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LiIKENTEEN OHJAUS 	1 1992 
Liikenne tietyömaalla 

TIENPITOAJONEUVOT 

1. Käytetyt lyhenteet 

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia 
lyhenteitä: 

L 	Laki 

A 	Asetus 

P 	Päätös 

VN 	Valtioneuvosto 

LM Uikenneministeriä 

ARK 4uItoreklsterikeskus 

TSH Työsuojeluhallitus 

TLL Tueliikennelaki 

TLA lieliikenneasetus 

LMp Uikenneministeriön päätös 

ANA A4oneuvoasetus 

ANATpp Aoneuvoasetuksen täytän- 
töönpanopäätös 

TieL Laki yleisistä teistä 

VNp 	Valtioneuvoston päätös 

26,1 	261mom 

/1/ 	Viittaus lähteen numeroon 

Ohjeessa on viitattu myös Uikenne tietyämaalla -ohjeeseen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	 1992 
LIikenne tietyömaalla 

2. Määritelmiä 

Ajoneuvo 

Tieliikennelainsäädännössä tarkofte-
taan ajoneuvolla maalla kulkemaan 
tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kis-
koilla (TLL 2, 12 ) /1/. 

Moottorlkytt6lnen ajoneuvo 

Moottorikäyttöinen ajoneuvo on ko-
nevoimalla kulkeva ajoneuvo (TLL 2, 
13 §) 

Moottorlajoneuvo 

Moottoriajoneuvo on moottorikäyt-
töinen ajoneuvo, joka on tarkoitettu 
pääasiassa henkilöiden tai tavaran 
kuljetukseen tai muuhun tiellä kulke-
miseen ja jota ei ole pidettävä trak-
torina, moottorityökoneena tai 
maastoajoneuvona. Moottoriajoneu-
voja ovat auto, moottoripyörä ja mo-
0 (ANA 2, 2 §) /3/. 

Auto 

Autolla tarkoitetaan pääasiassa hen-
kilöiden tai tavaran kuljetukseen tahi 
määrättyyn erikoistehtävään raken-
nettua moottoriajoneuvoa, jossa on 
vähintään kolme pyörää tai telaket-
jut, jollei sitä ole pidettävä moot-
toripyöränä (ANA 3, 1 §) /3/. 

Henkjlöauto 

Henkilöauto on pääasiassa henkilöi-
den kuljetukseen tarkoitettu auto, 
jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enin-
tään kandeksalle henkilölle ja jonka 
kokonaispaino on enintään 3 500 
kg. Maastohenkilöauto on maasto- 

käyttöön erityisesti tarkoitettu henki-
löauto (Asetus ANA 3, 2 §) /3/. 

Pakettlauto 

Pakettiauto on tavaran kuljetukseen 
tarkoitettu auto, jonka kokonaispal-
no on enintään 3 500 kg (ANA 3, 4 ) 
/3'. 

Kuorma-auto 

Kuorma-auto on tavaranku jetuk-
seen tarkoitettu auto, jonka koko-
naispaino on suurempi kuin 
3500kg (ANA3,5)/3/. 

Erikolsauto 

Erikoisauto on määrättyyn erikois-
tehtävään tarkoitettu ja sitä varten 
rakennettu ja varustettu, muihin ryh-
miin kuutumaton auto taikka auton 
alustalle rakennettu työkone (ANA 3, 
6 §) /3/. 

Huoltoauto 

Huoltoauto on valtion, valtion liike- 
laitoksen, sähkö-, lämpö-, puhelin-, 
kaasu- taikka vesilaitoksen tai kun-
nan omistama tien, kadun, radan ja 
ratakaluston sekä sähkö-, lämpö-, 
tele-, kaasu- ja vesilaitosten ver-
koston ja laitteiden huoltoon sekä 
korjausmiehistön ja välineiden kulje-
tukseen tarkoitettu, tarvittavin työka-
luin ja lalttein varustettu paketti-, 
kuorma- tai linja-auton alustalle ra-
kennettu erikoisauto, jossa on istui-
met kuljettajan lisäksi enintään 
kandeksalle henkilölle. Huoltoauto 
on myös muun kuin tässä momen-
tissa tarkoitetun yhteisön omistama 
ajoneuvojen ja koneiden huoltoon 
sekä korjausmiehistön ja välineiden 
kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin 
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UIKENTEEN OHJAUS 	1 1992 
Uikenne tietyömaafia 

työkaluin ja laittein varustettu paket-
ti-, kuorma- tai linja-auton alustalle 
rakennettu erikoisauto, jossa on ti-
laa enintään kandelle henkilölle kul-
jettajan vieressä. (ANA 3c, 6 §) /3/. 

Traklorl 

Traktorl on moottorikäyttöinen ajo-
neuvo, joka on rakennettu pääasias-
sa käyttämään työvälineitä tai 
vetämään muita ajoneuvoja. 

Ulkennetraktori 

Uikennetraktori on tavaran kuljetuk-
seen tarkoitettu kuormaa kantava 
nestepainetoimisella runko-ohjauk-
sella varustettu traktorl. Uikenne-
traktori on myös muu traktori, jota 
käytetään tavaran kuljetukseen suu-
remmalla kuin todeHiselta kokonais-
painoltaan enintään 12 tonnin 
perävaunulla varustettuna. Uikenne-
traktoriksi ei kuitenkaan katsota 
traktoria, jota käytetään moottoriajo-
neuvoverosta annetun lain 17 a 
§:ssä (435/86) tarkoitettuihin kulje. 
tuksiin. Traktorin rakenteellinen no-
peus on enintään 40 km/h, 
liikennetraktorin kuitenkin enintään 
SOkm/h. (ANA2,3)/3/. 

Tiekone 

Tiekone on tielaitoksen käyttämä 
yleisnimitys, jolla tarkoitetaan lähin-
nä kunnossapidossa käytettäviä 
moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. 

Moottorityökone 

Moottorityökone on 
a) työkoneeksi rakennettava tai 

varustettava moottorikäyttöinen 
ajoneuvo, jonka suurin rakenteel-
linen nopeus on enintään 
4Okm/h; 

b) tienpitoon rakennettu muu moot-
torikäyttöinen ajoneuvo kuin auto, 
vaikka sen suurin rakenteellinen 
nopeus yluttaakm 40 km/h; ja 

c) perävaunujen siirtoon satamasta 
laivaan tarkoitettu satamatrukki, 
jonka rakenteellinen nopeus on 
enintään 50 km/h, ellei sitä olo p1-
dettävä kuorma-autona tai lukon-
netraktorina. (ANA 2, 4 ) /3/. 

Hlnattava ajoneuvo 

Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan 
moottorikäyttöisen ajoneuvon hinat-
tavaksi rakennettua ajoneuvoa. Hi-
nattavia ajoneuvoja ovat perävaunu 
ja hinattava laite (ANA 8, 1 §) /3/. 

Hinattava laite 

Hinattavalla laitteella tarkoitetaan 
muuta hinattavaa ajoneuvoa kuin 
perävaunua. (ANA8, 4*)/3/. 

Perävaunu 

Perävaunulla tarkoitetaan henkilöi-
den tai tavaran kuljetukseen tahi 
matkailutarkoituksiin rakennettua hi-
nattavaa ajoneuvoa. Reki on jalaksln 
varustettu perävaunu (ANA 8, 2 ) 
/3/. 
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UIKENTEEN OHJAUS 	1 1992 
Liikenne tietyömaalta 

Varsinainen perävaunu 

Varsinainen perävaunu on perävau-
nu, jonka kuormituksesta pääosa 
kohdistuu itse perävaunuun (ANA 8, 
3 §) /3/. 

PuoliperAvaunu 

Puoliperävaunu on perävaunu, jon-
ka kuormituksesta oleellinen osa 
kohdistuu vetävään ajoneuvoon 
(ANA 8, 3 §) /3/. 

Tie 

Tiellä yleisnimityksenä tarkoitetaan 
yleistä ja yksityistä tietä, katua, ra-
kennuskaavatietä, toria sekä muuta 
yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai 
yleisesti liikenteeseen käytettyä 
aluetta (TLL 2, 1 §) /1/. 

TIeaIue 

Tiealueeseen kuuluvat ajorata ja 
muut liikenneradat, kuten jalkakäy-
tävä ja pyöräilytie, sekä niiden säily-
mistä ja käyttämistä varten pysy-
västi tarvittavat alueet, raketeet ja 
laitteet, kuten piennar, luiska, pen-
germä ja oja (TieL 3 §) /5/. 

Ajorata 

Ajorata on ajoneuvoliikenteelle tar-
koitettu yhden tai useamman ajo- 
kaistan käsittävä tien osa (LL 2, 2 
§)/1I. 

Ulkenteen ohjaaja 

Uikenteen ohjaajia ovat poliisin li-
säksi mm. tietyömaiden kohdalla lii-
kennettä ohjaamaan määrätyt 
henkilöt (TLA 2, 3 §) /2/. 

Tien sulkemlnen 

Tien sulkeminen on toimenpide, jol-
la tie tai sen osa eristetään yteiseltä 
liikenteeltä. Eristäminen tapahtuu lii-
kenteen ohjaustoimenpitein ja/tai 
sulkulaittein. 

- Kokonaan 
Tie on suljettu kokonaan yleiseltä 
liikenteeltä, kun yleinen liikenne 
on ohjattu korvaavalle reitille ja 
työkohteena oleva tie on eristetty 
sulkulafttein ja aiokietoa osoftts-
ym 

- Ositt 
Tiec 
kenteeltä, kun tien osa on suljettu 
työn takia liikenteeltä. Uikenne 
ohjataan silloin esimerkiksi kaksi-
kaistaisella tiellä tien toista kais 
taap. 

- AjOitt 
Tie kLi: 
silloin, kun liikenteen ohjaajat tai 
liikennevalot pysäyttävät liiken-
teen molemmista suunnista tie- 
työn vaatimasta syystä. 

- Suljettu alue 
Suljettu alue on yleiseltä liiken-
teeltä eristetty alue, jonka eris-
tämisestä on huolehdittu tarpeel-
lisin liikenteen ohjaustoimenpitein 
ja/tai sulkulaittein. 

Tienpito 

Tienpito käsittää tien tekemisen ja 
kunnossapidon (TieL 4 * /5/), sekä 
niihin liittyvät suunnittelun, valvon-
nan ja työnjohdon edellyttämät teh-
tävät. 
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UIKENTEEN OHJAUS 	1 1992 
Uikenne tietyömaaifa 

Tienpitäja 

Tienpitäjä yleisellä tiellä on tie- ja ve-
sirakennuslaitos, kaavoitetulla alu-
eella yleensä kunta. Yksityisen tien 
pitäjänä on Joko tiekunta tai kiinteis-
tön omistaja /5/. 

Tienky1täj 

Tienkäyttäjä on jokainen, joka on 
tiellä tai sillä olevassa ajoneuvossa 
(TLL 1, 10 §) /1/. 

Tlenpltotehtävi 

Tienpitotehtäviä ovat tienpitämiseksi 
tarvittavat suunnittelu-, rakennus- ja 
kunnossapitotyöt mukaanlukien nii-
hin kuuluvat valvonta ja työnjohto- 
tehtävät /5/. 

lienpiloajoneuvo 

Tienpitoajoneuvo on yleisnimitys 
tienpitotehtävissä käytettävästä 
moottorikäyttöisestä ajoneuvosta. 
Niitä ovat esimerkiksi: 

- Kunnossapidon eri tehtävissä 
käytettävät tiekoneet 

- Maarakentamisen eri tehtävissä 
käytettävät moottorityökoneet ja 
erikolsautot 

- Päällystys- Ja tiemerkintätöissä 
käytettävät moottorityökoneet Ja 
erikoisautot 

- Suunnittelu-, valvonta-, työnjohto- 
ja huoltotehtävissä käytettävät 
henkilö-, paketti- ja kuorma-autot 
tehtävän aikana 

Tienpidon liikenne 

Tienpidon liikennettä on tienpitoteh-
tävien edellyttämä tienpitoajoneu-
von kuljettaminen tai työskentely 
tiealueella tai sen ulkopuolella. 

Tietyömaa 

Tietyömaa on varoitusmerkeillä 142 
(netyö) merkitty tieosuus. Merkki si-
joitetaan yleensä 150-250 m ennen 
tietyön alkamiskohtaa. 
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UIKENTEEN OHJAUS 	1992 
Uikenne tietyömaalla 

3. Liikennesäännöt 

3.1 	Tienpitoajoneuvori kul- 
Jettaminen tiellä 

Yleiset velvollisuudet 

Kuljettajan on tienpitoajoneuvoa 
kuijettaessaan 
- noudatettava ensisijaisesti ylei-

siä lilkennesuntöjä 
- noudateltava aina olosuhteiden 

edeliyttämää huolellisuutta ja 
varovaisuutta vaaran ja vahin-
gon välttämiseksi 

- kuljetettava ajoneuvoa niin, et-
tei liikennettä tarpeettomasti es-
tetä tai häiritä eikä aiheuteta 
Ilmeistä vaaraa 

- kuijetettava ajoneuvoa poik-
keussääntöjen saiiimaiia tavalla 
tlenpitotehtävässä, olosuh-
teiden edeliyttämäliä tavalla tar-
peellista varovaisuutta 
noudattaen. 

TLL 34 	.nkIitään on noudatettava 
Wksnnea4nt8jA sekä muuten-
kin olosuhteiden .dellyttämää 
huotelilsuutta a varovaisuutta 
vaasan la vahingon välItä-
miseksi. ilenkäytiäjä .1 sa.a 
tarpeettomastI estää tel häiritä 
liikennettä /1/. 

Tienpitoajoneuvona pidetään tässä 
julkaisussa kaikkia niitä ajoneuvoja, 
joita tienpidon eri tehtävissä käyte-
tään. Tienpitotehtävästä ja ajoneu-
vosta riippuen muulle Iiikenteeiie 
aiheutuu erilaista haittaa. Tarpeetto-
man haitan aiheuttamista on vältet-
tävä. Vaaran ja vahingon 
välttämiseksi on noudatettava olo-
suhteiden edellyttämää huoieili-
suutta ja varovaisuutta erityisesti 

kuljetettaessa ajoneuvoa poikkeus- 
sääntöjen nojalla. 

