
Sõidu meelespea
Kaherattalise mopeediga sõida sõiduteel, 
jalgrattarajal või jalgrattateel. Kolme- ja 
neljarattalise mopeediga pead sõitma 
sõiduteel. 

Mopeediga ei tohi sõita kõnniteel,
jalgteel ega ühisel jalgratta- ja jalg-
teel.

Mopeedijuhina pead sõites juhtrauast 
kinni hoidma kahe käega, välja arvatud 
käega hoiatusmärguandmise ajal, kui 
juhtrauast võib kinni hoida ühe käega.

Mopeedi tehnoseisund peab vastama 
valmistaja nõuetele. Sõiduki omavoliline 
ümberehitamine on keelatud. Muutes 
sõidukit, võid muuta ka juhtimiseks 
vajalikku kategooriat.

Aeglase sõiduki tunnusmärk tuleb 
paigutada neljarattalise mopeedi 
(ehk mopeedauto) taha vasakule 
äärele või keskele.

Keskendu täielikult juhtimisele!

Kindlustus ja ülevaatus
Mopeedi registreerimiseks vii see kõige-
pealt Transpordiameti registreerimiseel-
sesse tehnonõuete kontrolli.

Kuna mopeed on mootorsõiduk, 
siis lisaks registreerimisele on 
kohustuslik ka liikluskindlustus.

Mopeedid ei kuulu korralisele 
ülevaatusele.

 MOPEEDI-
JUHILEKui lükkad kaherattalist mopeedi käe-

kõrval, pead liikuma sõidutee parema ääre 
lähedal, võimaluse korral väljaspool sõidu-
teed. Nii ei tekita sa segadust vastutuleva-
tele sõidukitele, kuna paikned teiste sõidu-
kitega samal pool.

Mopeedi juurest lahkudes võta kiiver kaasa 
ja väldi selle hoiustamist otsese päikse-
valguse käes. Kiivrit istmele jättes võidakse 
see varastada või maha kukkudes võib see 
kahjustusi saada.

Lisainfot leiab lehelt:
liikluskasvatus.ee



Mõisted üldiselt 
Mopeed on kahe-, kolme- või neljarat-
taline mootorsõiduk. Mopeedi tühimass
ei ületa 425  kg ja valmistajakiirus ei ületa
45 km/h. Selle sisepõlemismootori kasulik 
võimsus või elektrimootori suurim püsi-
nimivõimsus ei ületa kahe- ja kolmeratta-
lisel mopeedil nelja kilovatti ning nelja-
rattalisel mopeedil kuut kilovatti. Kahe-
rattalise mopeedi sisepõlemismootori 
töömaht ei ületa  50 kuupsentimeetrit. 
Kolme- ja neljarattalise mopeedi säde-
süütega sisepõlemismootori töömaht ei 
ületa 50 kuupsentimeetrit.

Juhtimisõigus
Mopeedi võid juhtida, kui sul on mis 
tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või 
piiratud juhtimisõigus. Juhtimisõigust 
ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 
1993. aasta 1. jaanuari.

Mopeedi juhtimisõigust (AM-kate-
gooriat) saad taotleda alates 14. elu-
aastast. Kuni 15-aastasel mopeedi 
juhtimisõiguse taotlejal peab olema 
seadusliku esindaja kirjalik nõusolek 
juhtimisõiguse saamiseks. Juhtimis-
õiguse saamiseks tuleb läbida auto-
kool ja sooritada edukalt teooria- ja 
sõidueksam Transpordiametis.

Sõidukit ei tohi anda juhtimiseks 
isikule, kellel puudub sobiv juhtimis-
õigus.

Juhtimisõiguseta sõitmise eest on trahv 
kuni 800 €.

Turvavarustus
Mopeediga sõitmisel istu selleks ette-
nähtud kohal. Nii juhina kui ka kaas-
sõitjana pead kandma kinnirihmatud 
motokiivrit.

Motokiiver peab maksimaalse kaitse 
tagamiseks olema korrektselt kinnitatud ja 
sobima peaümbermõõduga. Kiivri soeta-
misel jälgi, et see oleks CE-tähisega. Ei tasu 
soetada kasutatud kiivrit, sest aja jooksul 
kaotab see oma kaitsevõime. Kasutatud 
kiivri ostul ei pruugi aru saada, kas kiiver on 
terve ega ole varem maha kukkunud.

Mopeedijuhina tee end nähtavaks, 
kandes taustast eristuvaid (erksavärvi-
lisi) riideid, ohutusvesti või helkur-
trakse. Kanna ka nõuetekohaseid põlve- 
ja küünarnukikaitsmeid ning kinniseid 
jalanõusid.

Nõuded ei kehti kinnise kerega kolme- 
ja neljarattalisele mopeedile, millele on 
valmistaja paigaldanud turvavööd ja 
istmed. Kui sõidukis on turvavööd, tuleb 
need ka kinnitada.
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