Peatus.ee on ühistranspordi kasutajatele suunatud reisiplaneerimise portaal, mille abil
on võimalik leida Eestis käigusoleva ühistranspordi hulgast enda jaoks kõige sobivamad
ühendusvõimalused ning hoida ennast kursis sinule vajalike liinide sõiduplaanidega.
Portaal aitab ühistranspordi kasutajatel planeerida reise, olgu liikumisvahendiks buss,
troll, tramm, laev, lennuk, rong või kasvõi kõik need koos. Süsteemi on kaasatud
kõikide Eesti maakonnasiseste bussiliinide, kaugliinide, rahvusvaheliste bussiliinide,
Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Kuressaare, Narva, Kohtla-Järve ja Viljandi linnaliinide
sõiduplaanid. Lisaks kajastab peatus.ee infot parvlaevade, siseriiklike lennuliinide ning
rongiliinide käiguoleku kohta.
Käesolev trükis tutvustab peatus.ee paljusid erinevaid kasutusvõimalusi, mille abil
saate otsida enda jaoks vajaliku info veelgi mugavalt ja kiiremini.
Peatus.ee reisiplaneerija arendati välja Maanteeameti tellimusel ning Norra
ﬁnantsmehhanismi ja Euroopa majanduspiirkonna ﬁnantsmehhanismi vahendite toel.
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Peatusepõhise otsingu puhul käib algus- ja
lõpp-punkti valimine järgmiselt.
Sisestad lahtrisse nimega “algus” algpeatuse
nimetuse, pärast kolmandat tähte hakkab
süsteem pakkuma variante, vali avanevast
nimekirjast soovitud peatus.

Samamoodi sisesta lahtrisse nimega “Lõpp”
soovitud lõpp-peatuse nimetus. Vajuta “otsi”.
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Kui valitud peatuste vahel on otseliine, siis
need pakutakse välja kogu nädala lõikes. Kui
otseliinid puuduvad või nendest ükski ei sobi,
siis leiab süsteem ka parimad ümberistumistega
reisivõimalused.
Kui kasutaja pole otsingu teostamisel täpsustanud
kellaaega ja kuupäeva, siis pakutakse välja
ümberistumistega reisivõimalused alates otsingu
tegemise kellaajast.
Kui otsingu tegemise kellaajal ei ole enam
võimalikke ühendusi, siis pakutakse välja viimane
võimalik reis päeva jooksul.
Oluline on jälgida, mis nädalapäevadel ühendus
on võimalik ning pöörata tähelepanu ka liini
lisainfole liini nimetuse all.
Täht A tähistab avalikku liini ja K kommertsliini.
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Kui sa ei tea peatuse nime, on otsingut võimalik
teostada ka aadressi järgi. Selleks tuleb otsingu
lahtri all muuta otsingu tüüp aadressiks. Otsingu
tüüp ei pea olema alguse ja lõpu lahtris sama.
Nagu ka peatuse otsingu puhul, pead
pakutavatest valikutest leidma just endale
sobiva.
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Otsingu algust ja lõppu on võimalik valida ka
kaardilt.

Selleks, et valida suvalist kohta kaardil,
liigu hiirega soovitud kohta ja vajuta
paremat hiire klahvi. Ilmub taas väike
infoaken, kus saad antud punkti määrata
algus - või lõpp-punktiks.
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Kui oled piisavalt sisse zoominud, saad valida
konkreetse peatuse alg-või lõpp-punktiks.
Selleks kliki peatuse tähisel. Seejärel ilmub
väike infoaken, kus saad valiku teha.
Alg-või lõpp-punkt.
Samuti näed antud peatust läbivaid liine.

Otsitulemusi saad lihtsalt kuvada kaardil.
Selleks vajuta otsitulemuse lõpus olevale
nupule “Kaart”.

Uues aknas avaneb kaart, kus on näha
jalgsi käidavad vahemaad mustade
joontega ja ühistranspordiga läbitavad
vahemaad erinevate värviliste joontega.
Kaarti on võimalik saata ka sõbrale,
sisestades sõbra e-maili aadressi
vastavasse lahtrisse ja vajutades nuppu
“saada”.
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Otsingut saad piirata väljumise kellaaja ja
kuupäevaga.
Vajutades nuppu “detailne otsing” ilmuvad
ekraanile lisavõimalused otsingu piiramiseks.

Võimalik on sisestada saabumise kellaaeg
ja kuupäev, määrata maksimaalne
ümberistumiste arv, kas tegemist on
avalike või kommertsliinidega, linna või
maakonnaliinidega ja ka piirkonda.
Vaikimisi on valitud kõik transpordi liigid
ja detailse otsingu puhul saad neist
mittevajalikud eemaldada.
Lisaks saab otsingut piirata liini numbriga
ning valida vahepeatust.
Vajutades nupule lisaparameetrid saad
lisaks määrata jalgsikäigu maksimaalse
vahemaa linnas ja mujal, jalgsikäigu kiiruse,
ümberistumiste ajavaru ning reastada
otsitulemust.