Poikkeussääntöjen mukaan ajoneu-
voa kuljetettaessa ajoneuvon poik-
keava kulku tai pysäköinti sekä 
ajoneuvon leveys tai pituus vol aihe-
uttaa vaaraa muulle liikenteeiie. Kat-
tovilkku on tällöin pidettävä 
toiminnassa. 

llenkäyttäjän on noudatettava lii-
kennettä koskevia merkkejä, oh-
jeita ja sääntöjä seuraavassa 
järjestyksessä: 

1) poliisin tai muun liikenteen 
ohjaajan antama merkki tai ohje 

2) iilkennevalot 

3) ilikennemerklt, tlemerklnnät ja 
muut liikenteen ohjausiaftteet 

4) iiikennesäännöt 

ru. 4t 	Tienkäyttäjän on ensialjaiseat 
noudalettava pollisimiehen Ja 

muun liikenteen ohJaajan anta-
maa merkkiä tai ohjatta. IJiken-
teen ohjauslaltteella annettua 
ohj.tta on noudatettava, vaikka 
se edellyttäisi polklceamlsta lii-
k.nnes&änn5stä. Jos Hitennettä 
ohjataan Ilikennevaloin, valo-
opastetta on noudalettavs 
muulla ohlauslaltteella  anne-
tusta ohj.esta huolimatta /1/. 

Jos tlenpltotehtävä edellyttää 
poikkeamista liikennesäännöistä, 
joihin ei lainsäädännössä ole 
poikkeussääntöä, on työn aikana 
käytettävä erillistä liikenteen oh-
jaajaa. 
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UIKENTEEN OHJAUS 	1 i992 
Liikenne tietyömaalla 

Kohtaaminen 

Tlenpldossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävän, asianmukaisesti mer-
kttyn ajoneuvon saa sivuuttaa olo-
suhteet huomioon ottaen 
sopivimmaila tavalla noudattaen 
tarpeellista varovaisuutta (TLL 16 
1) /1/. 

Kohtaavalle ajoneuvolle on jätettävä 
riittävästi tilaa silloinkin, kun joudu-
taan liikkumaan tien keskellä. Tämä 
on erityisen tärkeätä tienkohdissa, 
joissa on puutteelliset näkemät. 

Ohittaminen 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävää, asianmukalsesti 
merkittyä ajoneuvoa ohileltaessa 
saa menetellä olosuhteisiin näh-
den sopivimmaila tavalla tarpeel-
lista varovaisuutta noudattaen 
(TLL 17 1)11/. 

Esimerkiksi: Keskiviivan päällä hie-
kottavaa tai suolaavaa ajoneuvoa on 
vaikea ohittaa. Ohittamistapahtu-
maa tulee helpottaa antamalla tilaa 
sille puolelle, jolta tienpitoajoneuvon 
kuljettaja haluaa ohittamisen tapah-
tuvan. 

HIDAS AJONEUVO 

Hitaasti kulkevan ajoneuvon kul-
jettajan on kapealla tai mutkik-
kaalla ajoradalla tai vastaan 
tulevan liikenteen ollessa vIlkasta 
ohltuksen helpottamiseksi vähen-
nettävä nopeutta ja mandolli-
suuksien mukaan annettava tietä. 
Hän saa tällöin tilapäisesti kuijel- 

taa ajoneuvoa pientareella, jos se 
voi tapahtua vaaratta ja haitatta 
(TLL19 §11!). 

Tienpitoajoneuvoa ku Ijetettaessa ei 
saa tarpeettomasti estää tai häiritä 
muuta liikennettä. Hitaasti liikkuvan 
tienpitoajoneuvon tulee mandolli-
suuksien mukaan päästää muu lii-
kenne ohitseen sopivin väliajoin 
ohittamiseen turvallisessa paikassa. 

Tienpitotehtävää suorittavan ajoneu-
von kuljettajan on omalta osaltaan 
pyrittävä toimimaan siten, että muu 
liikenne voi ohittaa tai kohdata 
turvallisesti. 

TIENPITOAJONEUVON PERUUT-
TAMINEN JA KÄÄNTÄMINEN 

Ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä 
kääntää tiellä, eliel se voi tapahtua 
vaaratta ja mulla estämättä (TLL 
201111). 

Tienpitoajoneuvoa koskevat samat 
määräykset kuin muitakin ajoneuvo- 
Ja. Peruuttamisen ja kääntämisen 
yhteydessä sattuneet onnettomuu-
det ovat yleisimpiä tienpidon 
onnettomuuksista. Erityinen huolelli-
suus ja varovaisuus sekä ajoneuvon 
aikeiden riittävän selvä ilmoittami-
nen muille tienkäyttäjille väärinkä-
sitysten välttämiseksi ovat tarpeen. 

TIENPITOAJONEUVON LIIKKEEL-
LE LÄHTÖ JA KAISTAN VAIHTA-
MINEN 

Kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien 
reunasta, vaihtaa ajokalstaa tai 
muuten siirtää ajoneuvoa si-
vusuunnassa vain, milloin se vol 
tapahtua vaaratta ja mulla tarpeet-
tomasti estämättä (TLL 21 §11/). 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	1 1992 
Ulkenne tietyömaalla 

POIKKEUKSETrA NOUDATEUA- 	V6lstämisveivollisuudesta anne- 
VAT LIIKENNESÄÄNNÖT 	 tuista säädöksistä ei ole poikkeus- 

ta tlenpitoajoneuvoiiia. 
TienpltotehtvässA on aina nou-
datettava seuraavia liikenne- 
merkkejä (ilikennemerkin numero 
suluissa): 

- välstämisvelvolilsuus kohdatta-
0888 (222) 

- välstämisvelvoiilsuus risteyk-
sessä (231) 

- pakollinen pysäyttäminen (232) 
- nopeusrajoitus (361) 
- nopeusrajoitusaiva (363) 
- taajama (571) (= 50 km/h 

nopeusrajoitus) 
- pihakatu (573) (= 20 km/h no-

peusrajoitus) 

Usäksi on noudatettava: 

- yleisiä nopeusrajoituksia (laaja- 
massa 50 km/h, taajaman ulko-
puolella 80 km/h) 

- ajoneuvokohtaisla nopeusrajol-
tuksia 

Koskaan ei saa ohfttaa ajosuun-
nassa punaista näyttävää päälli-
kennevalo-opasiinta. 

TLA 52,3 	Tienpidosaa tel vastaavaua tiellä 
tel sen vIeressä tehtävässä tye-
sä käytettävän ajonetn kuljet-
taja saa olosuhteiden .deilyttä-
mäliä tavalla tarpeellista varovai-
suutta noudattaen poiketa lii-
kente.nohjauslaltteeila osoite-
tusta muusta kuin väistämisvel-
vollisuutta tai nopeusrejoftusta 
osolttavasta kieliosta, rajoltuk-
saata tai määräyksestä. 1-Iän ii 
kuitenkaan saa ohittsa punaista 
valoa näyttävää llikenn.opastin-
te /2/. 

TIL 14 	Valstärnisvehoillsuu,. Risleyltä 
lähestyeasään kuljettajen on 
noudatettava erityistä vasoval-
suutta. Hänen on välst.ttävä se-
manelkalsesti muuta tietä oik. 
alla läh.styvää *n.uoL 

Risteyksessä kääntyän .jon.u-
von kuljeltajan on välatettävä 
risteävitä tietä ylittävää poiku-
pyöräliijää. mopollijaa ja jalan-
kulldjaa. Samoin on kuljetta1an, 
jolta muualla kuin risteyksessä 
aikoo poistua ajoradalta tai 
muut.n ylittää sen, väisletiityit 
tien reunaa käytlävää poiku 
pyöräitijää. mopollijea ja jain 
kulkIjaa. Vasemmalle käAntysu 
kUlj.ttsjan on lisäksi vstet1au 
vastaan tulevaa liikennettä. $-
jettajan on kuitenkin aina va-
teltävä muuta liikennettä, jos 
hän on tulossa tielle pthasa, 
pysäköintipaik&t.. hu 
asemalla tai muulla vaalan 
alue&talalkltap'- 
tai muulla vähäi 

POiKKEUSSAANNÖKS 

Tienpitoajoneuvon kuijettai 

Tlenpldossa tai vastaavassa tleli 
tai sen vIeressä tehtävässä ty6ss 
käytettävää ajoneuvoa saa polk-
keussäännösten mukaan kuljett'ti 
olosuhteiden edellyttämäliä tavat 
ia noudattaen tarpeellista varovei• 
suutta: 

- muuallakin kuin ajoradaila 
- muuailakn kuin ajoradan oi-

keassa reunassa tai oikeanpuo-
loisella ajokaistalla 

- korokkeen tai liikenteen jakajan 
vasemmalta puoieita 
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- lähellä toista ajoneuvoa tehtä-
vän vaatimalla tavalla 

- kääntymlssäännölstä poiketen 
- ryhmittymissäännölstä poiketen 
- moottorillellä ja moottorililken- 

netlellä lilkkumisesta erikseen 
säädetyistä rajollukslsta poike- 
ten 

- pihakadulla 

Tl.L 48,3 	Tl.npidossa tai vastaavassa tiellÄ 
tii sen vIeressÄ tehtÄvÄssä työs-
sä kÄ,i.tt*vää ajonaroa saa 8-
12 ja 33 4:n sMnn8at.n 
.stÄrnättÄ kuIj.ttaa olosuhtel-
den .deltyttämÄllä tavalla tai-
p..11iata varovaisuutta noudal-
teen /1. 

Tienpitoajoneuvoa saa kuljettaa lii-
kennesäännöistä poiketen, kun seu-
raavat ehdot ovat voimassa: 

1 Laissa on poikkeussäännöksillä 
annettu siihen mandollisuus. 

2 Olosuhteet tienpitotehtävän suo-
rittamiseksi edellyttävät poikkea-
mista yleisistä liikennesäännöistä. 

Jos liikennesääntöjen vastainen ajo-
neuvojen kuljettaminen katsotaan 
muutoin tarkoituksenmukaiseksi tie-
tyssä tienkohdassa muista kuin työ- 
teknisistä syistä tienkohdassa on 
käytettävä tarvittavia työnaikaisia lii-
kenteen järjestelyjä. 

3 Tarpeellisen varovaisuuden 
noudattaminen 

Kun toimitaan poikkeussäännästen 
perusteella, muulle liikenteelle on 
annettava mandollisuus väistää ja 
muutenkin sopeuttaa ajonsa tien-
pitoajoneuvon kulkuun. Tienpitoajo-
neuvon havaittavuudesta on huo-
lehdittava pitämällä kattovilkku toi-
minnassa. 

TIENPITOAJONEUVON PYsÄYT-
TÄMINEN JA PYSÄKÖINTI 

Tienpltotehtävässä saa tletyöajo-
neuvon tilapäisesti pysäyttää tai 
pysäköldä tehtävän vaatimalla ta-
valla edellyttäen, ettei liikennettä 
Ilmeisesti vaaranneta. 

T1.L 48, 4 § 	A4oneon, lota  käytetään 3 mo- 
rn.ntiva tarkoltetuua työssä, 
liik.nn.valvonnaua tai poliisin 
vlriratehtävässä, saa 26-28 4:n 
säännösten •stämättä tilapäl-
saati pysäyttää tai pysäköidä 
tehtävän vaatimalla tavalla edel-
lyttÄen, ettei liikennettä Ilmat- 
saati vaaMnnsta /1/. 

Tienpitoajoneuvon pysäyttäminen 
tai pysäköinti ei saa aiheuttaa il-
meistä vaaraa. Jos ajoneuvo joudu-
taan pysäyttämään näkiyydeltään 
rajoitettuun paikkaan siten, että ohit-
tava liikenne joutuu käyttämään vas-
taantulevien kaistaa, pitää liikennet-
tä ohjata käsimerkein. 

Tämän poikkeussäännön mukaan 
myös suunnittelu-, valvonta- ja työn- 
johtotehtävissä käytettävät henkilö-
ym. autot saadaan tilapäisesti py-
säyttää tai pysäköidä tehtävän vaati-
malla tavalla edellyttäen, ettei 
liikennettä ilmeisesti vaaranneta. 
Poikkeussääntöjen nojalla tilapäi-
sesti pysäytetty auto on varustettava 
toiminnassa olevalla kattovilkulla, 
jos auto voi vaarantaa liikennettä. 

Seuraavassa käsitellään tarkemmin 
edellä esitettyjä, tieliikennelain 48 
:ssä mainittuja poikkeussäännök-

sia. 
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TIEN ERI OSIEN KÄYTFÖ 

Tlenpitoajoneuvoa saa poikkeus- 
säännön mukaan tienpitotehtävin 
vaatiessa kuljettaa tarpeellista va-
rovaisuutta noudattaen muualla-
kin kuin ajoradaila. 

1U 8 	 onuvoa on kuljetettava alora- 
della. Joe tien oikealla puolella 
on piennar, jolla aio  käy haltalta 
päinsä, polkupyörää ja muuta 
moottorttonta ajoneuvoa sekä 
mopoa on kuitenkin kuljetettava 
pientareella. 

Kun erityiset syyt 	siihen 
pakottavat, ajon.uvoa saa tila-
päisestI kuljettaa muuliakin kuin 
sille tarkoltetulia tien osalla, joi- 
1.1 siltä lheudu vaaraa eikä 
huomattavaa haittaa /1/. 

Tienpitoajoneuvoa saa poikkeus-
säännän mukaan kuljettaa esimer-
kiksi pientareella ja kevytväylällä 
tehtävän vaatimalla tavalla. Myös 
muusta pakottavasta syystä ajoneu-
voa saa tilapäisesti kuljettaa esim. 
kevytväyiällä, jollei siitä aiheudu 
vaaraa eikä muutakaan haittaa. 

