
§ 2.  Mõisted 
  Käesoleva seaduse tähenduses: 
 1) 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; 
 2) asula  on hoonestatud ala, mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud asula liikluskorda 
kehtestavate liiklusmärkidega; 
 3) 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; 
 4) autorong  on ühest või enamast vedavast autost (veduk) ja ühest või enamast haagisest või 
pukseeritavast seadmest koosnev sõidukite ühend; 
 5) buss  on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale rohkem kui kaheksa 
istekohta; 
 6) eesõigus  on liikleja õigus liikuda enne teist liiklejat; 
 7) eraldusriba  on sõiduteid eraldav tõkke-, haljas- või muu riba, mis ei ole ette nähtud sõidukite 
liiklemiseks; 
 8) foor  on teedel kasutatav elektriline seade liikluse reguleerimiseks valgussignaalide abil; 
 9) haagis  on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk. 
Haagiseks ei loeta pukseeritavat seadet ega vahetatavat pukseeritavat seadeldist; 
 10) 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; 
 11) helkur  on vahend inimese või muu objekti märgatavuse suurendamiseks pimeda ajal sellelt 
vahendilt valgusallika poole tagasi peegelduva valguse abil, mis on nähtav lähitulede valgusvihus 
vähemalt 150 meetrit ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetrit; 
 12) hädapeatamine  on sõiduki seismajätmine või -jäämine, kui sõidu jätkamine on ohtlik või 
tehniliselt võimatu; 
 13) jalakäija  on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, 
tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja; 
 14) 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; 
 15) jalgratta- ja jalgtee  on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi 
tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud. Sõiduteega teede ristmikul on 
jalgratta- ja jalgtee tee osa; 
 16) jalgrattarada  on jalgratta, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud ja 
teekattemärgisega tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa; 
 17) 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; 
 18) jalgtee  on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla 
tähistatud asjakohase liiklusmärgiga; 
 19) 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; 
 20) jäätee  on külmunud veekogule sõidukite ja jalakäijate liikluseks ajutiselt rajatud, asjakohaste 
liikluskorraldusvahenditega tähistatud tee; 
 21) kerghaagis  on haagis, mille täismass ei ületa 750 kilogrammi; 
 22) 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; 
 23) kiiruspiirik  on mootorsõiduki kiirust piirav seade; 
 24) kontrollija  on seadusega antud pädevuse piires sõidukeid, liiklejaid ja sõitjaid kontrolliv isik, 
kellel on kaasas oma pädevust tõendav dokument; 



[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]  
 25) kõnnitee  on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil 
sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide 
või teekattemärgistega; 
 26) kõrvalepööre  on parem- või vasakpööre; 
 261) lasterühm  on koolieelse lasteasutuse laste ja esimese kooliastme õpilaste rühm; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 27) liikleja  on isik, kes osaleb liikluses jalakäija või juhina; 
 28) liiklus  on jalakäija(te) või sõiduki(te) liikumine ja paiknemine teel. Liikluseks loetakse ka 
kariloomade ajamist ja ratsutamist; 
 281) liiklusjärelevalve  on riiklik järelevalve liikluse ja maastikusõidukite liikumise üle; 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  
 29) liikluskorraldusvahend  on liiklust korraldav või suunav vahend (foor, liiklusmärk, teemärgis, 
vilkur, piire, kiiruspiiraja, künnis, hoiatuslint, tähispost, tähiskoonus, tõkkepuu, ohutussaar või muu 
selline); 
 30) liiklusmärk  on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat 
liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda; 
 31) liiklusoht  on olukord, mis sunnib liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda või -
kiirust või peatuma; 
 311) 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; 
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]  
 32) liiklusõnnetus  on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu 
tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju; 
 33) liikumispuudega isik  on keskmise, raske või sügava liikumispuudega isik; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 34) 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; 
 35) maastik  on maa-ala, mis ei ole tee ehitusseadustiku tähenduses ja mis ei ole ette nähtud 
mootorsõiduki, trammi ega raudteesõiduki liiklemiseks; 
