
MÕISTED LIIKLUSSEADUSE TÄHENDUSES 
Väljavõte LIIKLUSEADUSE § 2.  Mõisted 

 

 

 

LIIKLUS on jalakäija(te) või sõiduki(te) liikumine ja paiknemine teel. Liikluseks loetakse ka kariloomade 

ajamist ja ratsutamist; 

 

LIIKLEJA on isik, kes osaleb liikluses jalakäija või juhina; 

 

JALAKÄIJA on jalgsi, ratastoolis või muu sarnase üksnes piiratud liikumisvõimega isikule kasutamiseks 

ettenähtud sõidukiga liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või 

muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja; 

 

JUHT on isik, kes juhib sõidukit või maastikusõidukit, juhib või ajab teel loomi. Õppesõidu või sõidupraktika 

ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi õpetajat või -juhendajat, eksamisõidul loetakse juhiks 

eksamineeritav; 

 

SÕITJA on isik, kes kasutab liiklemiseks sõidukit, kuid ei juhi seda; 

 

KONTROLLIJA on seadusega antud pädevuse piires sõidukeid, liiklejaid ja sõitjaid kontrolliv isik, kellel on 

kaasas oma pädevust tõendav dokument; 

 

REGULEERIJA on oma pädevuse piires liiklejaid suunav või peatav isik; 

 

 

 

SÕIDUK on teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul; 

 

JALGRATAS on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese või inimeste lihasjõul 

pedaalide või käsiväntade-hoobade abil. Jalgratas võib olla varustatud ka elektrimootoriga, mille 

maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25 kilovatti. Jalgrattaks ei loeta ratastooli, mis on ette nähtud 

liikumiseks puudega isikule; 

 

TASAKAALULIIKUR on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuv isetasakaalustuv kaherattaline 

üheteljeline sõiduk; 

 

TRAMM on sõitjate vedamiseks ettenähtud elektrikontaktliiniga ühendatud rööbashaagisega või 

rööbashaagiseta rööbassõiduk; 

 

MOOTORSÕIDUK on mootori jõul liikuv sõiduk, välja arvatud üksnes piiratud liikumisvõimega isikule 

kasutamiseks ettenähtud mootoriga sõiduk, elektrimootoriga jalgratas, tasakaaluliikur, pisimopeed, 

robotliikur, maastikusõiduk, tramm ja sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa kuut kilomeetrit tunnis; 

 



MOOTORSÕIDUKI JUHTIMINE on isiku igasugune tegevus mootorsõiduki juhi kohal, kui mootorsõiduk 

liigub. Mootorsõiduki juhtimiseks loetakse ka isiku tegevust, kui ta ei viibi juhi kohal, kuid mõjutab 

juhtimisseadiste (juhtrauad, rooliratas või muu selline) abil mootorsõiduki liikumissuunda või kiirust; 

 

MOPEED on kahe-, kolme- või neljarattaline mootorsõiduk, mille tühimass ei ületa 425 kilogrammi ja mille 

valmistajakiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis ning mille sisepõlemismootori kasulik võimsus või 

elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa kahe- ja kolmerattalisel mopeedil nelja kilovatti ning 

neljarattalisel mopeedil kuut kilovatti. Kaherattalise mopeedi sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 

kuupsentimeetrit ning kolme- ja neljarattalise mopeedi sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 

50 kuupsentimeetrit; 

 

MOOTORRATAS on külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille sisepõlemismootori 

töömaht on üle 50 kuupsentimeetri või valmistajakiirus ületab 45 kilomeetrit tunnis. Mootorrattaks 

loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist 

mootorsõidukit; 

 

AUTO on sõitjate või veose veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks ettenähtud 

vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis. Autoks loetakse 

ka elektrikontaktliiniga ühendatud mitterööbassõidukit. Autoks ei loeta mopeedi, mootorratast, traktorit 

ega liikurmasinat; 

 

SÕIDUAUTO on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta; 

 

VEOAUTO on veose veoks ettenähtud auto; 

 

BUSS on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale rohkem kui kaheksa istekohta; 

 

TROLL on sõitjate vedamiseks ettenähtud elektrikontaktliiniga ühendatud auto, millel on lisaks juhikohale 

rohkem kui kaheksa istekohta; 

 

AUTORONG on ühest või enamast vedavast autost (veduk) ja ühest või enamast haagisest või 

pukseeritavast seadmest koosnev sõidukite ühend; 

 

HAAGIS on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk. Haagiseks ei 

loeta pukseeritavat seadet ega vahetatavat pukseeritavat seadeldist; 

 

KERGHAAGIS on haagis, mille täismass ei ületa 750 kilogrammi; 

 