AJONEUVON PAIKKA AJORA-
DALLA 

Tienpitoajoneuvoa saa poikkeus- 
säännön mukaan kuljettaa tienpi-
totehtävän vaatiessa muuallakin 
kuin eniten oIkealla olevalla va-
paalla kaistaila. Kaksisuuntaisella 
ajoradaila korokkeen saa ohlttaa 
myös vasemmalta. 

Tienpftotehtävän vaatIessa tlenpi-
toajoneuvoa saa polkkeussään-
nön mukaan kuljettaa myös 
vastaantulevalle liikenteelle tar- 

koltetulia ajokaistaIla. Tällöin on 
noudatettava erityistä varovai-
suutta. 

1U9 	 on.uvoa on ajoradaita kuij.tet. 
tava muu liikenn, ja olosuhteet 
huomioon ottaen niin lähellä 
ajoradan oIkeaa reunaa kuin 
turvallisuutta vaarantamatta on 
mandollista. Tämä käännös ei 
koske ajoa ykslsuuntais.lia ajo- 
radalla. 

MilloIn kui}ettajan ajosuunn 
on vähintään kaksi ajokais 
hänen on kuijetettava 
neuvoa ajokaistaa tsrpe 
mastl valhiamalta yles 
eniten oikealla olevalla vapaalla 
ajokalstalla. 

Edellä 2 momentissa tark 
tussa tapauksessa on ves 
tulevalle Ilikenteelle tajirolle 
ajokalstalla ajaminen kieileV 

Kakslsuunt&eeiia ajoradeila 
va koroka taI muu vastaava 
on sivuutettava oikealta /1/. 

Aoradan oikeassa reunassa ajamis-
säännöstä poiketen tienpitoajoneu-
voa saa kuljettaa aurausta ja 
suoiaustaJhiekoitusta suoritettaessa 
myös tien keskellä. 

On kuitenkin huomattava, että r 
jantellle noustessa tai muissa n 
vyydeltään rajoitetuissa paikoi 
vastaantulevan liikenteen puol 
siirrytään vain niin vähän, että k 
taava liikenne mahtuu sivuftam 
suuremmitta vaikeuksitta. 

Kohtaavalle liikenteelle on annetto 
tilaisuus havaita tienpitoajoneuvo 
poikkeava kutku ja aikaa toimia 
tariteen vaatimalla tavalla. 
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AJONEUVOJEN VÄLINEN ETÄI-
SYYS 

Tlenpltotehtävän vaatiessa saa 
poikkeussäännön mukaan ajaa lä-
hekkäin tarkoituksenmukalsella 
tavalla, jos tehtävä sitä edellyttää. 

TLL 10 § 	Etäisyys edellä kulkevaan ajo- 
neuvoon on sovitettava sellai-
seksi, ellei päälleajon vaalea 
ole, vaikka tämä ajoneuvo py-
säytetaan. 

Taajaman ulkopuolella muuta 
liikennettä selvästi hitaammin 
ajavien moottorikäyttölsten ajo-
neuvojen on pidettävä toisiinsa 
sellaiset etäisyydet, että ohittava 
ajoneuvo vol vaaratta ajaa nii-
den väliin /1/. 

Tämän säännöksen estämättä esim. 
aurausta suorittavat ajoneuvot voi-
vat porrastuksessa ajaessaan liikkua 
aivan peräkkäin. Tästä aiheutuu 
muulle liikenteelle hetkellistä hait-
taa. Jos aura-ajoneuvojen väli on 
pitkä, aiheuttaa niiden välille tielle 
kasaantuva aurausvalli muille suo-
ranaista vaaraa. 

RYHMI1TYMINEN 

Tienpitotehtävän vaatiessa saa 
poikkeussäännön mukaan ryhmit-
tyä ilikennesäännöistä poik-
keavasti tienpitotehtävän edeilyt-
tämillä tavalla. Ryhmityttäessä on 
kuitenkin noudatettava varovai-
suutta ja muistettava, että poik-
keava ryhmittyminen ei saa 
aiheuttaa vaaraa eikä tarpeetonta 
haittaa muulle lilkenteelle. 

TLL 11 § 	Ajokaista kääntymistä valion on 
valittava hyvissä ajoin. Oikealle 
kääntyvän on lyhmityttävä ajo- 
radan oikeaan reunaan. Vasero-
malle kääntyvän on rytlmityttäva 
välittömästi ajoradan keskkslvan 
oikealle puolelle tai yksisuuntal-
saha ajoradalla vasempaan reu-
nean/lI. 

Vaikka ryhmittymissäännöistä voi-
daarikin poiketa, on muulle liikeri-
teelle annettava aikaa havaita ja 
ymmärtää aiottu yleisistä säännöistä 
poikkeava ajotapa. 

KÄÄNTYMINEN 

Tienpilotehtävän vaatiessa saa 
poikkeussäännön mukaan kään-
tyä ja ohjata ajoneuvoa lolsin kuin 
em. liikennesäännöt edellyttävät. 
Käännyttäessä on noudatettava 
tarpeellista varovaisuutta. 

1U 12 § 	Kääntyvän ejoneuvon kuljettaja 
ei saa aiheuttaa vaaraa tai tar-
peetonta estettä muille samaan 
suuntaan kulkevllle. Risteykses-
sä on oikealle käännyttäessä 
ohjattava mandollisimman lä-
hei 1. risteävän ajoradan oikeata 
reunaa. Vasemmalle käännyttä-
essä on ohjattava siten, että 
ajoneuvo jättää risteyksen välit-
tömästi risteävän ajoradan kes-
kiviivan oikealla puolella tai 
yksisuuntaisen ajoradan veaem-
maila reunalla /1/. 

Tämän poikkeussäärtnän vastaisena 
ajoneuvon kuljettamisena on oi-
keuskäytännössä pidetty kääntymis-
tä yllättäen, vaikkakin suuntavilkkua 
näyttäen. 

PII-$AKADULLA AJAMINEN 

Tienpidon edeliyttämät työt teh-
dään myös plhakaduilia. Jalan- 
kulkijat olettavat, että he voivat 
kulkea esteettä. Tlenpltoafoneu- 
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von liikkuminen tulee sovittaa 
muuhun liikenteeseen niin, ettei 
se aiheuta vaaraa eikä haittaa. 

TU. 33 	Plhakadulla saa kuljettaa mootto- 
dkiyttölstäajoneuvoa vain ka-
dun vazTella olevalla klintelatölle 
tai m.rkft,I1e pysäköintipalkaila 
ajoa varten. Pysäköinti pihaka-
dulla on sallittu vain markityDit 
pysäkölntlpaik.11& 

Ajonopeus pihakaduila on sovi-
tettava jalankulun mukaiseksi eikä 
se saa ylittää 20 km/h. Pihakaduila 
ajoneuvon kuljettajan on annettava 
jalankulkijaile esteetön kulku /1/. 

Moorr0RmELLÄ JA M00fl0-
RIUIKENNET1ELLÄ AJAMINEN 

Tienpidossa tai vastaavassa 
moottori- ja  moottorliiikennetiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
saa poikkeussäännön mukaan 
tienpitotehtävän vaatiessa olosuh-
teiden edellyttämällä tavalla ja tar-
peellista varovaisuutta noudat-
taen (TLA 9.2 *) /2/. 

- kuljettaa 	moottorlajoneuvoa, 
jonka suurin sallittu tai raken-
teellinen nopeus on enintään 40 
km/h 

- hinata ajoneuvoa 

- ajaa moottoriajoneuvon tielle 
muualtakin kuin tien aikamls-
kohdasta tai lilttymätieltä ja 
poistua tieltä muualtakin kuin 
tien päätekohdasta tai er -
kanemistleltä 

- siirtyä erkanemistietä lähinnä 
olevalle tai 	poistuvalle liiken- 
teelle liikennemerkiilä osoi- 
letulle ajokaistaiie tai 

hldastuskaistalle tlenpitotehtä-
vän edeilyttämäilä tavalla 

- kuijettaa 	moottoriajoneuvoa 
moottoritien keskiajoratoja erot-
tavalia keskikalstalla ja ajorato-
ja yhdistäväiiä poikittaistiellä 

- kääntää ja peruuttaa sekä moot-
torttieiiä että sen lilttymä- ja er-
kanemisteiilä 

- pysäköidä tai pysäyttää myös 
muualle kuin erityisesti osoite-
tuille pysäkölntipaikoiile tai te-
vähdysaluellie 

- kuljettaa 	moottorlajoneuvoa 
muuallakin kuin eniten oikealla 
oievaiia vapaalla ajokaistalla 

- kuljettaa kuorma-autoa tai yli 
seitsemän metriä pitkää ajoneu-
voyhdistelmää muuailakin kuin 
vain kandella oikeanpuoieisella 
kalstalla, jos samansuuntaista 
lIikennettä varten on varattu vä-
hintään kolme ajokaistaa 

- ohlttaa edeiiä kulkevan ajoneu-
von myös oikealta 

Polkkeussäännökseilä sallitaan tien-
pitoajoneuvojen 	kuijettaminen 
moottoritien kaikissa osissa ja pysä-
köiminen työn suoritusten vaatimal-
la tavalla muuallakin kuin ievähdys-
alueella ja pysäköintipaikalla. Vaikka 
poikkeussäännös sallii ajamisen ajo- 
ratojen välisellä poikittaistieiiä, on 

sieltä tultaessa väistettävä moott 
tien muuta liikennettä. Työskent 
liikennesuuntaa vastaan moottori 
moottoriiiikenneteiiiä on kielletty 
man erityisiä liikenteenohjausjärjes-
telyjä. 

Pi 



UIKENTEEN OHJAUS 	1 1992 
Uikenne tietyömaalla 

PYSÄKÖINTI 

Tienpitotehtävän niin vaatiessa 
saa pysäköintlsäännöksistä poike-
ta edellyttäen, ettei liikennettä ii-
meisesti vaaranneta. 

ru. 28§ 	Ajon.LNon saa italia pysSyttäl tai 
pyUlÖld5 1n oik.aIl. puolel-
le, ykaisuuntaisail. 11.111 mo-
lemmili. puollU. AJon.uvo on 
pysÄytettavi tai pys5kältävö tien 
suuntataesti Ja  mandollisimman 
kauas .Joradan keskeltÄ fil. 

PYSÄYrrÄMISTÄ JA PYSAKÖIN-
TIA KOSKEVAT KIELLOT 

Tienpitotehtävässä saa poikkeus- 
säännön mukaan pysäyttämistä ja 
pysäköintiä koskevasta kieliosta 
poiketa, mikäli se on välttämätön-
tä tehtävän suorittamlsessa, kui-
tenkin edellyttäen, että se .1 
aiheuta ilmeistä vaaraa ja muun 
liikenteen estymistä. Yleensä tien-
pltoajoneuvon tulee väittää sään-
nöksistä poikkeamista. 

lii 27* 	1tÄmlstÄ Ja pysÄk6lmlstÄ 
l,oskes.t klellol. AJonoa .1 
saa pysÄyttÄÄ eikÄ pysäköidö 
sailalseen paikkaan .lk& slt.n, 
.ttö .11tÄ aiheutuu ataa tai st-
tS Illksnns twpe.ttomastl .ai  
tai hÄlrl'kyyI1/. 

Tiellä on käytettävä hinattavaa tai 
tielle asetettavaa varoitusiaitetta lii-
kenteen varoittamiseksi, kun lyö on 
lyttytaikaista, nopeasti etenevää tai 
se ei ole riittävän etäältä selvästi ha-
vaittavissa (LMp liikenteen ohjaus- 
laitteista 41 ja 42 § mukaan). 
(Tarkemmat ohjeet varoituslaittei-
den käytöstä on esitetty kohdassa 
50-2). 

ERITYISET PYSÄKÖINTIKIELLOT 

TlenpItotehtävän niin vaatiessa 
tienpitoajoneuvon kuljettaja saa 
poikkeussäännön mukaan poiketa 
pysäkölnhikleltomääräyksistä. Ui-
kenteelle ei kuitenkaan saa aihe-
uttaa ilmeistä vaaraa (TLL 28)/1/. 

Ruoka- ja kahvitaukojen ajaksi 
ajoneuvo tulee ensisijaisesti pysä-
köldä säännösten mukaisesti tielle 
tai sen ulkopuolelle. Kattovilkku 
on sammutetiava tauon ajaksi, el-
lei ajoneuvo samalla varoita 
työkohteesta. 

Tienpitoajoneuvon saa 26-28 §:n 
säännösten estämättä tilapäisesti 
pysäyttää tai pysäköidä tehtävän 
vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei 
liikennettä ilmeisesti vaaranneta. 

Edellä olevien pykälien osalta voi-
daan yttteisesti todeta, että tienpito-
ajoneuvon pysäyttäminen tai py-
sököinti saa aiheuttaa haittaa, mutta 
ei vaaraa. Jos Joudutaan pysäyt-
tämään näkyvyydeltään rajoitettuun 
paikkaan siten, että ohittava liikenne 
joutuu vastaantulevien kaistaile, eikä 
vastaantuleva liikenne ole tarpeeksi 
kaukaa nähtävissä, pitää liikennettä 
ohjata käsimerkein. 

3.2 Tienpitoajoneuvon kul-
jettaminen suljetulla 
alueella 

SULJETUN ALUEEN MUODOSTA-
MINEN 

Ylelseltä ilikenteeltä eristettyä 
aluetta kutsutaan näissä ohjeissa 
suljetuksi aiueeksi. 

- 
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Suljettu alue on ylelseltä lukon-
teeltä eristetty alue, jonka eristä-
misestä on huolehdittu tarpeel-
hain liikenteen ohjaustolmenpitein 
tai suikuiaitteln /2/. 

Tie voidaan sulkea ylelseltä luiken-
teeitä osittain, ajoittain tai koko-
naan käyttäen säännösten mukai-
sia suikutapoja. 

Tie on osittain suljettu yleiseltä 
hiikenteettä, kun esimerkiksi tien 
toinen puoli on suljettu. 

Tie on ajoittain suljettu yleiseltä 
iuikenteeltä, kun esimerkiksi liiken-
teen ohjaajat tai ilikennevalot sui-
kevat tien tietyksi ajaksi. 