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]  
 36) maastikusõiduk  on mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole 
käesoleva seaduse tähenduses mootorsõiduk; 
 37) manööver  on igasugune pööre või mis tahes sõiduraja vahetus või ümberpõige; 
 38) masinrong  on traktorist või liikurmasinast (veduk) ja haagisest või pukseeritavast seadmest 
või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon; 
 39) 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; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 40) mootorsõiduk  on mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, 
pisimopeedi, maastikusõidukit, trammi ega sõidukit, mille valmistajakiirus on alla kuue kilomeetri 
tunnis; 
 41) 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; 
 42) mopeed  on kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis ja 
mille töömaht sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või mille suurim püsi-
nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka kolmerattalist 
mootorsõidukit, mille valmistajakiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis ja mille töömaht sädesüütega 
sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või mille mootori suurim kasulik võimsus 
muu sisepõlemismootori korral ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud 



kolmerattalise mopeedi tingimustele vastavat neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 
350 kilogrammi. Neljarattalise elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 43) märguriietus  on reguleerija märgatavuse suurendamiseks ettenähtud riietusese; 
 44) möödasõit  on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõites. 
Möödasõiduks ei loeta ümberpõiget ega möödumist; 
 45) möödumine  on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja 
sõitmata. Möödumiseks loetakse ka vastusõitvast sõidukist möödumist; 
 46) numbrituli  on tuli, mis valgustab sõiduki tagumist registreerimismärki; 
 47) ohutussaar  on jalakäijate ohutust sõidutee ületamisel suurendav teerajatis; 
 48) ohutusvest  on liikleja märgatavuse suurendamiseks ettenähtud riietusese; 
 49) parkimine  on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate 
peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks; 
 50) parkla  on sõidukite parkimiseks ettenähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud 
ala, mille moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad; 
 51) 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; 
 52) peatumine  on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või 
veose laadimise ajaks. Peatumiseks ei loeta sõiduki seismajäämist liiklusvoos või 
liikluskorraldusvahendi või reguleerija nõudel; 
 53) 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; 
 54) pimeda aeg  on ajavahemik ehast koiduni, kui loodusliku valguse vähesuse tõttu on nähtavus 
alla 300 meetri; 
 55) pime isik  on isik, kelle paremini nägeva silma nägemisteravus koos korrektsiooniga on alla 
0,1 või kelle vaateväli on kitsam kui 20 kraadi; 
 56) pisimopeed  on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille suurim kasulik võimsus 
sisepõlemismootori korral või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa ühte 
kilovatti ja valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis; 
 57) pukseerimine  on mootorsõidukiga teise mootorsõiduki, autorongi või masinrongi 
järelvedamine; 
 58) pukseeritav seade  on mootorsõiduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, 
konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale 
toetub; 
 59) pukseeritava seadme vedu  on ka vahetatava pukseeritava seadeldise vedu; 
 60) 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; 
 61) pööre  on kõrvale- või tagasipööre; 
 62) püsi-nimivõimsus  on valmistaja poolt määratud nimivõimsus kestevkoormusel; 
 63) raskeveos  on veosega või veoseta sõiduk, autorong või masinrong, mille tegelik mass või 
mis tahes telje koormus ületab käesoleva seaduse § 80 alusel kehtestatud nõudeid; 
 64) raudteesõiduk  on raudteeveerem raudteeseaduse tähenduses; 
 65) raudteeülesõidukoht  on tee ja raudtee samatasandiline lõikumiskoht. Tee ja 
raudteeülesõidukoha piiriks on tõkkepuu, selle puudumisel ühe- või mitmerööpmelist raudteed 
tähistavate liiklusmärkide asukoht; 
 66) registrimass  on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud 



suurim mass, mis ei tohi ületada täismassi; 
 67) reguleerija  on oma pädevuse piires liiklejaid suunav või peatav isik; 
 68) 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; 