TRAKTOR on rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ettenähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt 

kaks telge ja mille valmistajakiirus on vähemalt kuus kilomeetrit tunnis. Traktoriks ei loeta auto alusel 

valmistatud eritöömasinat; 

 

LIIKURMASIN on ratastel või roomikutel liikuv, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, 

mille valmistajakiirus on suurem kui 6, kuid väiksem kui 40 kilomeetrit tunnis. Liikurmasinaks ei loeta auto 

alusel valmistatud eritöömasinat; 



 

MASINRONG on traktorist või liikurmasinast (veduk) ja haagisest või pukseeritavast seadmest või 

vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon; 

 

PUKSEERITAV SEADE on mootorsõiduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, 

ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub; 

 

TÄISMASS on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass; 

 

REGISTRIMASS on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, 

mis ei tohi ületada täismassi; 

 

TÜHIMASS on valmistaja määratud täisvarustuses sõiduki mass; 

 

TEGELIK MASS on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega; 

 

MAASTIKUSÕIDUK on mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole käesoleva 

seaduse tähenduses mootorsõiduk; 

 

MAASTIK on maa-ala, mis ei ole tee ehitusseadustiku tähenduses ja mis ei ole ette nähtud mootorsõiduki, 

trammi ega raudteesõiduki liiklemiseks; 

 

 

TEE on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu 

ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt pealiskihist jagunevad teed 

kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud 

materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. 

Kruusatee on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või 

muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud; 

 

SÕIDUTEE on sõidukite liikluseks ettenähtud teeosa. Jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgtee ei ole sõidutee. 

Teel võib olla mitu eraldusribadega eraldatud sõiduteed. Samal tasandil lõikuvad sõiduteed moodustavad 

sõiduteede lõikumisala. Sõiduteeäärt näitab asjakohane teemärgis või selle puudumisel teepeenra, 

eraldus-, haljas- või muu riba äär, rentsli põhi või sõidutee äärekivi. Kui sõiduteega samal tasandil asuvad 

mõlemasuunalised trammiteed on sõidutee ühes servas, on mitterööbassõidukite sõidutee ääreks 

sõiduteepoolne trammirööbas; 

 

SÕIDURADA on sõidutee pikiriba, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või 

teekattemärgistega ja mille laius on küllaldane autode liiklemiseks ühes reas. Kaherattaline mootorratas ja 

mopeed võivad sõidurajal liikuda kahes reas; 

 

SÕIDURIDA  on rida, mille moodustavad üksteise järel sõitvad sõidukid; 

 

RISTMIK on samatasandiliste sõiduteedega teede lõikumisel moodustunud ala. Ristmikuks ei loeta parkla, 

õueala, puhkekoha ega teega külgneva ala teega piirnemise kohta, samuti parkla, õueala, puhkekoha ega 



teega külgneva ala juurdesõiduteed, üherajalise tee ning põllu- või metsatee teega lõikumise kohta ja 

selliste teede omavahelisi lõikumisi. Ristmik on reguleeritav, kui liiklejate liikumise järjekorra määravad 

foorituled või reguleerija märguanded. Muul juhul on ristmik reguleerimata; 

 

PEATEE on asjakohase liiklusmärgiga tähistatud tee kogu selle ulatuses. Ristmikul on peateeks asjakohase 

liiklusmärgiga tähistatud tee lõikuva tee suhtes, kattega tee kruusatee või pinnastee suhtes ja kruusatee 

pinnastee suhtes. Kruusa- või pinnastee kattega lõik enne lõikumist kattega teega ei muuda kruusa- või 

pinnasteed kattega teeks; 

 

TEEGA KÜLGNEV ALA on teeäärne piirkond, kus asuv rajatis on juhile teelt näha ja kuhu võib viia 

juurdesõidutee; 

 

KIIRTEE on asjakohaste liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega tähistatud spetsiaalselt mootorsõidukite 

liikluse jaoks rajatud tee, mis ei teeninda teega külgnevaid kinnistuid, millel on kummagi sõidusuuna jaoks 

eraldatud sõiduteed ja kus ei ole ühel tasandil ristumisi tee, raudtee, trammitee, jalgratta- ja jalgtee, 

jalgrattatee, jalgtee ega kõnniteega; 

 

JÄÄTEE on külmunud veekogule sõidukite ja jalakäijate liikluseks ajutiselt rajatud, asjakohaste 

liikluskorraldusvahenditega tähistatud tee; 

 

PÄRISUUNAVÖÖND on sõidukite ühes suunas liiklemiseks ettenähtud sõidutee või selle osa. Kahesuunalise 

liiklusega sõidutee puhul loetakse pärisuunavööndiks sõidutee parempoolset osa, mida vasakult piirab 

liikluskorraldusvahend, selle puudumisel sõidutee mõtteline keskjoon. Sõidutee keskel sõiduteega samal 

tasandil asuvate trammiteede korral on suunavööndite eralduspiiriks trammiteede mõtteline keskjoon. 