Tie on kokonaan suljettu, kun se 
on eristetty yleiseitä liikenteeltä 
sulkulaittein ja ajoneuvolia ajo 
kielletty -liikennemerkein. 

TLA 50,14 	Suoräettaessa työtä, joka saattaa 
vaarantaa liikennettä, on tie tai 
tien osa, jolla työtä tehdään, va-
rustettava asianmukaisln litran-
nem.rkein. Olosuhteiden vaati-
essa on tie tai sen osa pidettävä 
kokonaan tai osaksi suljettuna 
sekä työn suorittajan toimesta 
varustettava säännösten ja 
määräysten mukaisin sulkuialt-
tein ja merkkivaloin /2/. 

1U 51 § 	Uikente.n ohjauslaltt.en yteiseli. 
tielle asettaa tie- ja v.sira-
kennuslaitos, kadulle, rak.n-
nuskaavatlsile, todiis ja muulla 
vastaavanlai*.iie Iiik.nnsaiusei-
1. kunta. Muille ilueill. liiken-
teen ohjausialtt.en asettaa 
tlenpltäj& /1/. 

TLA 49, 1 § 	Tien tilapäisestä sulkemlsesta ja 
liikenteen ohjaamisesta tien 
kunnon vuoksI tai tiellä taikka 
sen lähelsytdeasä suorttettavan 
työn vuoksi päättää 5s, jolla on 
oikeus asettaa tielle lilken-
nemerkki /2/. 

LIIKENNE SULJETULLA ALUEEL-
LA 

Suljetulia alueella ajoneuvoa kui-
jetettaessa tulee noudattaa liiken-
nesääntöjä olosuhteiden edeiiyttä-
mähiä tavalla. 

TLL 5, 1 § 	Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tIen 
ulkopuolella kuljetettaessa on 
noudatettava olosuhteiden 
edellyttärnää varovaisuutta vaa• 
ran ja vahingon väittäsniiskal 
sekä asetuksella aä&dettänä iii-
kennesääntöjä /1/. 

Räjäytys- ja iouhintatyömailla lii-
kenne on järjestettävä noudattaen 
räjäytys- ja iouhlntatyömaiden jär-
jesteiyistä erikseen (ks. tämän oh-
jeen sivut xx Ja xx) annettuja 
ohjeita /7/. 

TIEN YLITrÄMINEN MAANSIIRTO-
KULJETUKSIIN KÄYTETrÄVILLÄ 
AJONEUVO1LLA (KS 5C-9) 

Tie katsotaan ylityksen ajaksi sul-
jetuksi alueeksi, kun iiikenteenoh-
jaajat tai hlikennevalot pysiyttävät 
liikenteen molemmista suunnisis. 

Tällöin kuljetukslssa tien ylitse 
voidaan menetellä ku* 
slssn sifiletuHa aiueel' 
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YKSITYISEN TIEN KÄYTrÖ MAAN-
SIIRTOKUUETUKSIIN 

Vähäliikenteistä yksityistä tietä voi-
daan käyttää suljetun alueen tapaan 
maansiirtokuljetuksiin omistajan lu-
valla. Käytän edellytyksenä on, että 
tiellä sovitaan käytettävistä liiken-
teen järjestelyistä siten, että suljetun 
alueen ehdot täytetään (edellyttää 
mm. suljettavan puomin käyttöä, ks. 
kohta 4.2). 

Ennen yksityisen tien käyttöön ottoa 
pidetään katselmus tien ja siihen 
kuuluvien siltojen sekä rumpujen 
kunnon tarkistamiseksi. Samalla so-
vitaan tarvittavista toimenpiteistä. 

Luovutettaessa yksityinen tie työ-
maakäytöstä pidetään loppukatsel-
mus. Tien pitää olla vähintään 
samassa kunnossa kuin se oli käyt-
töön otettaessa. 
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4. Tienpitoajoneuvo 
ja varusteet 

4.1 	Tieliikennelain tarkoitta- 
maila tiellä 

AJONEIJVOJA KOSKEVAT MÄÄ-
RÄYKSET 

Tlell k tettävn tlenpltoajoneu-
von ja sen varusteiden on pää-
sääntölsesti täylettävä kaikki 
ajoneuvoja koskevat lainsää-
dänn6ssä määritellyt vaatimukset. 

UI. 83t 	Uik.nt..ssä käyt.tIivän ajon.u- 
von on oltava rakenteeltaan, va-
ruat.iltaan, kunnoltean ja muilta 
ominaisuuksift.an turvallinen, 
tarlioituksanmukainin sekä 
muutoinkin liikenteeseen iovei-
twa Sen käytöstä alh.utuva 
melu ja  ilman pliaantumin.n tu-
lee olla mandollisimman vä-
Mistä, .ikä sen käytöstä saa 
siharitua muutakaan haittaa 1.1 
kohtuutonta •n.rgian kulutus-
ta. Autossa tulee myö. cli. lait. 
sen luvailoman käytön .ettmi-
i.lal. /1/. 

Tarkemmat määräykset moottoriajo- 
neuvoille ja niiden varusteille asetet- 
tavista vaatimuksista ilmenevät 
ajoneuvoasetuksen luvuista 1-4 /3/ 
sekä liikenneministeriön päätökses-
tä ajoneuvoasetuksen täytäntöön- 
panosta luvuista 1-17/4/. 

ANA 85, 1 f Autorakist.rik.skuksen määräämi 
katsaetustolmipalkka voi autor.-
kietarik.skuksen antamien yleis-
t.n ohjeiden mukaisesti .rityi-
..stä syystä myöntää yksit-
täiselle a)on.uvoli. tai ajoneu-
voyhdistelmille poikkeuksen 
tkrnkn aetuksen s&itnnöksistä 

e)14 5:n 1 momentin säännötc-
saati (näkyvyys Ijoneuvoeta) 
•rlkolsautofle, trelctörllle tai 
moottorityökoneelie, jos sen 
käyttötaxkottus tai vanjatus että 
edeltyttää, 
b)15 5:n laitteita koskevasta 
säännöksestä (korin ulkonevat 
leltt.et, aks.lin päät, lukot jne) 
määriajaksi, tiellä tapahtuvaa 
työstrant.tyä varten; 

e)33 5:n 1-4 momentln (paino- 
määräykset), 34 5:n 1 ja 2 mo-
mentin ja 35 5:n 1 momentin 
(päärnttat) säännökslstä .rikols-
kulj.tukse.n käyt.ttävän p.rä-
vaunun tai vastaavan hinattavan 
lattteen v.toautolle, .rlkoisau-
bu, ja  moottorttyökoneell. se 
KS työmaalts toiselle ja huol-
tot.rkohula.esa tapelituvtssa 
trslctodn tai työkoneen kulje- 
tukea.. käytettivälle kuorma-
autoili /3/. 

ANA 65,35 Ministeriö vol myöntää polkkeuk-
sen 17-27, 33-40 ja 58-62 5:n 
Männöksisti siltä osin kuin sen 
myöntäminen cii tai 2 moinen-
tin nojalla kuulu Katsestustolmi-
paikalle 1.1 autorekist.rlk.skuk-
salI. /3/. 

REKISTERÖINTI JA KATSASTUS 

TLI. 64, II 	Mooltortkäyttöis.n ajonsuvon ja 
siihen kytk.ttäviksi sovaituvan 
hlnaltavsn .joneuvon käyttö III-
h.nt..asä on ki.lt.tty, jollei että 
cl, kstssst.ttu ja aslanmukal-
saati ilmoitettu raktsteröltivökai. 
As.tuksalla voidaan .Mtää 
polkk.uk.la  katsastus- ja rekIs-
tsrthaPvolllauudeat& 11/. 

A ajon.uvojen r.klst.rölnnisti 
9, 15 
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Poikkeukset rekisteröintivelvollisuu- 	AJONEUVOJA JA TYÖKONEITA 
desta 	 KOSKEVAT ERflYISMÄÄRÄYK- 

SET 
.kst.rttintivelvo1llsuus .3 koske: 

a) rnoottonieksk 
b)sadonkorjuusaen tel tienpi-
loon tarkoitettua moottodtyö-
konetta .iki k&vellen ohjeita-
vaksi tarkoitettua tra1doia tel 

c)mopoa eiki 
d)p.4vaunua, joka on taskoitet-
tu kytkett&väksi moottori-
pyörään, mopoon, traldortin tai 
moottofftyölcOne.seen . 

A slon.uvojen  katsastuksesta 
20, 1 

Kytkentäkatsastusvelvollisuus 

Auto ja siihen kytk.tt&va per5vau-
nu on .nn.n ytrdlstelrnön k5l-
tö&,ottoa hyväksyttäv& .rllli-
k4knt&katsas*uksesaa, joli.1 
autoa ja p.r&vaunua cl. .fltt-
.e.n hyvÄksytty riatiinkytken-
tÄkatsastuka.ssa. H.nkiIÖ- ja 
pakettiauto s.kÄ kokonslspai-
noltaa,, .nintAÄn 3 500 kg:n eri-
koisauto samoin kuin niihin 
kytkettävÄkil tarkoitettu perÄ-
vaunu voidaan tyvppllrs±sastuk-
salaa hyvÄksyÄ ristlinkytken-
tÄän, 1011cm  tyypplr.ki.t.rtot-
t..ae.n tule, autoa luovutetta-
asia merkitÄ onko auto 
va,ust.ttu klk.nnÄssÄ tssp.elII-
sin vetotaltt.ln ja va,uatsln /16/. 

A ajon.uvojen katsaatukseata 
22,1 * 

Muutoskatsastusvelvollisuus 

MIlloin ajon.uvon rakennetta t.i 
varusleita on muutettu siten, at-
tÄ rakisterlin m.rldtyt tiedot 
muuttuvat tai muutos vol vaikut-
taa .jon.uvon llik.nneturvalli-
suut..n, on ajoneuvo hyvilk-
syttävÄ muutoskatsaatuksessa 
ennen sÄÄnn&,mukalse,n kiyt. 
tä6n ottamista /16/. 

Räjäytys- ja louhintatyössä käytet-
tävä kuormaus- ja kuljetuskalusto 

Räjäytys- ja louhintatyössä käytettä-
ylen ajoneuvojen ja työkoneiden on 
täytettävä kohdassa 4.2 esitetyt ylei-
set ehdot. 

l.tsÄlrsl nimenomaan räjÄytys. ja iouhintalyöss& 
käytettÄvt.n koneiden ja  laitteiden on oltava 
k&ytt6tarkoltuks..nsa sopivia. riittÄvÄn lujara-
k.ntiisla ja siten suojattuja. .tteiv*t  ne aiheuta 
vaaraa kiyttÄllll.en  .M(tkl muill, työmaalla 
olevilla. 

Kon.ld.n ja lelttetd.n .Unnaills.n huollon, 
tarp..11iat.n korjaustoim.nphelden ja vastaa- 
ylen keinojen avulla on huol.hdlttava siltÄ, 
.tleivÄt ne aiheuta tarpeettomasti melua, 
tI,lnÄÄ tai ilman epÄpuhtauksia (Rijäytys- ja 
louhintatyön j&sjeatyaolij. 13 ) 17/. 

sAoneuvossa, jota käytetään Iou-
heen kuljetukseen, tulee kuljettajan 
suojana putoavia kiviä vastaan olla 
suojakatos, jona voi myös toimia la-
van etureunan jatke (standardin SFS 
4986/17.11.83 määräysten mukai-
nen). sAinoastaan tilapäisesti saa-
daan louhetta kuljettaa Ilman 
standardin mukaista kattosuojausta. 

Kuoonauakon. ja kuljetuaajon.uvo on 
vasuatettava vÄhintÄÄn kakslplirissllÄ 
käyttöjarrulla ja ..lsontajarrulla. KÄyltöjarrun on 
kyettävÄ luotattavasti pysäyttämään kuormattu 
kone tai ajoneuvo ja seisontajarnin pitämään 
ne kuormln..n paikoillaan niissä 
käyttäolosuht.lasa, joihin kone tai ajoneuvo on 
tarkoitettu (Räjäytys- ja louhintatyön 
järjeatyaohje 67 Ä)  /7/. 

Rekisteröimättömien ajoneuvojen, 
kuormauskoneiden ja niitä vastaavi-
en laitteiden rakenne ja kunto on 
työmaalla ennen niiden käyttöönot-
toa tarkastettava. Räjäytys- ja 
louhintatyössä on työn aikana ajoit- 
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tain, mikäli mandollista ainakin ker-
ran viikossa, tarkastettava em. lait-
teiden kunto. 

Käyttöönotto- Ja kunnossapitotarkastuksen 
suorittaJen on oltava työnantaJaa edustava 
henkilö, Jolta on tehtävän edellyttämä 
asiantuntemus. Konetta tai laltetta 
tarkastettaessa on sen kuljattaJan tai käyttäjän 
oltava tarkastuksessa mukana. (Fläjäytys- ja 
louhintatyön }äestysohJe 90-92 §) /7/. 

Kuormauskone ja kuljetusajoneu-
yo on varustettava peruutushälyt-
timellä, joka on tarvittaessa 
poistettavissa toiminnasta (Räjäy-
tys- ja louhintatyön järjestysohje 
67 §) /7/. Työturvallisuussyistä 
kuormaus ajoneuvon katon yli on 
kielletty. 

RÄJÄHDYSTARVIKKEIDEN KLJL-
JETUKSET 

Räjähdystarvikkeet jaetaan niiden 
ominaisuuksien mukaan eri luok-
kun. luokkaan 1 a (räjähdysalneet 
ja nIistä tehdyt esineet) kuuluvat 
suurin osa tietyömallia käy-
tettävistä räjähdysainelsta, esim. 
dynamiltti ja nitraattiräjähteet. 
Luokkaan 1 b (räjähdysainetta 
sisältävät esineet ja vaknisteet) 
kuuluvat esim. räjähtävät tuiiian-
gat ja räjäytysnailit. Luokkaan 1 c 
kuuluvat esim. aikatuillanka ja 
iiotulftusväiineet. 

