
(PISI)MOPEED JA 
(PISI)MOPEEDIJUHT

✔ (Pisi)mopeediga võib sõita 
sõiduteel, jalgrattateel ja 
jalgrattarajal. Jalgrattateel/rajal 
sõiduteega lõikumise kohale 
jõudes tuleb vähendada kiirust 
ja ületada sõidutee jalakäija 
kiirusel. 

✔ Sõites peavad kõik (mõlemad) rattad 
toetuma pidevalt teepinnale.

✔ Sõites tuleb hoida juhtrauda mõlema käega, 
välja arvatud hoiatusmärguande ajal.

✔ Juhtides mopeedi, peab juhil peas olema 
kinnirihmatatud motokiiver (välja arvatud 
kinnise kerega kolme- ja neljarattalise 
mopeedi puhul, millele on valmistaja poolt 
paigaldatud turvavööd ja istmed). Juhtides 
pisimopeedi, peab alla 16-aastasel juhil 
olema peas kinnirihmatatud jalgratturikiiver.

✔ (Pisi)mopeedijuht peab olema kaine.

Sõita jalakäijatele ette nähtud teel ja  
ülekäigurajal.

Lasta vedada oma juhitavat sõidukit (välja 
arvatud kolme- ja neljarattalist mopeedi) 
looma või teise sõiduki poolt.

Vedada esemeid, mis takistavad juhtimist 
või tekitavad ohtu teistele liiklejatele.

Sõidutada tagaistmel alla 12-aastast.

Sõidutada kaassõitjat, kes ei istu kindlalt 
istmel ja kellel ei ole peas kinnirihmatatud 
motokiivrit (mopeedi puhul) või 
jalgratturikiivrit (pisimopeedi puhul). 

Juhtimise ajal tegeleda kõrvaliste 
tegevustega.
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Kinnita siia
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KAITSE OMA SÕIDUKIT
✔ Tee oma sõidukile turvamärgistus, et vajadusel 

see ära tunda.

✔ Tee oma sõidukist foto.

✔ Lukusta oma sõiduk alati, kui selle juurest lahkud.

✔ Sõiduki juurest lahkudes ära jäta võtmeid 
süütelukku.

✔ Hoia võimalusel sõidukit garaažis või mõnes 
valvatavas kohas.

✔ Ära anna oma sõidukit sõiduks võõrastele või 
juhtimisõiguseta isikule.

LISAINFO: 
Liiklusseadusest, liikluskindlustuse seadusest
www.liikluskasvatus.ee

KEELATUD ON:
HEA

TEADA!



✔ Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane 
isik, kellel on AM-kategooria või mis 
tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või 
piiratud juhtimisõigus. Erandina ei nõuta 
AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) 
juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust 
isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 
1. jaanuari.

✔ Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 
14-aastane isik. 14- ja 15-aastasel 
pisimopeedijuhil peab olema jalgratta 
juhtimisõigus.

✔ Mootorsõiduki, sh mopeedi juhtimisõigust 
ei anta isikule, kellel on liiklusnõuete 
rikkumise eest kehtiv karistus (karistuse 
kandmisest on möödas vähem kui aasta).

✔ AM-kategooria juhtimisõiguse saamiseks 
tuleb autokoolis läbida vastav koolitus.

MOPEED   on kahe- kuni neljarattaline 
mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 
45 km/h ja mille töömaht sisepõlemismootori 
korral ei ületa 50 cm3 või mille suurim püsi-
nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa 4 kW 
ja mille tühimass ei ületa 350 kg.

MOPEED PEAB OLEMA 
kehtestatud korras registreeritud ja sellel peab 
olema kinnitatud riiklik registreerimismärk. 
Mopeed peab vastama tehnonõuetele ja 
pisimopeed valmistajanõuetele. Mopeedil peab 
olema kehtiv liikluskindlustus.

PISIMOPEED   on vähemalt kaherattaline 
sõiduk, mille suurim kasulik võimsus 
sisepõlemismootori korral või mille suurim püsi-
nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa 1 kW 
ja valmistajakiirus ei ületa 25 km/h.

PISIMOPEEDIL PEAB OLEMA 
töökorras pidur, signaalkell ning ees valge ja 
taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal 
küljel kollane või valge helkur.

JUHTIMISÕIGUS (Pisi)mopeedijuhina täida seadusest tulenevaid nõudeid, 
et tagada enda ja teiste liiklejate ohutus!

Mopeedi varustusse kuulub:
➊ valge tuli ees ja punane tuli taga;
➋ pidurituli;
➌ suuna- ja ohutuled;
➍ helkurid;
➎ tahavaatepeeglid;
➏ töökorras pidurid;
➐ spidomeeter;
➑ tugijalg.

KONTROLLI, KAS SINU VARUSTUS
VASTAB NÕUETELE

Mopeedijuhil ja 
tema kaassõitjal 
peab olema peas 
kinnirihmatud 
motokiiver.

et tagada enda ja teiste liiklejate ohutus!

Helkurvestiga 
oled pimedas ja 
halva nähtavuse 

korral teistele 
liiklejatele 
nähtavam.

Mopeedijuht

kannab

nõuetekohast 

kiivrit ja 

soovituslikult

helkurvesti.
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