Pärisuunaline trammitee kuulub pärisuunavööndisse. Kahesuunalise liiklusega sõiduteel, mille kogulaiuses 

on kolm teekattemärgistega tähistatud sõidurada, on pärisuunavööndiks ainult parempoolne sõidurada, 

kui liikluskorraldusvahend ei määra teisiti. Kui teel on eraldi rada ühissõidukile, aeglasele, raskele või muule 

sõidukile, mis ei ole raudteesõiduk ega rööbassõiduk, on selle eraldi raja sõiduteepoolne äär 

pärisuunavööndi ääreks muule mitterööbassõidukile; 

 

ERALDUSRIBA on sõiduteid eraldav tõkke-, haljas- või muu riba, mis ei ole ette nähtud sõidukite 

liiklemiseks; 

 

KÕNNITEE on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil 

sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või 

teekattemärgistega; 

 

ÜLEKÄIGURADA on jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud asjakohaste 

liiklusmärkide või teekattemärgisega tähistatud sõidutee, jalgrattatee või trammitee osa, kus juht on 

kohustatud andma jalakäijale teed. Ülekäigurada on reguleeritav, kui liiklejate liikumise järjekorra 

määravad foorituled või reguleerija märguanded. Muul juhul on ülekäigurada reguleerimata. Ülekäigurajal 

võib sõidutee ületada jalgrattaga või tasakaaluliikuriga sõites ja robotliikuriga, kuid sel juhul ei ole 

reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil, tasakaaluliikuri juhil ega robotliikuril sõidukijuhi suhtes eesõigust, 

välja arvatud juhul, kui jalgrattur, tasakaaluliikuri juht või robotliikur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele 



sõidukijuht pöörab. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada 

sõiduteed ületavat jalakäijat ja robotliikuriga ühtegi eelnimetatutest; 

 

ÜLEKÄIGUKOHT on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ettenähtud, arusaadavalt 

rajatud ja asjakohaselt tähistatud teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud 

juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Ülekäigukohal võib sõidutee 

ületada jalgrattaga või tasakaaluliikuriga sõites või robotliikuriga, kuid jalgratturil, tasakaaluliikuri juhil ega 

robotliikuril ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur, tasakaaluliikuri juht või 

robotliikur ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Ülekäigukohal sõiduteed ületades ei 

tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat ja robotliikuriga ühtegi 

eelnimetatutest; 

 

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHT on tee ja raudtee samatasandiline lõikumiskoht. Tee ja raudteeülesõidukoha 

piiriks on tõkkepuu, selle puudumisel ühe- või mitmerööpmelist raudteed tähistavate liiklusmärkide 

asukoht; 

 

JALGTEE on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla 

tähistatud asjakohase liiklusmärgiga; 

 

JALGRATTA- JA JALGTEE on jalgrattaga, tasakaaluliikuri, robotliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud 

eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud. Sõiduteega teede ristmikul on 

jalgratta- ja jalgtee tee osa; 

 

JALGRATTARADA on jalgratta, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud ja teekattemärgisega 

tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa; 

 

JALGRATTATEE on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud sõiduteest 

ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee, mis on tähistatud asjakohase liiklusmärgiga. 

Sõiduteega teede ristmikul on jalgrattatee tee osa; 

 

PARKLA on sõidukite parkimiseks ettenähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille 

moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad; 

 

ÕPPESÕIDUVÄLJAK on selleks kohandatud ja muuks liikluseks suletud kattega tee või maa-ala; 

 

ÕUEALA on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude 

vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud õueala 

liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega; 

 

ASULA on hoonestatud ala, mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud asula liikluskorda kehtestavate 

liiklusmärkidega; 

 

LIIKLUSKORRALDUSVAHEND on liiklust korraldav või suunav vahend (foor, liiklusmärk, teemärgis, vilkur, 

piire, kiiruspiiraja, künnis, hoiatuslint, tähispost, tähiskoonus, tõkkepuu, ohutussaar või muu selline); 

 



LIIKLUSMÄRK on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või 

aidatakse liikluses orienteeruda; 

 

TEEMÄRGIS on teekattemärgis ja püstmärgis, millega kehtestatakse teatav liikluskord, aidatakse liikluses 

orienteeruda ja juhitakse tähelepanu erinevatele ohuallikatele. Teekattemärgis on teekattele kantud joon, 

nool, kirje või kujutis. Püstmärgis on teerajatise äärel vaheldumisi asetsevad valged ja mustad vöödid või 

valgele postile kantud helkur koos musta vöödiga või ilma selleta; 

 

FOOR on teedel kasutatav elektriline seade liikluse reguleerimiseks valgussignaalide abil; 

 

