema avatud vähemalt tööpäeviti kell 10.00-18.00 ja 

laupäeviti kell 10.00-14.00. 
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Piletimüügi veebikeskkond – võimaldab sõitjatel laadida raha sõidukaardile, osta 

perioodipileteid, isikustada oma sõidukaarti, kontrollida oma sõidukaardi rahalist saldot ja 

perioodipileti kehtivust ning saada informatsiooni Lääne maakonna avalike bussiliinide 

piletihindade kohta arvutis ja mobiiltelefonis. Rahaliste tehingute tegemiseks peab 

veebikeskkonnas saama kasutada kõikide enamlevinud Eesti pankade pangalinke. 

Validaator – seade, mis võimaldab sõitjatel iseseisvalt tasuda sõidukaardiga sõidu eest või 

registreerida sõidukaardiga oma sõit. Validaator peab olema paigaldatud bussi teenindusukse 

lähedusse. 

3. Nõuded vedaja poolt rakendatavale piletimüügisüsteemile 

3.1. Bussides kasutusel olev piletimüügiseade peab võimaldama: 

3.1.1. registreerida kõikide sõitjate sõidud; 

3.1.2. müüa sõidupileteid sularaha eest; 

3.1.3. müüa sõidupileteid sõidukaardile eelnevalt laetud raha eest; 

3.1.4. müüa perioodipileteid; 

3.1.5. müüa sõidukaarte; 

3.1.6. laadida raha sõidukaardile; 

3.1.7. registreerida perioodipiletiga tehtud sõidud; 

3.1.8. registreerida sooduspiletiga tehtud sõidud; 

3.1.9. tühistada viimast tehingut; 

3.1.10. väljastada kõigi punktides 3.1.1 kuni 3.1.8. toodud tehingute kohta nõuetekohane 

sõidupilet või kviitung. Perioodipileti registreerimisel kviitungi väljastamine ei ole 

kohustuslik. Vedaja võib perioodipileti registreerimise kohta koostada 

elektroonilise kviitungi; 

3.1.11. printida aruannet kõikide reisi jooksul tehtud ja punktides 3.1.1 kuni 3.1.9 

nimetatud tehingute kohta, kusjuures kõigil tehingutel peab olema 

järjekorranumber, mis peab olema trükitud ka sõitjale väljastatud sõidupiletile või 

kviitungile. 

3.2. Bussides kasutusel olev validaator peab võimaldama: 

3.2.1. sõitjal iseseisvalt tasuda sõidu eest sõidukaardiga, kui liinil kehtib fikseeritud 

hinnaga pilet; 

3.2.2. sõitjal iseseisvalt registreerida perioodipileti alusel tehtud sõit; 

3.2.3. sõitjal iseseisvalt registreerida sooduspileti alusel tehtud sõit; 
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3.2.4. juhul kui riik rakendab avalikul maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitja 

käest sõidu eest tasu ei võeta, peab validaator võimaldama sõitjal iseseisvalt 

registreerida oma sõit sõidukaardiga; 

3.2.5. validaator peab erinevate helisignaalidega andma märku pileti ostmise või 

registreerimise õnnestumisest ja mitteõnnestumisest. 

3.3. Iga sõitja kohta bussis peab piletimüügisüsteem koguma järgmiseid andmeid:  

3.3.1. sõitja sisenemise peatus (v.a nendel bussiliinidel, kus kehtib fikseeritud hinnaga 

pilet); 

3.3.2. sõitja väljumise peatus (v.a nendel bussiliinidel, kus kehtib fikseeritud hinnaga 

pilet); 

3.3.3. sõitja poolt sõidupileti ostmise või sõidu registreerimise kuupäev; 

3.3.4. sõitja poolt sõidupileti ostmise või sõidu registreerimise kellaaeg sekundi 

täpsusega; 

3.3.5. sõidupileti hind; 

3.3.6. sõidu eest tasumise viis (sularahas, sõidukaardile laetud raha eest, perioodipilet, 

sooduspilet, tasuta sõidu õigus ühistranspordiseaduse alusel); 

3.3.7. punktis 3.3.6 toodud tehinguga seotud sõidukaardi number (sõidu eest tasumisel 

sõidukaardile laetud raha eest ja sõitmisel sooduspileti või perioodipileti alusel); 

3.3.8. punktis 3.3.6 toodud tehingu teostamise ajal bussi juhtinud isikut tuvastada 

võimaldav info. 

