
Viimsi valla liinidega sõites  
kasuta ÜHISKAARTI 
 
ÜHISKAARDI EELISED 

- kiire ja mugav 
- lihtne kasutada 
- aitab liinivõrku planeerida ja reise kavandada 
- võimaldab ühistransporti tervikuna paremaks arendada 

 

ÜHISKAART MAKSAB 2 € 
Kaarti saab osta järgnevatest asutustest: Haabneeme postkontor, Viimsi 
vallamaja, Pirita Selver, Muuga Maxima, Tallinna R-kioskid, postkontorid, 
Selveid, Maximad, Prismad, Stockmann ja linnavalitsuse teenindussaal. 
 

ISIKUSTA ÜHISKAART ÄRA, SEST SEE ANNAB 
- õiguse kasutada sõidusoodustusi: 

sooduskuupilet 8 €, sooduspilet 0,4 € või tasuta sõiduõigus 
- soodsama hinnaga üksikpileti: 0,76 € 

 

KUIDAS KÄIB ISIKUSTAMINE? 
- müügikohtades tehakse seda teenustasu 1 € eest 
- lihtne on seda teha ise või paluda tuttaval teha Interneti teel 

 

Mine leheküljele www.pilet.ee vali menüüribalt teema „Ühiskaart“. 
Avaneb järgnev aken: 
 

SISESTA SIIA ÜHISKAARDI TAGA 

OLEV NUMBRIKOOD 

SIIA SISESTA OMA ISIKUKOOD 

KOLMANDASSE LAHTRISSE 

SISESTA ID-KAARDI NUMBER 

LINNUKESE PANED VAID SEL JUHUL, 
KUI KASUTAD LISAKS ÜHISKAARDILE 
SOODUSTUSE TÕENDAMISEKS 
ERALDI PABERDOKUMENTI 

KUI ANDMED SISESTATUD, VAJUTA NUPPU „ISIKUSTA KAART“ 

http://www.pilet.ee/


VIIMSI VALLA LIINIDEL KEHTIVAD SÕIDUSOODUSTUSED 
Tasuta saavad valla liinidel sõita sõltumata elukohast: 

- eelkooliealine laps (ei vaja sõiduõigust tõendavat dokumenti) 
- puudega laps (isikustatud Ühiskaart)* 
- puudega lapse saatja (isikustatud Ühiskaart või saadetav laps) 
- sügava puudega 18-aastane või vanem isik (isikustatud Ühiskaart)* 
- Eesti Vabariigi politseiametnik (töötõend) 
- asenduskodu või vanemliku hoolitsuseta laps (isikustatud Ühiskaart) 
- Tšernobõli AEJ avarii likvideerunu (isikustatud Ühiskaart) 
- järelvalvet ja piletikontrolli teostav isik (Ühiskaart ja töötõend) 

 

Tasuta saavad valla liinidel sõita Viimsi valla elanikena registreeritud: 
- 65-aastane ja vanem isik (isikustatud Ühiskaart) 
- kolme ja enama lapsega pere laps (isikustatud Ühiskaart)* 
- alla 3-aastase väikelapsega sõitja (ei vaja sõiduõigust tõendavat 

dokumenti) 
- toimetulekutoetust saava pere laps (isikustatud Ühiskaart) 

 

Sõidusoodustusega saavad valla liinidel sõita sõltumata elukohast: 
- põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilane (isikustatud Ühiskaart 

või RFID õpilaspilet) 
- üliõpilane (isikustatud Ühiskaart) 

 

Sõidusoodustusega saavad valla liinidel sõita valla elanikena 
registreeritud: 

- pensionär (isikustatud Ühiskaart) 
- kaitseväe vormis ajateenija (väeosa tõend) 

 

* - soodustust saab tõendada kuni 31.03.2013 ka Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalameti 

või Sotsiaalkindlustusameti tõendiga, hiljem ainult isikustatud Ühiskaardiga. 
 

SÕIDUSOODUSTUSE SAAMINE 
Sõidusoodustus kantakse automaatselt Ühiskaardile järgnevatel juhtudel: 

- 65-aastane või vanem isik (isikukoodi kontrollimisel) 
- pensionär (Sotsiaalkindlustusameti andmebaasi alusel) 
- Üldhariduskoolis, kutsekoolis või ülikoolis õppiv isik (EHIS 

andmebaasi alusel) 
Muudel juhtudel tuleb isikul esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus 
sõidusoodustuse saamiseks. Taotluse rahuldamisel kantakse soodustus 
Ühiskaardile. 
 
Kõik õpilased, pensionärid ja vanemad kui 65-aastased isikud peavad tasuta 
või soodustusega sõidu saamiseks Viimsi valla liinidel kasutama isikustatud 
Ühiskaarti.   Lisainfo www.pilet.ee, info@pilet.ee,  tel 6 118 000 või 11 800. 

http://www.pilet.ee/
mailto:info@pilet.ee