1) Kuijetusta koskevat määräykset 
kun räjähdystarvikkelta on enin-
tään 10 kg 

Räjähdystarvikkeita voidaan kuljet-
taa paketti-, henkilö- tai kuorma-au-
tossa tai niihin kytketyssä perävau-
nussa. Kuljetus voi tapahtua myös 
traktoriin kytketyssä perävaunussa. 

Kuitenkin itse traktorissa, sen ohjaa-
mossa tai kauhassa, ei saa kuljettaa 
räjähdystarvikkeita. 

Kuorma- tai pakettiauton kuormati-
laan tai autoon ja perävaunuun saa 
kuormata yhteensä enintään 10 kg 
räjähdystarvikkeita. Jos samassa 
kuormassa kuljetetaan räjähdysai-
neita ja räjäytysnalleja, saa tässä 
tapauksessa räjähdystarvikkeita 
kuormata yhteensä enintään 10 kg, 
josta räjäytysnalleja saa olia enin-
tään 300 kpl vähintään 1 metrin 
etälsyydeliä räjähdysaineesta. 

Jos kuorma- tai pakettiautossa kul-
jetetaan matkustajia (muita kuin 
apumies) saa äiinä kuljettaa poliisin 
antamalla luvalla enintään 5 kg 
räjähdysainetta ja 50 kpl räjäytys-
naiieja. 

Henkiiöautossa saa kuljettaa enin-
tään 5 kg räjähdystarviketta, josta 
räjäytysnalleja saa olla enintään 300 
kpl vähintään 1 metrin etäisyydeilä 
räjähdysaineesta. Jos henkilöautoa-
sa kuljetetaan pelkästään räjäytys-
nalleja, saa niitä olla enintään 10 kg 
(10 000 kpl). 

Poneuvoa koskevat merkintä-, tur-
vaiiisuusohje-, erityisvaruste- ja rah-
tikirjamääräykset eivät koske 
kuljetettaessa tässä kohdassa mai-
nittua määrää räjähdystarvikkeita. 
Aina on kuitenkin noudatettava kes-
keisimpiä turvailisuusmääräyksiä, 
jotka on esitetty jäijempänä. 

2) Kuljetusta koskevat määräykset 
kun räjähdystafvlkkelta on yli 
10 kg, mutta enintään 100 kg 

Samaan autoon tai autoon ja perä- 
vaunuun saa tässä tapauksessa 
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kuormata yhteensä enintään 100 kg 
räjähdystarvikkeita. Jos samassa 
kuormassa kuljetetaan räjäh-
dysaineita ja räjäytysnalleja, saa täs-
tä 100 kg määrästä räjäytysnalleja 
olla enintään 300 kpl vähintään 1 
metrin etäisyydellä räjähdysai-
neesta. 

Räjähdystarvikkeet on kuljetettava 
joko 

- umpinaisessa autossa tai perä- 
vaunussa tai 

- kuomulla tai kuormapeitteellä ka-
tetussa avonaisessa autossa tai 
perävaunussa. 

Auton eteen ja taakse on kiinnitettä-
vä räjähtävän pommin kuva Oos kyt-
kettynä perävaunu, räjähtävän 
pommin kuva auton eteen ja perä-
vaunun taakse). 

Kuljetettaessa näitä räjähdystarvike-
määriä on ajoneuvossa oltava kirjal-
liset turvallisuusohjeet. Kuljettajan 
on tunnettava nämä turvallisuusoh-
jeet, joista käy ilmi kuljetettavan ai-
neen aiheuttaman vaaran laatu. 
Vaarallisten aineiden kuljettajilta 
vaaditaan ajokortin lisäksi erityinen 
VAK-ajolupa silloin, kun kuljetetaan 
yli vapaarajan, räjähdysaineiden 
osalta 10 kg la- tai lb-luokan räjäh-
teitä, määräisiä kuljetuksia (A vaaral-
listen aineiden kuljettajien ajoluvas-
ta 724/91). Ks. myös s. 43. 

Räjähdysaineiden kuljetusajoneu-
von varusteet 

Kuljetettaessa yli 10 kg, mutta alle 
100 kg räjähdysaineita auton varus-
teina tulee olla: 

- vähintään 	yksi hyväksytty 
käsisammutin (ABIIE), joka on 
tarkastutettava puolivuosittain 

- vähintään 	kaksi 	pyöräkiilaa 
(huom. perävaunua varten omat 
pyöräkiilat) 

- kaksi keltaista vilkkuvaloa antavaa 
merkkilamppua 

- hätävilkku 

- ensiapupakkaus 

- työkalusarja välttämättömien kor-
jausten suorittamiseen. 

4Ajoneuvossa tulee myös olla rahti-
kirja tai vastaava lähetyskirja. 

Aoneuvoa on pidettävä jatkuvasti 
silmällä, jos se joudutaan pysäköi-
mään. 

3) Kuljetettaessa yli 100 kg räjäh-
dysaineita on tarkistettava asiaa 
koskevat määräykset liikenne-
ministeriön päätöksestä vaaral-
listen aineiden kuijettamisesta 
tiellä /8/. 

Turvallisuusmääräykset 

Kaikissa räjähdystarvikekuljetuksis-
se on erityisesti otettava huomioon 
seuraavat keskeisimmät turvalli-
suusmääräykset: 

- räjähdystarvikepakkausten tulee 
olla tiiviitä ja määräysten mukaan 
merkitty räjähtävän pommin ku-
vi Räjähdystarvikkeiden tulee 
mieluiten olla pakattuina teh-
daspakkauksiin. 
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- räjähdystarvikepakkaukset on si-
joitettava siten, etteivät ne kulje-
tuksen aikana pääse liikkumaan 
ja kolhiintumaan. 

- muita vaarallisia aineita (esim. 
polttoaineita) ei saa kuljettaa sa-
massa ajoneuvossa räjähdystar-
vikkeiden kanssa. 

- ajoneuvossa ei saa kuljettaa palo- 
vaarallisia tai kipinöintiä aiheutta-
via aineita yhdessä räjähdys- 
tarvikkeiden kanssa. Työkalut on 
asetettava työkalulaatikkoon ja 
pumppukärryt on sidottava luotet-
tavasti kuljetuksen ajaksi. 

- kuljetettaessa räjähdystarvikkeita 
on mandollisuuksien mukaan 
käytettävä ohikulkuteitä ja väl-
tettävä vilkasliikenteisiä teitä, asu-
tuskeskuksia ja ruuhka-aikoja. 

- vältettävä pysäkäintiä kuljetuksen 
kestäessä. 

- lämpölavalla ei saa kuljettaa rä-
jähdystarvikkeita. 

- tupakanpoltto on kielletty ajoneu-
vossa sekä ajoneuvon ja kollien 
välittömässä läheisyydessä. 

- henkilöiden kuljettaminen, kuljet-
tajan apulalsia lukuunottamatta, 
on vaarallisia aineita kuljetet-
tavassa ajoneuvossa kielletty. 

Työmaan sisäisissä räjähdysainekul-
jetuksissa sovelletaan maantiekulje-
tuksissa noudatettavia määräyksiä 
eräin polkkeuksin. 

Röjähdysalnelta kuljettavan ajo-
neuvon merkitseminen 

Räjähdysaineita kuljettava ajoneuvo 
on merkittävä allaolevan kuvan 
osoittamalla varoituskilvellä, joka 
kuvaa räjähtävää pommia oranssilla 
pohjalla. 

(1) Milloin erikseen on määrätty, vaa-
rallisia aineita kuljeltavassa kui-
letusyksikössä on oftavs •teen 
ja taakse Idinnitettyinä m 3900 
mukaisia varoituslipukketta vas-
taavat ldet, joiden sivun pituus 
on vähintään 300 mm. Säillö-
ajon.LNoua Ofl klhmt tai niltä 
vastaavat pysyvät m.rklnnät 01-
tavs myös säiliön sivuilla. Mil-
loin säiliön tilavuu, on 3 m3 tai 
enemmän, on kilven sivun pi-
tuus vähintään 300 mm, muu.- 
se tapauksessa 100 mm. 
Klipien tai vastaavien merkin-
töjen on oltava suunnIlleen 
pystyas.nno.sa  la e1v&stl nä- 

(2) Muussa ajon.Lwossa kuin sälliö-
aloneuvous. kiipiä saa käyttää 
vain, O niitä jäijempönä ni-
menomaan määrätään käyt-
tämään. Muussa tapauksessa 

on poistettava tai p&t.ttävi. 
Säillöajonwvossakasn .1 asa 
olla näkyvissä muun kuin kulje-
tettavana otevan tai olleen al-
n.en kllp.ä. LMp vaarallisten 
aineiden kulj.tteml.eeta tiellä, 
Itt. 10500/8/. 
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NESTEKAASUKÄYTTÖISET 
TIENPITOAJONEUVOT 

Työkoneen, jonka nestekaasun 
käyttölaitteistoon kuuluu kiinteästi 
asennettu nestekaasusäiiiö, kui-
jettamisessa ja pysäköinnissä tu-
lee noudattaa vaaraliisten 
aineiden kuljettamisesta tiellä 
annetun liikenneministeriön 
päätöksen (610/78, muutokset 
344/79, 995/79 ja 218/82) 
määräyksiä. Koneessa tulee olla 
kuvan mukainen kilpi, joka kuvaa 
mustaa hekin kuvaa punaisehia 
pohjalla. 

Työkonetta, johon iiitettyjä neste- 
kaasusäiliöitä ei voida kuljettaa pois 
työajan loputtua, ei saa pysäköidä 
yleiselle tielle. Mikäli nestekaasusäi-
liöillä varustettu työkone joudutaan 
pysäköimään yöksi tai viikoniopuksi 
työmaan läheisyyteen, pysäkäin-
tipaikasta on Ilmoitettava paik-
kakunnan paloviranomaiselle. 
Laitteistoon iiitetyssä säiiiössä oleva 
nestekaasumäärä on pyrittävä saa-
maan mandollisimman pieneksi en-
nen viikonlopun yli tapahtuvaa 
pysäköintiä. (Teknillisen tarkastus-
keskuksen ohje 9/82/13.4.82) 

AJONEUVOKOHTAISET 
NOPEUSRAJOITUKSET 

flENPIDOSSA YLEISIMMIN KÄYTETTYJEN 
MOOTFORIAJONEIJVOJEN AJONEUVOKOHTAISET 
NOPEUSRAJOITIJKSET (ILMAN PERÄVAUNUA) 

100 KM/H] 

8OKwH 

40 KM/H 

20 KM/H 

Moottorikäyltölsen elon.uvon suurin tieltä 
sallIttu nopeus Ilman perävaunua on: 
1) kuorma-auton 80 krn/h; 
b) paketti- ja erikolsauton 80 krn/h, kuItenkin 

omalta painollaan enintään 1 800 kg:n 
paketti- ja .iikolsautofl, joka on otettu käyt-
töön vuonna 1981 tai myöhemmin, 100 knylr; 

c) linja-auton 80 km/Pi, kuitenkin 100 km/h 
moottoiltieliä ja Lapin läänissä myös muulla 
tiellä, joe linja-autossa .1 ole eeisovta mat- 

d) mopon ja maastoajoneun 40 kmlh; 
•) traktorin ja moottorltyölcon..n 40 krn/h; ,.kä 
1) 	.jon.uvon, jossa on rautalsia telakaljuja tai 

muunialsia kuin Ilmarankein varustettuja 
pyörIä, 20 krn/h. ANA 63, 1 /3/. 
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HINATAVA AJONEUVO 

Hinaltavia ajoneuvoja ovat hinat-
tavat laitteet ja perävaunut. 

MOO7rORIAJONEUVOJEN NOPEUSRAJOtTIJKSET 
I)U14 III.) ON KTflT!TI'Y *OTN000 AAIUVO ( PNNAVA*IIN, 
TAI I000DTAYA LAIT!) 

1 	}. 	
80 

r' 
[ 	

-c 	8'.. 60 

• -ci 	50 KM/H 

50 KU/H 

• 	 40 KM/H 

20 tsai 

(3) Moottoflk&ytt6isen ajoneuvon suurin tieliS 
sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hI-
nattava ajoneuvo, on: 

a) auton ja moottoulpyörän 80 kni/h, kuorma- 
auton, johon kytketty htnattsva sjon.uvo 
on jeiTuton, kuitenkin 60 km/h 

b) mopon ja maasloajoneuvon 40 km/h 
c) maatalous- ja puutarhatralrto,jn sekit moot-

torityökoneen 40 km/h 
ilikennetraktorin 50 krn/h 

e) ajoneuvoyhdislelm&n jossa on rautelala ta-
laketjuja tai muuniaisla kuin iimarenkain 
varustettuja pySrl9., 20 krn/h. 

(4) Moottouik8ytt8lstä ajoneuvo. hinattaessa 
suurin sallittu nopeus on 60 kmjl,, jollei 
kummallekaan ajoneuvoile ole s&detty 
tai mä&rittty eihalsempaa nopeutta (ANA 
63,3 ja 4 §) /3/. 

Perävaunussa, jonka rakenteellinen tai muuten 
rajoitettu nopeus on vähemmitn kuin 80 km/h, 
tulee olla takana, nitkyvitii& palkalla, muslln 20 

- mm levein reunoln varustettu keftainen, 
halkalsljaitaan 240 mm mittainen pyörak kilpi, 
johon on muslin 120 mm korkein numeroin 
merkitty perävaunun suurinta sallittua 
hlnausnopeulta osoittava luku kilom.trelnä 
tunnIssa (ANATpp 177 8)14/. 

Kuormaa kantavaan runko-ohjauk-
seila varustettuun traktoriln ei saa 
kytkeä hinattavaa ajoneuvoa (ANA 
42,4 §) /3/. 

Hinattavaa ajoneuvoa ei saa käyt-
tää henkilökuijetukseen, ellei lii-
kenneministeriä toisin määrää 
(ANA 57 §) /3/. 

MOOTrORrrYÖKONEET 

Tienpitoon rakennetut moottori-
käyttöiset ajoneuvot, jotka eivät 
ole autoja ovat moottorityökonel-
ta. Tlertpltoon käytettävät työko-
neet kuuluvat pääosin moottori-
työkoneislin, esim. tiehöylät, jyrät, 
levittimet, kaivukoneet, puskuko-
neet, kuormaajat, jne. 

