Busside sõiduplaanide muudatus alates 7. jaanuarist
04.01.2019

Alanud aastast teenindab Hiiumaa siseseid bussiliine AS GoBus. Uuel vedajal on meie maakonna
kaugliinidega kogemus aastast 2005.
Alates 7. jaanuarist 2019 muutuvad nii maakonna- kui ka kaugliinibusside sõiduajad. Selle põhjuseks
on nii parvlaevade väljumisaegade muutumine sarnaselt möödunud aasta samale ajale kui ka hankes
olnud sõiduplaanid. Uuenduseks on mitmete liinide osadel lõikudel ettetellimise ehk nõudeliini
rakendamine. Sellekohasest soovist tuleb vedajale telefoni teel teada anda hiljemalt eelmisel päeval
kella 21ks.
Kuna muudatusi, sh kellaaegade mõneminutilist kohendamist on paljude liinide osas, soovitame
väljumiste ajad üle kontrollida transpordiinfo veebilehelt peatus.ee. Kokkuvõtlik sõiduplaan on
saadaval bussijaamas, bussides, valla kodulehel http://vald.hiiumaa.ee/bussid
ja
maakonnaportaalis www.hiiumaa.ee/transport.
Täpsem info ja nõudeliinide tellimine kell 7-21 GoBus Hiiumaa infotelefonil 511 0774. Infot jagab
tööpäeviti kell 8-17 ka Kärdla bussijaam, tel 463 1188.
Tähtsamad muudatused on (NB! muudatusi on rohkem - täpsem info sõiduplaanidest ja peatus.ee-s):















Liin 631 Kärdla-Heltermaa- Käina- Kärdla väljub senise 10:40 asemel Kärdlast kell 11:20.
Liin 629 on käigus E-R. Jätkuvalt kell 15:05 väljub Kärdlast reis Kärdla-Käina-MäeltseHeltermaa-Käina. Reis Käina-Heltermaa-Kärdla väljub senise 16:50 asemel kell 16:32
(Heltermaal 16:52) ja on samuti käigus E-R.
L ja P on käigus liin 639 Kärdla-Käina-Heltermaa-Männamaa-Kärdla, väljumine Kärdlast kell
15:20.
E-L on käigus liin 656 Kärdla-Luidja-Kärdla väljumisega Kärdlast kell 12:40 ja Luidjalt kell 15:20.
Pühapäeviti sõidab sama teekonda kaugliin 705 Luidja-Viskoosa-Kärdla-Haapsalu-Tallinn.
Kärdlast väljub E-N ja L 19:25 liin 657 Kärdla-Emmaste, jõudes OTSE sõites Emmastesse 20:09.
R ja P sõidab kuni Õnguni.
Liin 625 Käina-Heltermaa-Õngu väljub Käinast kell E-N ja L 19:50. Vajadusel ootab ära Kärdla
suunalt tuleva 657 liini bussi.
Liinid 647 (väljumine Kärdlast 07:02) ja 641 (väljumine Kärdlast 12:35) on käigus iga päev ning
liin 648 (väljumine Kärdlast 16:20) pühapäeviti ja riigipühadel - sõites Nursteni ja reisijate
olemasolul kuni Õnguni.
Liin 641 väljumistega Nurstest 09:15 ja 14:48 on käigus iga päev ning liin 648 väljumisega
Nurstest 19:52 pühapäeviti ning riigipühadel, Õngu-Nurste lõigu peatused ettetellimisel.
Liin 633A Kärdla-Kuri-Sarve-Heltermaa-Kärdla väljub Kärdlast kell 15:18 ning on käigus ka
laupäeviti ja pühapäeviti.
Liin 626 Õngu-Emmaste-Valgu, väljumisega laupäeviti kell 6:15 Õngult, on käigus ainult
ettetellimisel alates tellitud peatusest.
Liin 630 Käina-Kaasiku-Käina, väljumisega tööpäeviti kell 8:17 Käinast, on käigus ainult
ettetellimisel.
Liin 633 Valgu-Männamaa-Käina-Heltermaa-Kärdla alustab reeglina kell 6:55 Suurekaevu
peatusest ja sõidab otse Aadmale. Eelnevatest peatustesse (Valgu-Lelu-Suurekaevu lõik)
sõidab buss ettetellimisel. Heltermaa-Kärdla lõigul sõidab senisest kiiremini.
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Liin 651 Kärdla-Kalana-Kärdla väljub Kärdlast kell 15:20 ja sõidab Kõpu-Kalana lõigule
ettetellimisel või reisijate olemasolul. Tagasitulekul väljub buss üldjuhul Kõpust 16:50, KalanaKõpu lõigu ning Kiduspe ringi peatustesse sõidab buss ettetellimisel.
Liin 657 Kärdla-Emmaste-Sõru väljub tööpäeviti 16:37, sõites Emmasteni ja reisijate olemasolul
kuni Sõru sadamani.
Liin 643 Käina-Aadma-Käina (käigus teisipäeviti Käinast 09:00 ja 13:00) sõidab ettetellimisel või
reisijate olemasolul ka Leluselja peatusesse.
Liin 646 Käina-Kassari-Käina väljub reedeti senise 17:45 asemel 17:05.
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Liin 655 Kärdla (19:25) – Viskoosa (19:48) – Lauka (19:53) – Kärdla (20:15) on käigus
tööpäeviti.
Liin 651 (Kärdlast 08:00 ja Kõpust 08:55) on käigus lisaks laupäevale ka pühapäeviti.
Liin 642 Kärdla (18:15) – Heltermaa (18:50) – Kärdla (19:20) on käigus pühapäeviti.
Liin 642 Kärdla (21:20) – Heltermaa (saabumine 21:50, väljumine 22:20) – Kärdla (22:50) on
käigus reedeti.
Reedeti on käigus ka liin 625 Käina-Heltermaa-Käina, väljumine Käinast kell 17:50 ja
Heltermaalt 18:25.

Maakonnaliini bussides sõitmine on tasuta, kaugliinides tavapärase hinnakirja alusel. Sõiduõiguse saab
maakonnaliini bussi sisenedes valideerimiskaardiga või bussijuhi väljastatava 0piletiga.
Valideerimiskaarte saab osta bussijuhtidelt, Kärdla bussijaamast, Selveri infoletist, Konsumitest ja
postimajast. Kui kaarti ei ole, saab reisija bussijuhilt 0pileti. Maakonnaliini bussiga sõitmiseks ei ole vaja
valideerimiskaarte isikustada.
GoBus teenindab liine vastavalt hankes olnud nõuetele 12 bussiga, mille soetusaastad on 2005…2018.
Bussijuhtideks on eelmistel aastal Hansa Bussiliinides töötanud juhid. Erinevalt varasemast on bussides
turvavööd, mille kinnitamine on reisijatele kohustuslik!
Ohutuid ja sujuvaid sõite soovides
Hiiumaa Vallavalitsus
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