
 
LIIKLUSTARGA BUSSISÕITJA MEELESPEA 

Reeglid mida järgida, et olla tark ja viisakas bussiga sõitja. 

 

 
BUSSI OOTAMINE 

• Ootan bussi sõidutee äärest vähemalt 50 cm kaugusel või bussipeatuse punase ohutusjoone 

taga, kui see on maha märgitud. 

• Tean, et peatuses tõuklemine, ringi jooksmine, teiste ehmatamine võib valusalt lõppeda, 

kuna on oht jääda bussi rataste alla. 

• Tean, et peatuses telefoniga mängides võin ajataju ja tähelepanu kaotada ning õigest bussist 

maha jääda. 

• Pimeda ajal on mul helkur alati riiete küljes ja nähtaval. Nii näeb bussijuht mind juba 

kaugelt. 

• Tean, et peatusse sõitva bussiga kaasa jooksmine ja peatuses trügimine on ohtlik. 

 
BUSSI SISENEMINE  

• Astun bussi juurde alles siis, kui buss on peatunud ja lasen sõitjatel enne sisenemist väljuda. 

• Tean, et kiirustamine ja trügimine pole vajalik, kuna bussijuht ei jäta kedagi maha. Liigne 

kiirustamine ja trügimine tekitab probleeme ning võib lõppeda kukkumisega. 

• Tean, et kui bussil on mitu ust, siis on soovitav siseneda esimesest või keskmisest uksest, 

sest bussijuht ei näe hästi tagumiste uste juures toimuvat.  

• Buss ei ole söögikoht. Enne bussi sisenemist söön ära oma näksi (jäätis, krõpsud, küpsised, 

hamburger) ja viskan jäätmed prügikasti. 

• Enne sisenemist panen rippuva helkuri taskusse, et see bussis kuhugi kinni ei jääks (näiteks 

kahe istme vahele) ja ära ei tuleks. 

• Bussi sisenedes ütlen juhile viisakalt „Tere“. 

 
BUSSI SÕITMINE  

• Tean, et bussis tuleb istuda.  

• Kui bussis on turvavööd, siis kinnitan selle alati. 

• Tean, et suur seljakott võib teisi sõitjaid häirida ning seetõttu võtan ta alati enne bussi 

sisenemist seljast ära. Kui istun, siis panen seljakoti sõidu ajaks lae all asuvasse riiulisse, 

istme alla või jalge ette põrandale. Istudes ei jäta ma kunagi seljakotti selga.  

• Tean, et bussis tuleb alati arvestada teiste sõitjatega. Lärmamine ja valju muusika kuulamine 

häirib teisi sõitjaid ning segab bussijuhil bussi juhtimist. 

• Tean, et osadel bussidel asuvad prügikastid uste juures. Sinna käib igasugune pisipraht – 

nätsud, kommid, kommipaberid, taskurätikud jne. Nätsu ja kleepuva kommi koht on 

prügikastis, mitte bussiistme küljes.  

• Tean, et bussiseinad ja -istmed pole mõeldud sodimiseks ja lõhkumiseks.  

 



 
BUSSIST VÄLJUMINE 

• Bussist väljuma asudes, kontrollin, et olen kõik oma asjad, nii istme pealt kui alt, kaasa 

võtnud. 

• Bussist väljudes tänan juhti sõidu eest. 

• Pimeda ajal võtan väljumise järel helkuri taskust välja, et oleksin teistele liiklejatele 

märgatav. 

• Tean, et pärast bussist väljumist võin sõidutee ületada alles siis, kui buss on ära sõitnud. 

Bussi eest või tagant teed ei ületa, sest nii jään bussi varju ning autojuhid ei näe mind.  

 
LINNALIINI BUSSIS SÕITMINE 

• Tean, et bussis tuleb võimalusel istuda. Bussis seistes hoian kogu sõidu aja torust, rihmast 

või käepidemest kinni.  

• Tean, et bussis ei tohi seista eespool esimest istmerida, sest see varjab bussijuhi vaatevälja.  

• Tean, et kui bussis on seisjaid, siis ma ei hoia koolikotti või muid asju eraldi istmel.  

• Enne peatust annan väljumise soovist varakult teada ja vajutan STOPP-nuppu. Bussi ukse 

juures seistes ei pruugi juht mind märgata või aru saada, et tahan väljuda. 

• Tean, et enamuse linnaliini busside kolmas uks avatakse sõitja enda poolt. Selleks pean 

vajutama ukse juures olevat STOPP-nuppu. See uks sulgub automaatselt, mistõttu ei tasu 

jääda ukseavasse kauaks seisma. Linna liigendbusside neljas uks ei ole avatav. 

• Tean, et bussis sõites ma ei seisa tõukerattal, tasakaaluliikuril, rulal ja muul ratastega 

vahendil, kuna see võib pidurdamise või kiirendamise korral järsult liikuma hakata. 

• Tean, et käte või pea bussiukse vahele panemine on ääretult ohtlik. Sama ohtlik on pead või 

käsi bussiaknast välja panna.  

• Tean, et buss peatub ainult liiklusmärgiga tähistatud bussipeatuses. 

 
BUSSIINFO JA KAOTATUD ASJAD 

• Tean, et bussis on sõiduõigus ainult siis, kui olen bussi sisenemisel oma bussikaardi 

valideerinud. Maaliini bussis saab sõita ka ilma bussikaardita, kuid sel juhul tuleb kindlasti 

bussijuhile näidata õpilaspiletit ja saada temalt 0-hinnaga paberpilet.   

• Tean, et kogu Eesti sõiduplaanide info on internetis aadressil www.peatus.ee.  

• Tean, et bussi unustatud asjade kiireks leidmiseks tuleb kohe võtta ühendust selle 

bussifirmaga, kuhu bussi asjad jäid. Bussifirmade kontaktandmed leian veebilehelt 

http://eesti.reisibussid.ee/bussifirmad_eestis/.  

 

http://www.peatus.ee/
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