 69) rööbassõiduk  on rööbastel liiklemiseks ettenähtud sõiduk. Rööbassõidukiks käesoleva 
seaduse mõistes ei loeta raudteesõidukit; 
 70) suurveos  on veosega või veoseta sõiduk, autorong või masinrong, mille kas või üks mõõde 
ületab käesoleva seaduse § 80 alusel kehtestatud nõudeid; 
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]  
 71) sõiduauto  on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa 
istekohta; 
 72) sõidueesõigusega tee  on tee, kus juhil on sõidueesõigus lõikuval teel sõitva juhi suhtes; 
 73) sõiduk  on teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul; 
 74) sõidukite kolonn  on kaks või enam üksteise järel organiseeritult liikuvat sõidukit; 
 75) sõidumeerik  on autojuhi sõidu- ja puhkeaega registreeriv seade; 
 76) 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; 
 77) sõidurida  on rida, mille moodustavad üksteise järel sõitvad sõidukid; 
 78) 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; 
 79) sõitja  on isik, kes kasutab liiklemiseks sõidukit, kuid ei juhi seda; 
 80) tasakaaluliikur  on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuv isetasakaalustuv 
kaherattaline üheteljeline sõiduk; 
 81) 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; 
 82) teega külgnev ala  on teeäärne piirkond, kus asuv rajatis on juhile teelt näha ja kuhu võib 
viia juurdesõidutee; 
 83) 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; 
 84) tegelik mass  on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega; 
 85) teljekoormus  on osa sõiduki massist, mis telje kaudu koormab teed; 
 86) 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; 
 87) tramm  on sõitjate vedamiseks ettenähtud elektrikontaktliiniga ühendatud rööbashaagisega 
või rööbashaagiseta rööbassõiduk; 
 88) troll  on sõitjate vedamiseks ettenähtud elektrikontaktliiniga ühendatud auto, millel on lisaks 
juhikohale rohkem kui kaheksa istekohta; 
 89) täismass  on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim 
mass; 



 90) tühimass  on valmistaja määratud sõitjate ja veoseta, kuid juhiga täisvarustuses sõiduki 
mass. Mopeedidel ja mootorratastel ei arvestata tühimassi hulka juhi ja kütuse massi. Haagistel 
ei arvestata tühimassi hulka juhi massi; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 91) vahetatav pukseeritav seadeldis  on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, 
mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud 
traktori haakes vedamiseks; 
 92) valmistajakiirus  on sõidukile valmistaja määratud suurim kiirus; 
 93) vastutav kasutaja  on Eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või -õiguse saanud Eestis 
alalist elukohta omav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes kasutab sõidukit 
kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning kes on kantud 
mootorsõiduki eest vastutava kasutajana liiklusregistrisse. Vastutavaks kasutajaks loetakse ka 
käesolevas punktis nimetatud tingimustele mittevastava sõiduki omaniku poolt määratud 
esindaja; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 94) veoauto  on veose veoks ettenähtud auto; 
 95) õppesõiduväljak  on selleks kohandatud ja muuks liikluseks suletud kattega tee või maa-ala; 
 96) 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; 
 97) ühissõiduk  on ühistranspordiseaduse kohaselt ühistransporditeenust osutav buss, troll, 
tramm või sõitjaid vedav ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud sõiduauto; 
 98) ühissõidukirada  on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, 
samuti sõitjat vedavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, 
mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega; 
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]  
 99) 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, kuid 
jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui 
jalgrattur või tasakaaluliikurijuht ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. 
Ülekäigukohal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada sõiduteed 
ületavat jalakäijat; 
 100) 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, kuid 
sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil sõidukijuhi suhtes 
eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur või tasakaaluliikuri juht ületab ülekäigurajal sõiduteed, 
millele sõidukijuht pöörab. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri 
juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat; 
 101) ümberpõige  on möödumine sõiduteel seisvast ühest või mitmest sõidukist või muust 
takistusest kasutatavalt sõidurajalt välja sõites. 
 