3.4. Müügikohas peab sõitja saama teha vähemalt järgmiseid toiminguid: 

3.4.1. osta sõidukaarti; 

3.4.2. laadida sõidukaardile raha; 

3.4.3. osta perioodipileteid; 

3.4.4. isikustada oma sõidukaarti (kaardikontol oleva andmekandja numbri sidumist EV 

isikukoodiga); 

3.4.5. sulgeda oma isikustatud sõidukaarti; 

3.4.6. taotleda oma isikustatud sõidukaardil oleva rahalise jäägi tagastamist. Rahalise 

jäägi tagastamine sõitjale võib toimuda sularahas või ülekandena sõitja poolt 

nimetatud arveldusarvele; 

3.4.7. saada informatsiooni sõidukaardi kasutamise ning Lääne maakonna avalikel 

bussiliinidel kehtivate üksikpiletite ja perioodipiletite kohta; 

3.4.8. saada informatsiooni oma sõidukaardi rahalise jäägi kohta; 
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3.4.9. kõik punktides 3.4.1 kuni 3.4.8 nimetatud tehingud peavad sõitja jaoks olema 

teenustasuta, v.a kolmandate osapoolt kehtestatud teenustasud (nt pankade 

teenustasud). Erandina on õigus kehtestada sõidukaartide valmistamisega seotud 

kulude katteks kuni kahe (2) eurone tasu sõidukaardile; 

3.4.9.1. juhul kui tellija soovib, et sõidukaardid oleksid sõitjate jaoks tasuta, siis katab 

sõidukaartide valmistamisega seotud kulud tellija. Sõidukaartide väljastamise 

sõitjatele tagab vedaja ja see peab olema teenustasuta. 

3.4.10. tasuda sõidukaardile raha laadimise eest ja perioodipileti eest pangakaardiga. 

3.5. Piletimüügi veebikeskkonnas peab sõitja saama teha vähemalt järgmiseid 

toiminguid: 

3.5.1. laadida sõidukaardile raha; 

3.5.2. osta perioodipileteid; 

3.5.3. isikustada oma sõidukaarti; 

3.5.4. sulgeda oma isikustatud sõidukaarti; 

3.5.5. saada informatsiooni sõidukaardi kasutamise ning Lääne maakonna avalikel 

bussiliinidel kehtivate üksikpiletite ja perioodipiletite kohta; 

3.5.6. saada informatsiooni oma sõidukaardi rahalise jäägi kohta; 

3.5.7. kasutada rahaliste tehingute eest tasumisel Eesti pankade pangalinke; 

3.5.8. kõik punktides 3.5.1 kuni 3.5.7 nimetatud tehingud peavad sõitja jaoks olema 

teenustasuta, v.a kolmandate osapoolte kehtestatud teenustasud (nt pankade 

teenustasud). 

3.6. Piletimüügisüsteem peab võimaldama saada järgmiseid aruandeid: 

3.6.1. aruanne bussis teostatud kõikide tehingute kohta liinipõhiselt, kusjuures aruande 

Excel versioonis peavad punktides 3.3.1 - 3.3.9 nimetatud tehingud olema eraldi 

veergudes (sorteeritavad ja filtreeritavad); 

3.6.2. aruanne müügikohas teostatud kõikide tehingute kohta; 

3.6.3. aruanne piletimüügi veebikeskkonnas teostatud tehingute kohta; 

3.6.4. aruanne kõikide reiside täituvuse kohta, st aruanne peab näitama sõitjate arvu 

bussis peale igat läbitud peatust; 

3.6.5. juhul kui tekib vajadus täiendavate aruannete või andmete järele, siis lepitakse 

nende loomine tellija ja vedaja vahel eraldi kokku; 

3.6.6. kõik aruanded peavad tellija ja Maanteeameti töötajatele olema internetipõhiselt 

kättesaadavad 48 tunni jooksul peale liini teenindamist või tehingu tegemist; 
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3.6.7. kõik aruanded peavad olema kättesaadavad Excel formaadis. 

3.7. Piletimüügisüsteem peab võimaldama võtta kasutusele järgmiseid pileteid ja 

sõidukaarte ning rakendada järgmiseid soodustusi: 

3.7.1. bussist ostetav ühe reisi pilet, mille hind kujuneb järgmiselt: 

3.7.1.1. liinikilomeetrile kehtestatud tariifi alusel; 

3.7.1.2. tsoonidele kehtestatud hindade alusel, kusjuures piletimüügisüsteem peab 

tuvastama tsooni(d) sõitja algpeatuse ja lõpp-peatuse põhjal. Tsoonipõhise 

hinnakirja kehtestamisel peab olema sõitja alg- ja lõpp-peatus tuvastatav; 

3.7.1.3. fikseeritud hinnaga pilet teatud liinidel. 

3.7.2. perioodipilet (30 päeva pilet, 1 päeva pilet jne), mille hind kujuneb järgmiselt: 

3.7.2.1. tsoonidele kehtestatud hindade alusel, kusjuures piletimüügisüsteem peab 

tuvastama sõiduõiguse sõitja algpeatuse ja lõpp-peatuse põhjal. 

3.7.3. sõidukaart, millele saab sõitja eelnevalt laadida raha punktis 3.7.1. nimetatud pileti 

eest tasumiseks. 

