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PÄRNUMAA ÜHTSE PILETISÜSTEEMI HINNAD alates 01.07.2022 

Pileti liik  Liinid  Kes Hind 

1. Tunnipilet bussikaardil             linn + maa Kõik isikud 1.50 € 

2. Tunnipilet paberil bussijuhilt  maa Kõik isikud 2 € 

 linn Kõik isikud 3 € 

3. Päevapilet bussikaardil linn + maa Soodustatud isik 4.50 € 

 maa Turist 4.50 € 

 linn+maa Turist 6 € 

4. Viie päeva pilet bussikaardil linn + maa Soodustatud isik 7.50 € 

 maa Turist 7.50 € 

 linn + maa Turist 15 € 

5. 30 päeva pilet bussikaardil linn + maa Soodustatud isik 15 € 

 maa Turist 15 € 

 linn + maa Turist 35 € 

6. 30 päeva sooduspilet bussikaardil  
(õpilane, üliõpilane, pensionär, 65+ vanuses, 
osalise või puuduva töövõimega, 18+ vanuses 
keskmise või raske puudega)  

linn+maa Turist 20 € 

 

Märkused: 

 

1) Linna-, maa- ja avalikud kaugliinid 

Linnaliinid on numbritega 1 – 28. Bussid on sinised, pärnaõie- või pilvedisainiga 

Maaliinid on numbritega 33 – 99, 324 – 334, L12 – L32. Bussid on valged või rohelised, 

pärnaõie disainiga. Avalikud kaugliinid on numbritega 335 – 368.  

 

2) Soodustatud isikud ja Turistid 

Linnaliinidel on Pärnumaale elama registreeritud sõitjatele sõit soodsam. Seetõttu nimetame 

neid Soodustatud isikuteks. Soodustatud isik saab kõiki soodustusi kasutada ainult siis, 

kui tal on isikustatud bussikaart. Kui seda ei ole, siis kehtivad turistihinnad 

Väljaspool Pärnumaad elavaid inimesi nimetame lühiduse mõttes Turistideks.  

 

3) Ühtne piletisüsteem 

Hinnatabelis näidatud juhtudel saab sama piletiga kasutada nii linna- kui ka maaliinide 

busse. Kõik ühtse piletisüsteemi bussid on varustatud kleebisega „Pärnumaa ühtne 

piletisüsteem“ 

Iga kord pärast bussi sisenemist tuleb bussikaart valideerida  või osta pilet bussijuhilt 

sularaha eest.  

 

4) Tasuta sõit 

a) linnaliinidel, ainult Pärnumaa elanikud, isikustatud bussikaardiga: 

õpilane, üliõpilane, pensionär, töövõimetuspensionär, keskmise puudega, raske puudega, 

puuduva töövõimega, 65+ vanuses,   4-ja enama lapsega pere liikmed, eestkostealune. 

http://www._______.ee/
http://pytk.ee/


b) linnaliinidel, sõltumata elukohast, ei pea omama bussikaarti:   

puudega kuni 18-aastane ja tema saatja, sügava puudega isiku saatja,  kaitseväe 

ajateenija, represseeritu, Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi 

tagajärgi likvideerima saadetud isik (sealhulgas välismaalase passi omanikud). 

c) maaliinidel, isikustatud bussikaardi või soodustust tõendava dokumendiga: 

Isikud alla 20 aasta ja alates 63 aasta vanusest, keskmise ja raske puudega, osalise 

töövõimega,  puuduva töövõimega isik, töövõimetuspensionär, raske liikumispuudega või 

sügava puudega isiku saatja. Nimetatud saatja ei pea omama bussikaarti ega dokumenti. 

d) üle Eesti, sõltumata elukohast, ei pea omama bussikaarti: 

Eelkooliealine, puudega kuni 16-aastane,  sügava puudega 16+ vanuses, raske 

nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, juht- või abikoer 

SÕIDUÕIGUS tekib bussikaardi valideerimisega igakordsel bussi sisenemisel või 

bussijuhilt ostetud piletiga.  
Tunnipilet võimaldab siseneda bussidesse piiramatu arv kordi 60 minuti jooksul esimesest 

valideerimisest. Kui 60 minutit täitub sõidu ajal, kehtib sõiduõigus kuni selle sõidu lõpuni. 

Tunni-, päeva- ja 5- ja 30- päeva piletite kehtivus lõpeb 4 tundi pärast südaööd. 
 

SÕITJA ON KOHUSTATUD 

esitama bussikaardi, pileti või tasuta sõiduõigust tõendava dokumendi 

piletikontrolöri  või  bussijuhi esimesel nõudmisel. 

Vajadusel  on  sõitjal kohustus oma isikut tõendada.  Seda ei pea tegema ilmselgelt 

alla 14-aastane laps. 

 

PAGAS 

Sõitjal on õigus bussi salongis tasuta vedada mõistlikus suuruses ja koguses käsipagasit, 

liikumisabivahendeid, puudega isikute juht- või abikoeri, lapsevankreid ja -kärusid ning 

kohase puuri, kasti, suukorvi või rihmaga väikeloomi ja linde. 

Sõitja pagas ei tohi häirida või ohustada bussijuhti ja sõitjaid, takistada sõitjate sisenemist, 
väljumist ja liikumist bussi salongis ning ohustada teiste sõitjate tervist, vara, riideid ning 
määrida või kahjustada bussi. Keelatud pagas on eelkõige radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, 
tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning nõuetekohase pakendita ained ja asjad. 
 

JALGRATTAID, TÕUKERATTAID, RULASID ja TASAKAALULIIKUREID 
EI TOHI BUSSIJUHI LOATA BUSSIS VEDADA, sest see on väga ohtlik ning võib bussi 

sisemust või teiste sõitjate riideid määrida või kriipida. Võimalusel tuleb kergliikur, 

jalg- või tõukeratas eelnevalt kokku panna. Vajalik on ümbris (näiteks suur kilekott 

mõlema ratta ja keti ümber) või spetsiaalne ümbris (näiteks otsi internetist: „velo 

cover“). 
 

SÕITJAL ON KEELATUD 
 * sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid; 

 * avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma ühissõidukijuhi loata; 

 * takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata ühissõidukijuhi vaatevälja; 

 * häirida ühissõidukijuhti ning takistada kontrolliõigusega ametiisiku tööd; 

 * lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust; 

 * seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms; 

 * sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti  või  kaassõitjaid häiriv käitumine. 


