Liikennesäännöt

Mopo ja MP
Tunnet varmasti suurta vapauden tunnetta, kun otat moposi esille keväällä. Riippumattomana aikatauluista ja
vanhempien kyydistä voit ajaa mopollasi juuri sinne, minne haluat mopokortti taskussasi. Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että tiedät, mitkä säännöt koskevat mopoja ja mönkijöitä. Haluamme kertoa sinulle
mitä voi tapahtua, jos et noudata sääntöjä, jotta voit turvallisesti ja varmasti ajaa mopolla kouluun, treeneihin,
kavereille, harjoitustiloihin, uimarannalle tai mihin vain haluat.
Miten luokan I ja II mopot eroavat toisistaan?
Mopo luokka I (EU-mopo)
•
Rakenteellinen (suurin sallittu) nopeus enintään 45 km tunnissa
•
On rekisteröitävä ja varustettava rekisterikilvellä
•
Liikennevakuutus on pakollinen
Kuljettajaa koskevat vaatimukset
•
Vähintään 15 vuoden ikä
•
Sinun on käytettävä suojakypärää
•
Sinulla on oltava AM-kortti tai korkeamman ajoneuvoluokan kortti
Muista, että luokan I mopolla ei saa ajaa pyörätiellä, jalkakäytävällä, moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä.
Mopo luokka II
•
Rakenteellinen (suurin sallittu) nopeus enintään 25 km tunnissa
•
Liikennevakuutus on pakollinen mopon ollessa käytössä
Kuljettajaa koskevat vaatimukset
•
Vähintään 15 vuoden ikä
•
Sinun on käytettävä suojakypärää
•
Sinulla on oltava ajokortti luokan II mopolle
•
Sinun on pidettävä vakuutustodistus mukana ajaessasi
Mönkijä (nelipyöräinen moottoripyörä)
•
On rekisteröitävä moottoripyöräksi ja takana on oltava rekisterikilpi
•
Moottorin suurin teho enintään 15 kilovattia (noin 20 hevosvoimaa)
•
On katsastettava vuosittain
•
Liikennevakuutus on pakollinen
•
Ajoneuvon on oltava hyväksytty matkustajien kuljetukseen. Rekisteriotteesta näet oman ajoneuvosi tiedot
Kuljettajaa koskevat vaatimukset
•
Saat ajaa yleisillä teillä ja kaduilla
•
Sinulla on oltava B-ajokortti, vaihtoehtoisesti A1 tai A (joka on myönnetty ennen 19. tammikuuta 2013)
•
Sinun on käytettävä suojakypärää (ellei ajoneuvossa ole koria, jolloin sen sijaan käytetään turvavyötä)

Krossipyörän/moottoripyörän kuljettajaa koskevat vaatimukset
•
On rekisteröitävä ja varustettava rekisterikilvellä
•
On katsastettava vuosittain
•
Liikennevakuutus on pakollinen
Kuljettajaa koskevat vaatimukset
•
Sinulla on oltava A1-, A2- tai A-ajokortti
•
Ajoneuvovero
•
Nopeusrajoitus voimassa olevien nopeusrajoitusten mukainen
•
Sinun on käytettävä kypärää, mikäli ajoneuvossa ei ole koria
•
Voit kuljettaa matkustajaa, jos rekisteröintitodistukseen on merkitty tarkoituksenmukainen matkustajapaikka.
Mikäli ajoneuvossa on sivuvaunu, matkustaja saa istua siellä
Mopon ja muiden ajoneuvojen sääntöjen rikkomisen seuraukset
Me poliisit kohtaamme usein mopoilijoita, jotka rikkovat sääntöjä ja joutuvat vaikeuksiin. Jotta sinä välttyisit ongelmilta,
haluamme antaa vinkkejä sinulle mopoilijana.
Mopon virittäminen Viritetyllä mopolla ajaminen on aina kielletty. Mopon voi virittää monella tavalla. Viritetty mopo
voidaan luokitella moottoripyöräksi ja jos ajat viritetyllä mopolla ja sinulla ei ole moottoripyöräkorttia, syyllistyt rikokseen
ajo-oikeudetta ajo. Toistuessaan se luokitellaan törkeäksi ajo-oikeudetta ajoksi.
Mahdolliset seuraamukset
•
Saat päiväsakot – ajo-oikeudetta ajo
•
Päiväsakot vanhemmillesi, jotka sallivat ajo-oikeudettoman ajon
•
Mopon haltuunotto
•
Kallis lasku lailliseen kuntoon palauttamisesta
•
Menetät mopokorttisi tai ajoluvan
•
Ongelmia ajokorttiluvan saamisessa autoa tai moottoripyörää varten
•
Vahinkovakuutus ei ole voimassa
•
Takuu ei ole voimassa
•
Voit aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vahingoittaa tai tapaa ihmisiä
Kypärän käytön laiminlyönti Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä hyväksyttyä kypärää hihnalla kiinnitettynä.
Mahdolliset seuraamukset
•
Sakot
•
Kallovammat
Varastetun mopon ostaminen Ostajana sinulla on vastuu varmistaa, että se mitä ostat ei ole varastettu. Huolehdi,
että saat ostoksesta kuitin sekä mopoon kuuluvat asiakirjat. Luokan I mopolla on oltava rekisteröintitodistus. Tarkista
myös, että rungon sarjanumero täsmää. Voit myös soittaa poliisille varmistaaksesi, että mopo ei ole varastettu.
Mahdolliset seuraamukset
•
Menetät mopon ilman äyrinkään korvausta (mopo otetaan haltuun ja palautetaan omistajalle)
•
Päiväsakot – varastetun tavaran kauppa
Varomaton ajaminen Kuljettajana sinun tulee ajaa vastuullisesti eikä varomattomalla tavalla. Se tarkoittaa muun
muassa, että et saa ajaa jalkakäytävillä, pyöräteillä, puistoissa tai viheralueilla jne. Sellainen käytös aiheuttaa alueen
asukkaille suurta turvattomuutta.
Mahdolliset seuraamukset
•
Sinut voidaan tuomita varomattomuudesta liikenteessä
•
Menetät mopokorttisi tai ajolupasi
On olemassa paljon muita sääntöjä, joita sinun on noudatettava. Opettele säännöt ja noudata niitä, niin voit nauttia
turvallisesti moposi antamasta vapaudesta.

Voit lukea lisää: www.transportstyrelsen.se