Kuna ühistranspordi andmebaasis on
kõik transpordivõimalused esindatud, siis
näiteks kahe linnas asuva peatuse vahelise
otsingu tegemiseks ei ole mõistlik kasutada
maakonnaliine. Et neid otsitulemusest
eemaldada, võibki detailse otsingu puhul valida
otsitava liini liigiks ainult linnaliinid, siis on
kindel, et kõik pakutavad ühendusvõimalused
arvestavad ainult linnaliinidega.
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Kui kahe peatuse vahel on otseliine, siis
need kuvatakse alati esimesena. Kui nende
hulgas sobivat ei leidu on võimalik valida
ka ümberistumistega liinide hulgast. Selleks
klikka järjehoidjal nimega “Ümberistumisega”.
Kui otseliine ei ole, kuvatakse kohe
ümberistumistega liinid.

Avatud järjehoidjatel saad reastada oma
otsitulemusi saabumise või väljumise aja järgi,
sõiduaja järgi, kuvada ainult avalikke liine või
tulemust trükkida.

Samuti on võimalik saata otsitulemus sõbrale.
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Kui mõni nendest liinidest sind ei huvita,
siis trükkimise jaoks saad need liinid
nimekirjast eemaldada, kui lähed hiirega liini
numbri lahtrile ja võtad avanevas rippaknas
mittevajalikel liinidel linnukesed eest. Trüki
nupp asub peatuse graaﬁku sakil.

Linnaliinide peatuse sõiduplaani otsingu
teostamiseks vajuta esmalt linnaliinide sakil.

7.
Vali linn ja siis peatus. Pane tähele, et
linnaliinide puhul ei ole samanimelised,
lähestikku asuvad peatused kokku
grupeeritud. Pakutakse välja konkreetsed
peatuste postid, täpsemad selgitused leiad
sulgudes peatuse nime all. Valides peatuse,
avaneb peatuse sõiduplaan, kus on toodud
kõik valitud peatust läbivad liinid.
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Maakonnaliinide peatusepõhise otsingu
teostamiseks klikka kõigepealt maakonnaliinide
sakil. Vali maakond. Vali peatus.
Maakonnaliinide puhul on erinevate suundade
peatused grupeeritud. Siin tuleb liini nimetusest
välja lugeda liini suund.
Tulemusi on võimalik ka ﬁltreerida, näiteks
valides ainult avalikud liinid ja trükkida.
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Linnaliinide sõiduplaanide kuvamiseks klikka
linnaliinide sakil. Vali linn ja vajalik liin. Klikka
liini numbril, nimel või nupul graaﬁk.

Kursoriga peale liikudes näed ära selle
marsruudi nimetuse. Samuti kuvatakse
igal väljumisajal klikkides selle konkreetse
väljumise kõikide peatuste läbimisajad. Kollasel
taustal kuvatud väljumisi teenindavad madala
sisenemisega sõidukid.
Sõiduplaani saad ka trükkida ja sõbrale saata.

Linnaliinide puhul ilmuvad valikusse kaks
põhisuunda, millest saad valida konkreetse
peatuse. Teisi võimalikke suundi saad valida
ülevalolevast lahtrist.

Mõned kellaajad on märgitud teise värviga,
neid tuleb jälgida, kuna tegemist on
muudetud marsruutidega.
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Maakonnaliinide sõiduplaanide kuvamiseks
klikka esmalt maakonnaliinide sakil. Vali
piirkond. Vali vajalik liin.

Vaikimisi kuvatakse põhimarsruut, teisi
marsruute saad valida ülalolevast lahtrist.
Liini graaﬁkut saad ka trükkida ja sõbrale
saata. Samuti saad vaadata liini teekonda
kaardil, mida on võimalik kuvada ka otse
liinide nimekirja juurest.

Kaardil võid vaadata liini erinevaid
marsruute või kõiki marsruute korraga. Ka
seda saad saata sõbrale ja trükkida.
Soovitame alati tähelepanu pöörata ka liini
lisainfole, mis on kirjas liini nimetuse all!
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Huvipakkuvate liinide kohta on võimalik
tellida teavitusi. Teavituse tellimiseks tuleb
end kasutajaks registreerida.

Kui andmed on sisestatud, saadetakse
kasutajale e-kirja teel konto aktiveerimise
link. Kui konto on aktiveeritud, saab kasutaja
sisse logida. Nüüd on võimalik tellida liinide
kohta teavitusi, et olla kursis konkreetsete
liinide muudatustega.

Klikka liini taga olevale teavitusnupule.
Juba tellitud liinide teavitusnupul on näha
roheline täpp.
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Tagasiside saatmiseks kliki nupul
“Tagasiside”. Kui oled sisse loginud, siis
kirjuta lihtsalt oma kommentaar ja saada.

Teavitused liini muudatustest laekuvad
enne muudatuste jõustumist kasutaja
registreerimisel sisestatud e-postile.
Teavitusi on võimalik hiljem eemaldada.

Kui sa ei ole sisse loginud, tuleb sisestada
ka oma e-posti aadress, et oleks võimalik
sulle vastata. Kõik soovitused ja märkused
on teretulnud!

www.mnt.ee

