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Meie  19.10.2022  nr 7-5/221369/2205443 

Tasuta sõidu õigus Tallinnas 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Kirjutasite, et Teil ei ole enam õigust Tallinna ühissõidukites tasuta sõita, kuigi elate endiselt 

Tallinnas.  

 

Tallinna ühissõidukites saab tasuta sõita inimene, kelle elukoht asub rahvastikuregistri kohaselt 

Tallinna linnas (Tallinna Linnavolikogu 13.11.2014 määrus nr 29 „Tallinna ühistranspordis 

sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ § 2 p 24 ja § 5 lg 1 p 15). Sõidusoodustuse 

tõendamiseks tuleb ühissõidukisse sisenemisel valideerida isikustatud Ühiskaart, mis kehtib koos 

isikut tõendava dokumendiga. Inimese rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse 

e-piletisüsteemi kaudu automaatselt üks kord kuus. Kui inimene registreerib enda elukohaks 

väljaspool Tallinna linna asuva aadressi, ei ole tal enam õigust saada sõidusoodustust (§ 5 lg 3). 

 

Õiguskantsleri nõunik kontrollis rahvastikuregistrist Teie elukohakannet. Teie elukoha andmeid 

ei ole praegu registrisse märgitud. Kuna tasuta sõidu õigus Tallinnas on seotud 

rahvastikuregistrisse märgitud elukoha andmetega, on Teilt see õigus tõepoolest ära võetud. 

Samas ei ole seda tehtud meelevaldselt ja Teie õigusi ei ole rikutud.  

 

Oma elukoha aadressi ([ ]) saate registreerida siis, kui Teil on selleks alus: näiteks üürileping või 

ruumi omaniku nõusolek. Elukoha registreerimise kohta leiab lähemat teavet Siseministeeriumi 

veebilehelt (elukohatoimingud) ja Tallinna veebilehelt (elukoha aadressi muutmine 

rahvastikuregistris). 

 

Kui ruumi omanik ei anna nõusolekut Teie elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kanda, kuid 

Tallinna linnale on teada, et Te elate Tallinnas, saab linn ruumi omaniku vastuseisust hoolimata 

märkida rahvastikuregistrisse Teie elukohaks Tallinna (rahvastikuregistri seaduse 

(RRS) § 87 lg 4). Rahvastikuregistri seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt peab kohalik 

omavalitsus rakendama uurimispõhimõtet ja kaalutlusõigust ning registreerima inimese 

elukohateate ka siis, kui selleks puudub ruumi omaniku nõusolek või luba, kuid inimene 

tegelikult elab elukohateates esitatud aadressil (rahvastikuregistri seaduse eelnõu algataja 

seletuskiri, lk 46). Kui aga linnale on teada, et viibite püsivalt Tallinnas, ent pole kindlaid 

andmeid Teie täpse elukoha kohta, on võimalik rahvastikuregistrisse märkida Teie elukoht ka 

linna ja linnaosa täpsusega (RRS § 87 lõiked 2 ja 3). 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/419032022009
https://www.riigiteataja.ee/akt/419032022009
https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/elukohatoimingud
https://www.tallinn.ee/et/elukoha-aadressi-muutmine-rahvastikuregistris
https://www.tallinn.ee/et/elukoha-aadressi-muutmine-rahvastikuregistris
https://www.riigiteataja.ee/akt/104082022014
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d3beed6e-7b7b-4e39-af91-1e2ad5ecd73c
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d3beed6e-7b7b-4e39-af91-1e2ad5ecd73c
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Tallinnas on sõidusoodustused (ühe tunni sooduspileti QR-piletina, ühe tunni sooduspileti, 

30 päeva sooduspileti ning Elroni ja Tallinna soodusühispileti soetamisel) ette nähtud ka 

19-aastastele ja vanematele keskmise puudega inimestele, kes elavad väljaspool Tallinna. 

Näiteks ühe tunni sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga või QR-piletina)  maksab sellisel juhul 

0,75 eurot ning 30 päeva sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga) 13 eurot.  

 

Tallinna linna kodulehel on öeldud, et väljaspool Tallinna elavatel puuetega inimestel tuleb 

ühistranspordis sõidusoodustuse õiguse saamiseks pöörduda Tallinna Linnakantselei 

teenindusbüroosse (aadressil Vabaduse väljak 7) Ridango AS-i klienditoe spetsialisti poole ning 

esitada kehtiv puudeotsus/puudekaart koos isikut tõendava dokumendiga. Sõidusoodustust võib 

taotleda ka e-posti teel. Selleks tuleb saata aadressile info@pilet.ee digiallkirjastatud avaldus, 

millele on digiümbrikus lisatud kehtiv puudeotsus.  

 

Loodan, et Teil on neist selgitustest abi. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Teadmiseks (avaldaja andmeteta): Nõmme Linnaosa Valitsus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kärt Muller  693 8418 

Kart.Muller@oiguskantsler.ee 

https://www.tallinn.ee/et/pilet/soodustused#erivajadusega_inimene