Traktoreilta ja moottorityökonefita 
erikseen vaadittavat varusteet ii- 
menevät ANA 21 ja 25 a §:stä ja 
moottorityökoneeseen kytkettävän 
hinattavan ajoneuvon varusteet ANA 
23 §, 25 a6ja 26 §:ssä. 

Tarkemmat määräykset, jotka kos-
kevat traktoreita ja moottorityöko-
noita ilmenevät ANATpp 6. luvusta 
sekä perävaunujen osalta 13. ja 
14. luvuista. 

Traktoriln ja moottority6konee. 
seen saa kuljettajan lisäksi ottaa 
kuljetetiavaksi enintään kaksi 
henkll6ä, jos näille on järjestetty 
kiinteät, turvaliiset istuimet. (ANA 
545)13/. 
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HENKILÖNOSTOKORI 

Henkilönostokorin käyttöä koske-
vat määräykset on annettu valtio-
neuvoston päätöksessä henkilö- 
nostoista nosturilla (VNp 325/86). 

1 ,i 	 Päätöstä sovellettean nostettaes- 
se henkilöitä torni-, slonauvo-
toi kuorrnausnostucilla työturval-
Ilsuuslaissa 99/58) tarkoita- 
luissa töissä. 

3,1 § 	Hankilönostoon käytattävän nos- 
turin tulee olla tajlcastettu sen 
mukaan kuin tarkastuks.sta on 
eflkseen määrätty. 

Henkilöiden kuljettaminen nosturilla, 
rakennushissiflä, maansiirtokoneelia 
ja niihin verrattavilla laitteilla on kiel-
letty, jollei kyseistä laitetta ole ni-
menomaan hyväksytty henkilökuije-
tukseen. Henkilönostosta torni-, ajo-
neuvo-ja kuormausnosturilla on voi-
massa, mitä siitä on erikseen 
määrätty. Tavaran nostoon tarkoite-
tut rakennushissit on varustettava 
henkilökuljetusta koskevalla kielto- 
taululla. 

VNp rakennustyössä noudatettavat 
jäi-jestysohjeet (274/69)113/14,2 § 
muutos 324/86. 

VAROITUSLAITEET JA -MERKIN-
NÄT 

Varohuslaltteiden Ja -merklntöjen 
tarkoituksena on osoittaa muIlle 
tien käyttäjille, että kyseessä on 
Uenpitoajoneuvo, jonka kulku tai 
Lärimltat voivat poiketa muusta 
llIk.nteestL 

Varoituslaltteiden Ja -rnerkintöJen oi- 
kea sijainti ja teho varmistavat nii- 
den näkymisen. Jos käytettävissä 

olevat varoituslaitteet eivät riitä, on 
käytettävä muita keinoja liikenteen 
varoittamiseksi, kuten tielle asetetta-
via varoituslaitteita. Tällainen tarve 
syntyy esimerkiksi silloin kun töitä 
tehdään tieltä näkemäesteen takana 
Q'ts kohta 50-3.43). 

KATTOVILKKU 

Tienpitoon käytettävässä autossa, 
traktorlssa tai työkoneessa tulee 
olla yksi tai useampia klertävää tai 
vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa 
näyttävä varoltusvalaisin, jota täs-
sä yhteydessä kutsutaan kattovil-
kuksi. Sitä on käytettävä aina, kun 
tlenphoajoneuvon äärlmltat, poik-
keava kulku tai pysäkölnti voi 
aiheuttaa vaaraa muulle lilkenteel-
le (ANA 18, lg Ja  3 1)13/. Kat-
tovilkun tarpeeton käyttö on 
kielletty. 

ANATpp25 

4 	Hinausautossa tul.e olla ainakIn 
yksI klertävää toi ailkkuvsa 1115 
k.anksltalsta valoa näyttävä yo-
lalsln. Milloin valon .d 
suunnlsta havaltukal tulemInen 
.dellyttää. saa näitä vslaistmla 
olla us.ampialdn. Valal,lm.n tai 
auton vaiotätytyaialfl.ialon mal-
lin tulee olla E-hyräksytty sään-
nön n:o 65 mukaisestI tai 
autor.ldsi.ttkeskuksen hyvää-
symä. Kuljettajaa vwt.n tule. 
olla tunnusvslalslmn toImintaa 
o.oittava meitstivelo. 

Edellä 4 mom.ntlua mainittu va-
lalsln on .aenn.ttava autoon, 
johon on liitetty sen l.v.yttä II-
siävä tel .ltä Isveämpi lait. tai 
loka muutoin on tarkoItettu ja 
varustettu ti.npltoon tai tiellä 
suorltsttayaa työhön käytet-
tävälcsl. sekä ertkolskuljatuspe-
rävaunun v.toautoon Sellaisen 
saa asentaa myös häly. 
tysaloneuvona käylettävään au-
toon, tIellä tai sen vIeressä t.h- 
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sään työh6n käytettävään au-
toon ja milioin muuta erityistä 
syytä on, katsastustoimipaikan 
luvalla muuhunkin autoon. Va-
laisinta on käylettävä. milloIn 
tässä tarkoItetun auton yleisistä 
Iiikennesäänn8istä poikkeava 
kulku tai pysäkölntl taikka auton 
leveys tai pItuus voi sih.utta& 
vaaraa muulle liikent.elle /4/. 

ANA Tpp 120 § Traktorlssa ja moottorttyöko-
neessa tulee, niillä tiellä työtä 
tehtäessä, oiia ainakin yksi kier-
tävää tai vtikktNua ruskeankei-
toista valoa näyttävä valaisirr. 
Milloin valon .fl suunnista 
havaituksi tuleminen .cleilyttää, 
saa näitä vaiaisimla oiia useam-
piaidn. Valalsimen taikka trakto-
tin tai moottorttylikoneen 
valohälytyslaltteiston tule, olla 
E-hyväksytty säännän n:o 65 
mukaisesti tai sutorekisterikes-
kuksen •rtkse,n hyväksymä. 
Kuljettalaa vart.n tulee olla tun-
nusvaisisimen toimintaa osoi-
ttava m,rtddvalo. Valaisin on 
pidettävä toiminnassa valoisa- 
nekin aikana, milioin traktoria 
tai moottorltyökonetta käytetään 
tiellä sit.n, .115 se voi aiheuttaa 
vaalea muulla llikent.elie /41. 

Autorekisterikeskus on täsmentänyt 
kattovilkun hyväksymistä koskevia 
ohjeita, kun tienpitoon käytetään 
yksityisten omistamia ajoneuvoja. 
Täsmennetten ohjeiden mukaan 
tienpitoon käytettävien autojen kat-
tovilkkujen asentamiseen lupaa ei 
tarvitse erikseen hakea katsastustoi-
mipaikalta. 

Tienpidossa käytettäviltä henkilö- ja 
pakettiautoilta sekä yksityisiltä kuor-
ma-autoilta edellytetään kuitenkin, 
että: 

- Tiepiiri myöntää autoilla lupakor-
tin, jota on pidettävä mukana 
tienpitoajossa (rVH 741247) 

- piiri pitää luetteloa näistä luvista. 
Muussa tapauksessa lupa katto- 

vilkun asentamiseen on haettava 
katsastustoimipaikalta. (ARK:n 
kirje 1508/16.6.88) 

Kattovilkkua asennettaessa on kiin-
nitettävä huomiota vilkun näkymi-
seen konetta työssä käytettäessä. 
Vilkkujen sijainti tulee valita siten, et-
tä ajoneuvoon kiinnitetyt laitteet tai 
työvälineet eivät työskenneltäessä 
estä vilkkujen näkymistä tielle. 
Tarvittaessa on käytettävä useita 
kattovilkkuja. Esim. hiekoitukseen 
käytettävassä kuorma-autossa vilk-
ku on asennettava lavan etureunaan 
siten, että se näkyy myös lavan 
ollessa pystyssä. 

Kattovilkun käytöllä on tarkoitus 
kiinnittää tienkäyttäjän huomio tien-
pitoajoneuvon poikkeavaan kuljetta-
miseen, tai pysäköintiin tai 
poikkeuksellislin äärimittoihin ja si-
ten varoittaa muuta liikennettä. '111- 
kun käyttäminen ei sinänsä anna 
mitään erioikeuksia ajoneuvon käy-
tölle liikenteessä. 

TlemerkintUn käytettävien ajo-
n.uvoj.n varoltusvalalslmet 

TlemerkIntöj.n maalaukseen tar-
koltettujen ajon.uvojen lilken-
neturvalllsuud.n tehostamiseksi 
ARK on hyväksynyt käytettävlksl 
suunnatut pälvävllkut. (ARK Ha 
1041/4.5.89) 

Päivävilkut asennetaan maalausajo-
neuvoon joko yksittäin tai parelttain 
osoittamaan sekä ajosuuntaan että 
taaksepäin. Asennuskorkeus on 
kevyissä maalauskoneissa 2,5-
3,0 m. Valaisimia käytetään tehos-
tamaan kattovilkkua. Suunnatuista 
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päivävilkuista huolimatta ajoneuvos-
sa on käytettävä myös kattoviikkua. 

Varoituspuomi ja muut varoitus- 
merkinnät 

1) Leveydenyiltys 

Milloin tienpitoajoneuvoon on kiin-
nitetty työväline, joka on ajoneu-
voa leveämpi, on ajoneuvon eteen 
ja taakse tai työvälineen taakse 
asennettava varoltuspuomi. Sen 
voi korvata myös työvälineeseen 
tehdyin merklnnöln. Tällaisella 
työvälineellä varustetussa ajoneu-
vossa on aina käytettävä varoitus-
vilkkua, myös siirtoa jossa. 
Yleensä varoitu.puomina käyte-
tään vaioin varustettua varoitus- 
laitetta, joka kytketään auton 
sähköjärjesteimään. 

ANATpp 2254 Milloin tlanpltoon k&yt.tt5v&Sn 
mocttorlk5yttöls..n ijon.u-
voon tai tÄllaisen v.t5mMn 
hinaltavasi, ajon.uoon on 
kllnnit.tty 1.1 liitetty tyÖ5lln., 
jonka isy.ya ,1ittU ystivin 
jonstNon auuflmmn Isv.y-

d.n, on ajon.uvon eteen ja 
taaka., tai milloin tyb4lin.ttÄ 
v.d.tÄ&n, vativÄn ajon.uvn 
alaan ja tyÖvÄhin..n taakas, 
a..tettam noin metrin kor-
k.ud&l. 0,15 m koritsa, pituu-
ö.ttaan ja sljoltutaeilaan 
sjon.uon ja  ty8vllJk..n suu-
rinta lsv.yttÄ vastaava, 0,15 m 
I.vsln uorottalsln pun.lain ja 
keftaialn poilddjuovtn maalattu 
kilpi, jonka pitihin on asetettu 
.d.asö valkoiset t.l keltalaet ja 
takana punals.t, vihlntAlln 
30 cm2 h.ljastim.t. Polkkijuo-
b4t.tun kIIv.n saa kor'mtaajo-
flstNoOft tai Ialtt..saan 
t.hdytll& vsatna4lla m.rklnnöll-
15. V.tkvöjs& ajon.uvosaa tul.. 
kÄyttäÄ 25 4:n 4 mom.ntln mu-
kaista tunnuw,elalalnta /4/. 

2) Pituuden ylltys 

Milloin ajoneuvon rakenneosana 
tai varusteena on edessä äärivii-
vojen ulkopuolelle tai takana yli 
yhden metrin ääriviivojen 
uikopuolello ulottuva, ajoneuvo. 
oleellisesti kapeampi laite, joka 
vol vaarantaa liikennettä, on se 
merkittävä seuraavasti: 
- kummallekin sivulle näkyvällä, 

vähintään 1 200 cm2  suurulsella 
kliveliä, jok. on maalattu 
vuorottaisin punaisin ja keitai-
sin vinojuovin sekä varustettu 
ruskeankeitsisin, vähintään 
30 cm2  heljastimln ja vastaavin 
valaislmin 

- sään tai muun syyn sitä edellyt-
täessä on ulokkeen merkintään 
käytettävä edessä valkoista va-
Ioa .teenpäln näyttävää va-
iaislnta Ja valkoista heijastinta 
sekä takana punaista valoa 
taaksepäin näyttävää valaisinta 
ja punaista heljastinta (ANATpp 
9 *) /4/. 

3) Kuorman merkitseminen 

Ajoneuvo. .1 saa kuormata siten, 
että kuorma slvusuunnassa ulot-
tuu ajoneuvon korin ulkopuolelle 
tai ajoneuvon sallittu korkeus ylh-
tyy. 
Milloin kuorma ulottuu edessä ajo-
neuvon äärivilvan ulkopuolelle tai 
takana yli yhden metrin ajoneuvon 
äärMlvan ulkopuolelle on kuor-
man uloin osa merkittävä. 

ANA 50,34 Ajonsuvoa sl saa illan kuormata, 
että kuorma aMauunnsasa 
ulottuu ajon.uwon korin tai 
kuon,tatll.n ulkopuot.14e, siltä 
niin, että ajon.LxvoII. tl.4II aailh-
tu korlrsua ylittyy. Kuorma saa 
ajoneuvoil. tai ajon.uvoyt,-
distaimäil. tl.iI& sallftun pituu- 
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den rajoissa ulottua ajoneuvon 
dessä enintään yhden metrin 

ja takana enintään kaksi metriä 
ajoneuvon ääriviivan ulkopuo-
lelle /3/. 

ANA61, 1 ja2 

Milloin kuorma ulottuu edessä ajo-
neuvon *ärMivan ulkopuolelle 
tai takana yli yhden metrin 
äärivilvan ulkopuolelle, on kuor-
man uloin osa selvästi merkittä-
vä. Merldntään on käytettävä 
punaista tai punakaltaista vä-
hintään 300 x 300 mm suu-
ruista merkkillppua. 