3.7.4. sooduspilet, millele on võimalik määrata sõiduõigus teatud peatuste või tsoonide 

vahel, sõiduõiguse kehtivuse periood ja lubatud reiside arv, kusjuures algpeatuseid 

ja lõpp-peatuseid võib olla rohkem kui üks. 

3.7.5. sõidukaarti peab saama siduda kindla inimesega (isikustada). 

3.7.6. punktis 3.7.3 nimetatud sõidukaardiga pileti eest tasumisel peab saama rakendada 

protsendilist soodustust; 

3.7.7. sooduspiletile peab saama määrata erinevaid soodustusi (tasuta, 75% soodsamalt, 

50% soodsamalt jne). 

3.8. muud nõuded piletimüügisüsteemile: 

3.8.1. piletimüügisüsteem peab olema liidestatud Maanteeameti poolt kasutusel oleva ja 

edasiarendatava ühistranspordi infosüsteemiga (ÜTRIS); 

3.8.2. bussides asuvad piletimüügisüsteemi seadmed ja kõik funktsioonid peavad 

toimima sidekatkestuse ajal tagamaks süsteemi tõrgeteta töö; 

3.8.3. piletimüügisüsteem peab võimaldama sõidukaardina kasutada ISO 14443 A/B 

kaarditüübile (Mifare Classic 1k või samaväärne) ning Ühiskaardi 

andmestruktuurile vastavaid kontaktivabasid kiipkaarte. Arvestama peab 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud dokumendis 

„Kontaktivabade piletisüsteemide ühilduvus“ toodud nõudeid ja soovitusi;  
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3.8.4. bussis sõidukaardile laetud raha ja bussis ostetud perioodipiletid peavad olema 

sõidu eest tasumiseks kasutatavad samas bussis koheselt ning teistes bussides 

hiljemalt 5 minuti pärast peale vastava tehingu tegemist; 

3.8.5. müügikohas sõidukaardile laetud raha ja ostetud perioodipiletid peavad olema 

bussis sõidu eest tasumiseks kasutatavad hiljemalt 5 minuti pärast; 

3.8.6. piletimüügi veebikeskkonnas sõidukaardile laetud raha ja ostetud perioodipiletid 

peavad olema bussis sõidu eest tasumiseks kasutatavad hiljemalt 5 minuti pärast; 

3.8.7. piletimüügi veebikeskkonna kasutajaliides peab olema eestikeelne ning lihtsalt ja 

loogiliselt üles ehitatud. Keskkonna avalik veebiaadress peab olema võimalikult 

lihtne. Süsteemi sisse logimiseks peab olema võimalik kasutada ID-kaarti või 

Mobiil ID-d. Veebikeskkond peab olema kasutatav enamlevinud veebibrauserite 

(Mozilla, Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Google Chome, Safari) ja 

mobiilsete seadmetega (Android, iOS ja Windows); 

3.8.8. andmevahetusteenuste turvameetmed peavad tagama ainult tellija poolt volitatud 

isikute juurdepääsu sõidukaardiga seotud piletitoodete, sellele laetud raha saldo 

andmete pärimiseks ning rahaliste broneeringute teostamiseks (näiteks pöörduva 

osapoole IP aadressi põhine ligipääs ja päringu esitaja autentimine); 

3.8.9. piletimüügisüsteemi majutusteenus peab vastama Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 

määrusega nr 252 kehtestatud infosüsteemide turvameetmete süsteemi poolt 

sätestatud infosusteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (e ISKE) järgi 

tasemele K2T2S2; 

3.8.10. teenuse käideldavus tööajal ei tohi olla väiksem kui 99,5% (lubatud summaarne 

seisak ühes nädalas ~39 minutit). Maksimaalne lubatud teenuse täielik seisaku aeg 

hooldustegevuseks töövalisel ajal on 4 tundi. Veateadetele lubatud maksimaalne 

reageerimisaeg tööajal on 1 tundi (väljaspool tööaega 5 tundi). Piletimüügi, 

piletikontrolli, valideerimise ja bussiraha laadimise toimimist häirivad 

süsteemirikked tuleb kõrvaldada 2 tunni jooksul. Maksimaalne normaalkasutuse 

päringute arv tunnis: 10 000. Maksimaalne päringute arv koormushüppe korral: 

50 000; 

3.8.11. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga peab piletimüügisüsteem võimaldama sõidu 

eest tasumiseks kasutada ka teisi Eestis väljastatud sõidukaarte; 
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3.8.12. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga peab saama vedaja väljastatud sõidukaarte 

kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed piletimüügisüsteemide käitajad 

viivad enda süsteemid selliseks ristkasutuseks vastavusse; 

3.8.13. vedaja peab andma tellijale kaks (2) bussis sõiduõiguse kontrollimise läbiviimist 

võimaldavat seadet ning tagama seadmete tehnilise korrasoleku kogu 

lepinguperioodi jooksul. 

 

 

 

 

  