LIIKLUSVÄLINE TEABEVAHEND on püsivalt maapinnaga ühendatud alusele või teisaldatavale 

kandekonstruktsioonile või muule teabevahendi kandjale paigaldatud kuulutus, teadaanne, reklaam või 

märgis, mis ei ole ette nähtud liikluse korraldamiseks või mis ei ole liikluskorraldusvahendi kohta 

kehtestatud nõuete kohane; 

 

EESÕIGUS on liikleja õigus liikuda enne teist liiklejat; 

 

ANDA TEED (mitte takistada) on nõue, et liikleja ei jätkaks ega alustaks liikumist ega teeks manöövreid, 

mis võiksid sundida teist liiklejat järsult muutma liikumissuunda või -kiirust; 

 

MANÖÖVER on igasugune pööre või mis tahes sõiduraja vahetus või ümberpõige; 

 

PÖÖRE on kõrvale- või tagasipööre; 

 

MÖÖDASÕIT on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõites. 

Möödasõiduks ei loeta ümberpõiget ega möödumist; 

 

ÜMBERPÕIGE on möödumine sõiduteel seisvast ühest või mitmest sõidukist või muust takistusest 

kasutatavalt sõidurajalt välja sõites. 

 

MÖÖDUMINE on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõitmata. 

Möödumiseks loetakse ka vastusõitvast sõidukist möödumist; 

 

LIIKLUSOHT on olukord, mis sunnib liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda või -kiirust või 

peatuma; 

 

LIIKLUSÕNNETUS on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab 

inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju; 

 

PEATUMINE on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise 

ajaks. Peatumiseks ei loeta sõiduki seismajäämist liiklusvoos või liikluskorraldusvahendi või reguleerija 

nõudel; 

 

PARKIMINE on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale- või 

mahaminekuks või veose laadimiseks; 



HÄDAPEATUMINE on sõiduki seismajätmine või -jäämine, kui sõidu jätkamine on ohtlik või tehniliselt 

võimatu; 

 

PIMEDA AEG on ajavahemik ehast koiduni, kui loodusliku valguse vähesuse tõttu on nähtavus alla 300 

meetri; 

 

HALB NÄHTAVUS on ilmast või muudest nähtustest (udu, vihm, lumesadu, tuisk, hämarus, suits, tolm, vee- 

ja poripritsmed, vastupäike) tingitud ajutine olukord, kui teel vaadeldavat objekti ei ole võimalik taustast 

eristada kaugemalt kui 300 meetrit; 

 

PIIRATUD NÄHTAVUS on olukord, kui tee kurvid, tõusuharjad, teeäärsed rajatised, haljastus või teel olevad 

takistused vähendavad nähtavust teel niivõrd, et sellel teelõigul lubatud suurima kiirusega sõitmine võib 

muutuda ohtlikuks; 

 

ÜHISSÕIDUK on ühistranspordiseaduse kohaselt ühistransporditeenust osutav buss, troll, tramm või 

sõitjaid vedav ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud sõiduauto; 

 

ÜHISSÕIDUKIRADA on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, samuti sõitjat 

vedavale ühistranspordiseaduse § 64 lõike 2 nõuetele vastavale taksole ja sõitjat vedavale bussile 

liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega; 

 

ROBOTLIIKUR on ratastel või muul veermikul maapinnaga kontaktis liikuv osaliselt või täielikult 

automaatne või kaugjuhitav sõiduk, mis kasutab ümbritseva keskkonna kohta teabe saamiseks andureid, 

kaameraid või muid seadmeid ja mis on saadud teavet kasutades suuteline liikuma osaliselt või täielikult 

juhi kontrollita; 

 

ROBOTLIIKURI KASUTAJA on füüsiline või juriidiline isik, kes on robotliikuri otsene valdaja ja kasutab 

robotliikurit liikluses. Robotliikuri kasutaja ei ole isik, kellele osutatakse robotliikuriga lepingu alusel või 

muul alusel teenust ja teenuse kasutaja ei oma sisulist kontrolli robotliikuri hooldamise, käitamise ega 

robotliikuri liiklusesse lubamise üle; 

 

ROBOTLIIKURI JUHTIMINE on robotliikuri liikumiskiiruse või -suuna muutmine füüsilise isiku poolt vahetult 

või kaugjuhtimise teel elektrooniliste, manuaalsete või muude juhtimisseadmete abil. Robotliikuri 

juhtimiseks loetakse ka robotliikurile liikumisteekonna või sihtkoha määramist ja sellega seonduvate 

liikumis- ja peatumiskäskude andmist ajaks, millal robotliikur osaleb liikluses osaliselt või täielikult juhi 

kontrollita, kuid üksnes ulatuses, milles robotliikur tegutseb nende käskude kohaselt; 

 

 

 

 

 

 

 