Pimeän t.l hämärän aikana tahi 
muullolrikin sääolosuhtelden 
taikka vastaavan syyn sitä 
.dellyttäessä on kuorrnanulok-
keen merklntääri käytettävä 
.dessä valkoIsta valoa eteen-
päin näyttävää valalsinta ja vai-
koista heljastinta sekä takana 
punaista valoa taaksepäin näyt-
tävää valaisinta ja punaista 
heijutlota /3/. 

Ulkenneministeriön mäar&ykset 
ajonouvojen 	kuormakoreista, 
kuormaamisesta ja kuorman 
kUnnittämIsest on esitetty sa-
mannlmisess5 lalnkohdassa 
(940/82). 

Hitaan ajoneuvon kilpi 

Traktorl ja  moottorllyökon., jonka 
oma paino on yli 500 kg, on varus-
tettava hitaan ajoneuvon kilv.II&. 

ANATpp 8a, 2 ja 30 

Kilpi on kiInnitettävä sjon.uvon 
taakse kilveasä olevan kolmion 
kärki ylöspäin suunnattuna si-
ten, ettei se peliä taakse saen-
nettula velahalmia tai heijasti-
mia. Kilven tul olla a.lvästl 
taake. näkyvIssä. Kilven tulee 
olla aulorsklsteilkeskuksen 
ministeriön .flkseen möär&ärnln 
perustein hyviksymää mallia ja 
hyvährsymlsm.ddnnäilä vs,ust.I-
tu /4/. 

ANATpp 124a8 

Traktorin ja rnoottorityökoneen 
hitaan ajoneuvon kilpi on sijoi-
tettava ajoneuvon taakse kes-
kelle tai vasemmalle puolelle 
enintään 10 polkkearnalla suo-
raan taaksepäin suunnattuna 
.nlntään 2,40 m korkeudelle 
/4'- 

Nopeuskilpi 

Ajoneuvoon tai perävaunuun, Jon-
ka nopeus on erikseen rajoitettu 
vähemmksI kuin 80 km/h, on 
asonnettava suurinta sallittua no-
peutta osoittava nopeuskilpi. 

ANATpp5I § 

1. Pakettlautossa, jonka oma 
paino on suurempi kuin 1 800 
kg tai joka on otettu käyttöön 
ennen vuotta 1981, on oltava 
taakse näkyvä, mustin 20 mm 
leveln reunoin varustettu keltai-
nen, halkalsijaitaan 240 mm 
mittain.n pyöreä kilpi, johon on 
mustin 120 mm korkeIn num. 
roin merkItty luku 80. 
2. Suurinta sallittua nopeutta 
Idlometr.lnä tunnissa oeolttavs, 
muutoin 1 mom.ntin mää-
räyksen mukainen kilpi on 
asenn.ttava sellaiseen muuhun 
sjoneuvoon, jonka nopeus on 
erikseen rajoitettu 80 knVh 
alemmaksi. /4/. 

ANATpp 177 * 

P.rivaunussa, jonka rakenteel-
linen tai muuten rajoitettu no-
peus on vähemmän kuin 80 
km/h, tule, olla takana, näkyvät-
iä paikalla, mustln 20 mm tevein 
reunoln varustettu keltainen, 
halkalsijaitaan 240 mm mittai-
nen pyöreä kilpi, johon on mus-
tin 120 mm korkein numeroin 
merkitty perävaunun suurinta 
sallittua hinausnopeutta osoltta-
va luku kiiometreinä tunnissa 
/4,- 

34 



UIKENTEEN OHJAUS 
Liikenne tietyömaalla 	

1992 

Peruutushälytln 	 Varusteet ja laitteet 

Räjäytys- ja louhlntatyössä käytet-
tävä kuormauskone ja kulje. 
tusajoneuvo on varustetiava pe-
ruutushälyttlmellä, joka on tarvit-
laessa poistetlavlssa toiminnasta. 
Peruutushäiytlntä on käytettävä 
ajoneuvo. taI työkonetta työ-
maalla peruutellaessa .... (Räjäy-
tys- ja louhintatyön järjestysohjeet 
67 S ja 70 S) f71. 

Myös tletyömaan muussa ajossa 
käytettävä kuormauskone ja kulje-
tusajoneuvo varustetaan jaksot. 
talsta ääntä antavalla peruutus-
hälyttimellä. 

ANA Tpp 37,3 1 

Pak.tti-, linja-, kuorma- ja .ri-
koisaulossa saa olla jairsottalsta 
Ääntä antava, auton peruuttaes-
sa tai p.ruutusvsihtaen ollessa 
kytk.ttynä toimiva peruulusM-
ylin. Sen Äänen voimalckuus 
seitsemän metrin etälsyydellä 
mitattuna .1 saa olla 75 dBA) 
suurempi. 

Peräv.unun vetoauton tunnusvalo 

Kuorma-autossa, joka on hyväk-
sytty käytettäväksi perävaunun 
vetoautona, saa olla tuulilasin ylä-
puolella enIntään kolme symmetrl-
sesti sijoitettu., eteen suunnattu., 
enintään 0,10 m etälsyydellä toi-
sistaan olevaa ja enintään 20 W 
teholselia lampulla varustettu., 
ruskeank.ltaista valoa näyttävää 
valaislnt., jolta saa käyttää vain 
perävaunun ollessa kytkettynä. 

Tionpitoajoneuvoja ja niiden va-
rustelta koskevat pääsääntöIsestI 
samat määräykset kuin muitakin 
ajoneuvoja. Tienpitotehtävässä 
tarvittavia varusteita ja laitteita 
varten on lalnsäädännössä kuiten-
kIn annettu polkkeusmääräyksiä. 

Uikenneministeriän erivapauspää-
tösten jäljennökset on pidettävä ajo-
neuvossa mukana ja vaadittaessa 
esitettävä liikenteen valvojalle. 

TYÖ-JA APUVALOT 

Kuorma-autossa, traktorissa ja 
moottorityökoneessa olevia työ- ja 
apuvaloja saa pitää kytkettynä 
tiellä töitä tehtäessä. Tämä kos-
kee myös lIikkuvaa työtä. 

ANATpp 32 § 

Kuorma-autossa saa olla sen kuor-
rnauksen ja purkauksen aikana 
käytettävät tarkoitulreenmu-
kaiseatl sijoitetut työ- ja spuva-
lonhelttimet. Kuljettajaa vesien 
on oltava valojen toimintaa 
osoittava maslddvslo. 

Erikolsautous. ja katsastustoiml-
palkan hyväicsymänä muussa- 
km .dkoistwkoitukss.n käytä-
tyssä autossa saa olla sen 
käyttöä vasten välttämättömät 
työ- ja apuvalonh.ittimet. 

Työ- ja sptrvatoja ei saa pitää kyt-
Iteltyinä autoa tiellä kuljat.t-
teossa. Tämä määräys ei koske 
tiellä suortt.ttavaa työtä. /4/. 
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ANATpp 123,5 § 

Traktorlssa ja moottorttyökonees-
sa saa lisäksi olla tarpeelliset 
työ- ja apuvalaislmet, joiden toI-
mintaa osotttamassa tulee olla 
kuljettajaa varten merkkivalo. 
Valalsimia cl saa pitää kytket-
tyinä kuljetettaessa ejoneuvoe 
tlellä tämä määräys eI koske 
tiellä suorttettavaa työtä. /4/ 

KUORMA-AUTON SIVUAURAN 
MERKITSEMINEN 

Kytettess 	sivuauraa 	au- 
rausasennossa ja, milloin autossa 
ei ole etuauraa, myös sivuauran 
ollessa kuljetusasennossa on se 
merkittävä valaisimin ja heijas-
timln. Jos auto on varustettu etu-
auraila, joka ulottuu auton oikealla 
sivulla Ievemmlle kuin kulje-
tusasennossa oleva sivuaura, ei 
kuljetusasennossa olevaa slvuau-
raa tarvitse merkitA. 

Sieuauraa merklttäessä tulee 
sen suurimmaile leveydelle 
asenlaa eteenpäin ruskeankel-
taista ja taaksepäin punaista va-
los näytlävät valalsimet sekä 
I.v.ydeltään n. 100 mn, ja 
koikeudeltaan n. 200 mm suu-
ruinen valkoinen h.ljaatln ja 
taaksepäin suunnattu punainen 
P.ljaatln. (LM nro 7278/-
7.12.88). 

AURA-AUTON USAVALOT 

Aura-autossa saa olla ylös asen-
netut lähi-, kauko- ja suuntavaiot, 
joita saa MyttU vain aurattaessa. 
lihlvalot .lvt saa tarpeettomasti 
MiMisti vastaantulijoita. 

ANATpp 18, 8 § 

Lumen aurausta suorfttav8ar 
autoon saa asentaa kaksi tk 
män pykälän vaatimukset trtyita. 

vää. lähi- ja kaukovalon kästtä-
vää Ilsävalonheltlntä, jolta saa 
käyttää vaIn aurausta suoritetta-
•358. Usävalonhetttlmlen virta- 
piiri on vaiustettava sellaiseen 
paikkaan sljoltetulla kytkimellä, 
etteI ajon aikana varsinaista 
ajovaloja voida vaihtaa lIsäys-
loiksi tai päinvastoin. Usävalon-
hetttimet saavat olla sellaisella 
korkeudella kuin olosuhteet 
vaattvat, kuitenkin niin suun- 
nattuina, etteIvät lälilvalot 
tarpeettomasti häikäise vastaan- 
tuli jolta /4/. 

HIEKOITUSLAITTEESEEN ASEN-
NETUT VALOT 

Hiekoitusiaittein 	varustetulssa 
kuorma-auloissa saadaan k5yttä 
autoon asennettujen taka-, jarru-
ja suuntavaiojen kanssa rinnan 
kytkettyjA, hiekoituslaltteen taak-
se asennetiuja valoja (LM nro 
5432/13.4.65). 

LIUKUESTEIDEN KÄYTTÖ 

Uukuesteiden kAyttöajan rajoltus 
ei koske tienpitoon kAytettävAA 
autoa ja siihen liitettyA perAvau-
nua. Traktorin ja mootto-
rltyökoneen renkaat tai telaketjut 
saa varustaa nastoin, lumlketjuin 
tai vastaavin liukuesteln, jotka ei-
yM oleellisesti vahingolta tien pin-
taa. (ANATpp 41, 1 1; 129, 3 * ja 
173,1 )/4/ 

OHJAUSLAITE OIKEALLA PUO-
LELLA 

Tienpitoon ktettAvAssl ei 
koisautossa saa ohjauslaite ol' 
oikealla puolella (ANA 18, 2 §) /3'. 
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KUORMA-TAI PAKETTIAUTOON 
KIINNITEUÄVA TYÖ- JA KUL-
JETUSTASO 

Kuorma- tai paketliauton perun 
kiinnh1ettvAä työ- ja kuijetustasoa 
saa käyttää esim. aurausviittojen 
asentamlseen tai varoiluskartiol-
den poiskeräämiseen (LM nro 
2078/2.1.89). 

Tllilöln tule, olla voimassa ..ur.avst ehdot: 

a) laltetta saa k&yttAl työtä suodtst-
taessa sellaIsella tien osalle, jo- 
ks on vsiust.ttu työstä vsroltta-
ym lllksnn.m.rl,.In milloin työn 
suoi$ttamln.n tapahtuu työn 
.ten.mlee.n nähd.n myös tien 
ve..mmalla puolella: 

b) työnt.ldjan ollessa lehtien työtä-
solla .1 .jon.uvon nopeus saa 
ylittää 30 knyb 

c) laitetta sijaa klyttää pimeän tai 
hämärän aikana .lkä niky-
den ollessa sään vuoksi tai 
muusta syystä huonontunut 

lalttiessa tule, olla: 
- työnt.ldjän putoamls.n = 

tävi turvakaide 
- turvallinen ja tarlroltuks.n 

mukainen Istuin työnt.ldläI-
1. 

- takana .jon.asetuksen 
Äntöönpanopäätöksin 
9 mukaiset kitiet ja h.ljaa-
timet sekä taltivalot, jami- 

ja suuntavalot 
- meksarrinen lukltuslalt., jo-

ka estää lalttien sivusuun-
tauon liikkeen silloin, kun 
sitä .1 Käyletä lyösK.nt.- 

alonsuvo.sa tule, työtä suodtst-
tae,sa olla vähintään ,lrai katto-
vilkiar 

lait, on kIinnitettävä ajon.uvoon 
rIIttävän tukevasti ja kiinnitys on 
enn.n käyttöönottoa esitettävä 
katsastusmleh,n hyväleyttä- 

g) 	laltstta .1 oteta huomioon ajon.u- 
von talcaylttystä mltattaessa: 

TAKAPUSKURI 

Takapuskuria ei vaadita autossa, 
jossa puskuri oleellisesti vaikeut-
taa auton tai sen laitteiden käyttöä 
(ANATpp 53,21)141. 

KUORMA-AUTOJEN 	ROIS- 
KESUOJAT 

Tienpitoon käytettäviä kuorma-au-
toja saa kuljettaa ti.iiä ilman rois-
kesuojia ja -läppiä, milloin niiden 
käyttö valkeuttaisi tienpitoon käy-
tettävien laitteiden käyttöä tai 
kuormausta (LM nro 7473/ 
3.12.79). 

KUORMA-AUTOJEN REKISTERI-
KILPiEN PEIT1YMINEN 

ilenpitoon käytettävät kuorma-au-
tot saadaan tiiapälsesti varustaa 
tien kunnossapitoon käytettävin 
lalttein siltä huolimatta, että ne 
kokonaan tai osittain peittävät 
eteen ja taakse asennetut rekiste-
rikiivet (IM nro 5230/6.7.81). 

AJONEUVON KUORMAAMINEN 

Kuorma on suojattava kuorma-
peltteeii*, milloin on vaara, että 
kuorma pölyää tai varisee tielle 
ajovilman vaikutuksesta. Jos 
kuorman varmistamlseen käyt.-
tään kuormapellettä tai verkkoa, 
se on kiinnitettävä siten, ettei 
iimavirta irrota sitä ajon aikana. 
(LM ajoneuvojen kuormakoreista, 
kuormaamisesta ja kuorman 
klinnittämisestä) /14/. 
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ANA 58, 2 § Aloneuvo on kuormattava siten 
ettei kuorma voi vaasantaa hen-
kilöitä, vahingoittaa omaisuutta, 
laahata maata, pudota tielle, 
pöiytä häiritsevästi tai aiheuttaa 
muuta siihen verrattavaa haittaa 
taikka synnyttää tarpeetonta 
melua. Tarvtttaessa on kuorma 
aktottava tel pattettävä. 

SISU KUORMA-AUTON APULAIT-
TEIDEN KYTKEMINEN 

Tielaltoksen hallinnassa olevien 
Sisu kuorma-autojen paineil-
majärjesleimään saa kytkeä pai-
neilmatolmisia apulaitteita liittäen 
ne autoon perävaunun jarrua var-
ten asennettuun liittimeen. Auto 
on tällöin varustettava paineen-
varmistusventtillillä, eikä apulait-
teiden ilman kulutus saa ylittää 
kompressorin tuottoa (LM nro 
7526/8.8.75). 

MOOTFORIREEN JA MOPON KIL-
VET 

Moottorireessä ja mopossa tulee 
olla riittävän suuri heljastava va-
kuutuskilpi todistuksena voimassa 
olevasta liikennevakuutuksesta. 
Valtion omistamamassa moot-
torireessä ja mopossa tulee olla 
vastaava kilpi, jossa on viraston 
tunnus. 

Mopo on varustettava pysyvästi 
kiinnitetyllä tyyppikllveiiä, Johon 
on merkitty tunnus CM sekä mo-
pon väiltyssuhdo, pyörän rengas- 
koko samoin kuin moottorin teho, 
merkki ja malli. /6/ 

MAALAUSKONEIDEN KULJETUK-
SEEN TARKOITETUT PERÄVAU-
NUT 

Maalauskoneiden 	kuijetukseen 
tarkoitettuja telirakentelsia perä- 
vaunuja (kokonaispaino enintään 
6600 kg) saadaan käyttää kuorma- 
auton yhteydessä siitä huolimatta, 
ettei niitä ole varustettu 
käyttöJarruiIia. Perävaunun ko-
konaispaino ei saa ylittää vetoau-
ton omaa painoa. 
(LM nro 5825/17.5.83). 

HINATTAVIEN LAITTEIDEN KYT-
KENTÄ PAKETIAUTOIHIN 

Tielaitoksen hallinnassa olevat 
jarruin varustetut kuorma-autoon 
kytkettäviksi tarkoitetut hinattavat 
laitteet saadaan kytkeä pakettiau-
toon huolimatta siitä, että kuula-
kytkimen asemasta vetokylkimenä 
käytetään salvalla varustettua 
vetokoukkua ja hinattavassa lait-
teessa vastaavaa silmukkaa. Hi-
nattavan ialtteen ei tarvitse olla 
varustettu valkoisin heijastimin ja 
äärivaloin eikä jarrujen varmistus-
valJerein tai -ketjuin. (LM nro 
2844/20.2.78) 

VETOKYTKIMET TIELAITOKSEN 
KUORMA-AUTO1SSA 

Tleialtoks.n hallinnassa olevat 
kuorma-autot saadaan hyväksyä 
perävaunun vetoon varustettuina 
Pikote 11 T tai Rockinger malli 28 
koko G tahi U 140 vetokoukuiila 
edellyttäen, .tt& näillä autoilla hi-
nattavat perävaunut ja hinattavat 
laitteet on varustettu asianmukal- 
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sesti hyväksytyillä vetosilmukoilla. 
(LM nro 7035/10.12.76). 

TAUKOTUPIEN HINAUS 

Tielaltoksen hallinnassa olevat 
taukotuvat, joita ei ole varustettu 
jarruln ja joiden leveys on enin-
tään 2,50 metriä ja kokonaispaino 
enintään 750 kg saadaan kytkeä 
paketti- tai kuorma-autoon jonka 
leveys on vähintään 2,10 metriä ja 
omapaino vähintään 1800 kg siitä 
huolimatta, että vetokytkimenä 
käytetään saivaiia varustettua 
vetokoukkua ja hinattavassa 
laltteossa vastaavaa silmukkaa. 

Hinattavan laitteen tulee olla varus-
tettu ministeriön päätöksen n:o 
861/23.11.77 mukaisin hei jastimin 
sekä 12 voltin jännitteeliä toimivin 
eteen ja taakse suunnatuin valoin 
kuitenkin siten, että käytettäessä ve-
toautoa, jossa valojen jännite on 24 
volttia saadaan hinattavan laltteen 
taakse suunnatut valot sijoittaa Irroi-
tettavaan valolistaan. (LM 
7036/13.11.78). 

VARUSTEIDEN AARIMITAT 

Tienpitoon käytettävien ajoneuvo-
jon varustelsiin, ty6koneisiln ja hi-
nattaviln lettielsiin ei sovelieta 
äärimittoja rajoltiavia määräyksiä. 
Niiden käyttö ei kuitenkaan saa il-
meisesti vaarantaa muuta iliken-
netit 

ANA 35, 3* 

sä ei tauslapelilä eikä suuntava-
loja oteta huomioon, .1 
myöskään tienpitoon k&yt.ttä-
sissi ejonetivossa siihen tila-
päisesti Idinnhtettyjä laitteita /3/. 

ANA 36 § 
Traldofla ja moottorttyökonetta, 
jonka leveys on suutompi kuin 
2,6 metriä mutta ei kuitenkaan 
yli 3 metriä, saa kuljettaa tiellä 
siirrettäessä traldoria tai 
moottorttyökon.tts työpaiksita 
toiselle tai huoltotertltukseesa. 

Trsldorin suurInta leveyttä mftatta-
eisa ei oteta huomioon siihen 
llit.ttyi työvälln.ttä eikä leylke-
pyöriä. 

3 	 Traklorlin saa kytkeä hinatlavsn 
ajonetriron, jonka leveys on 
enintään 2,8 metriä siltä huo-
lirnalta, että sen leveys ylittää 
traktorin leveyden. Kuitenkin 
sas traldoriin, jonka leveys on 
yli 2,6 metriä, kytkeä enintään 
traktodn lsayis.n hinattavin lait-
teen ehdolla, etteI hinattavea 
leltetta kuljetsta U.11ä muulloin 
kuin iiirrsttä.isi sitä työpallisite 
toiselle tai huottotwkoltuks.ssa 
/3'. 

ANA 37, 1 1. 2 * 
Tlsnpitoon tai sadonirorjuuseen 
käytettivään moottOd-työIcOn..-
seen .1 sovelleta 34 ja 35 :n 
päimfttoja kosket4e säännök-
siä. Työkone ei kuitenkaan saa 
ilmeisesti vewsntsa muuta lii-
kennettä. 

Maatalouteen tai tlenpltoøn käytet-
täviin hinettaviin laltteislln ei 
sovelleta ajoneuvon leveyltä ra-
jolttavts säännöksiä, joe kalkld 
kohtuudella veedfttavat 
tolmsnplt.et ylhleveydsn polta-
miseksi on suoritettu eikä leveys 
Ilmeisesti vearanna muuta lII-
kennettä ja jos )lil.veät laitteet 
on ministeriön määräämällä ta-
valla merldtty (katso ANATpp 
225). 

Edellä 2 mom.ntisse tarkoitettuja 
hinattavia lelttelta, jotka eivät es-
tä ystävän ajoneuvon tai siihen 
kytketyn p.rävaunun takavaloja 
tai heijastlrnia näkymäshä taak-
se, ei tarväse varustaa vashaan 
valoln tai heijastimin eikä myös-
kään suuntavejoln, jos vetävän 
sjonetwon tai sIlhsn kytketyn 
perävaunun suuntavalo taikka 
vetävästä ajoneuvosta kädellä 
annettu suuntwnerldd on sel-
västi taakse nääyrissö /3/. 

- 
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KUORMAUSNOSTURIEN TAR-
KASTUKSET 

Kuormausnostureille, jotka on 
otettu käyttöön 1.10.1984 jälkeen, 
tulee tehdä asennustarkastus. 
Tarkastus tulee tehdä myös van-
halle kuormausnosturlile, jos se 
siirretään toiselle alustalle. Käy-
tössä olevat kuormausnosturit on 
tarkastettava vähintään kerran 
vuodessa. Tarkastukslsta on p1-
detiävä pöytäkirjaa, jota tulee säi-
lyttää nosturin yhteydessä 
vähintään kaksi vuotta. Nostolait-
teiden ja nostoapuvälineiden kun-
to ja soveituvuus kulioiseenkln 
nostotyöhön on tarklstettava en-
nen nostotyöhön ryhtymistä. /13/ 

4.2 	Suljetulla 	alueella 

AJONEUVOJA KOSKEVAT MÄÄ-
RÄYKSET 

Suljetuila alueella .1 tlellikenne-
lainsäädäntö ole voimassa. Ajo-
neuvo jen varusteita koskevat 
määräykset on esitetty ensisI-
jaIsestI työturvalllsuuslalnsäädän-
nössä /7, 13/. 

REKISTERÖINTI JA KATSASTUS 

Tleialtoksen oma johtolsella työ-
maalla on kaikkien kuorma-auto-
jen oltava rekisteröityjä ja vuosi-
katsastettuja. Poikkeuksena ovat 
ainoastaan yllsuuret maansllrto-
autot, joita ei kokonsa vuoksi voi-
da rekisteröldä. Myö.. urakoitsi-
Joiden ajoneuvolita edellytetään 

	

!eUrn 	r1r 	un. to- 

distuksista voidaan todeta ajoneu-
vokohtaiset kantavuudet (kuorma- 
koot). 

Katsastetut kuorma-autot saavat 
suljetuila alueella ajaa suuremmil-
la kuormilla kuin yleislllä teillä. 
KaikkIen ajoneuvojen osalta on 
noudatettava valmlstajien ohjeita 
sailitulsta kuormapalnoista. 

Henkilöiden kuijettaminen reklste-
rölmättömässä ajoneuvossa on 
kielletty muualla kuin ohjaamossa 
siihen tarkoitetussa tilassa. 

Moottorlkäyttölaten aloneuvolen 
ja liikkuvien työkoneiden, joita 
ii kityletä  yleisessä liikenteessä 
(rekisteröirnättömät aloneuvot), 
on oltava rakenteiltaan ja varus-
tehtaan fllttävän turvaliisia. Niis-
sä on oltava sen lisäksi, mitä 
tässä päätöitsessä muualla on 
määrätty. toimintalrunnossa 
alnaidn ohjauslalte, jarrut, 
volmansiirtolaltteet, taustapeili 
ja taivlttavat valot sekä taMtta-
.ssa tuulilasin pyyhklja ps-
sulsitteln..n, tuulhlasin 
lömmItyslaIt. ja äänlm.ddnsn-
toiM. ..kI ohjeamon i&m-
mitykiait.. täjäytys- ja 
touhintatyön jäijestysohj. 14 ) 
(1/. 

Räjäytys- ja louhintatöissä on rekis-
teröimättömien ajoneuvojen ja kuor-
mauskaluston käyttöönottotarkastus 
ja kunnossapitotarkastus tehtävä rä-
jäytys- ja louhintatyön järjestysoh-
jeen 19 luvun §:n 90, 91 ja 92 
mukaisesti. (ks. myös kohta 4. ajo-
neuvoja ja työkonelta koskevat eri 
tyismääräykset") 
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POLTTOAINEVERO 

Suljettu alue ei aiheuta poikkeusta 
ajoneuvojen 	poittoainevero- 
tuskäytäntöön. Kuljetukseen käy- 
tetlAvässä ajoneuvossa on aina 
käytettävä verollista polttoainetta. 
Sen sijaan työkonelssa, kuten 
kalvukoneissa ja kuormaajissa 
jne, voidaan käyttää verotonta 
polttoainetta. 

A.klst.röldy,tä 	ja 	r.kist.- 
röimättömäatä bensliniä, diesel- 
öljyä tai moottoflp.troiia käy-t-
tämään tailcohetusta rnootto-
rlsjon.uvosta, jota osaksi tai ko-
konaan käytetään, bensiiniajo. 
nuvoa petrolihls tai lento-
kon.b.nslinhllä tahi muulla Ii.-
vammin verotetulla tai verotto-
maila pOlttoeln.elIa sekä dleaei-
öljy- tai moottorlp.trolialoneu-
voa sen mainittua käyttöpoltto-
ainetta lisvemmin verotatulla tai 
veroltomalla polttoaine.ila, on 
suoritettava mandollisen ajo-
neuron lisäksi lisäwroe. U-
aeroa el kuitenkaan ole 
suoritettava 6 •:n 5 kohdassa 
tarkoitetusta moottortajoneuvos-
ts. 

Jos autossa Käytetään polttoal-
n.ena n.st.kseaua, on ajon.u-
voita aina suoritettava lisä- 
valoa, ne. dl...lv.ro. 
Usäv.ronslels.n polttoaineen 
käyttöön katsotaan ryhdytyn, 
milloin sjon.uvon polttoaln.jÄr-
}sstalmään kuuluvsssa sälliössä 
on tällaista polttoainetta. (t.ald 
moottorlajon.tNovaro.ta 14 §) 
/91. 

Usävero on maksettava koko vero- 
vuodelta ja yhtenä eränä ennen kuin 
moottoriajoneuvossa asianomaise- 
na vuotena käytetään 14 §:ssä tar- 
koitettua 	lisäveron 	perusteena 
olevaa polttoainetta. 

Päivämaksu saadaan suorittaa 
muusta rekisteröidystä traktorista 

kuin tavaran kuljetukseen tarkoite- 
tusta nestepainetoimisella runko- 
ohjauksella varustetusta traktorista. 
Päivämaksu on suoritettava ennen 
lisäveron alaiseen käyttöön ryhty-
mistä. 

Jälklverc(uksln Ilsävero mak-
suunpsnnaan aina kalenteri- 
vuodelta auorit.ttavana verona 
flald moottorlajoneuvovarosta 
19 ) /9/. 

Usäverosta ovat vapaat: 

Moottorltyöscone.t ja auton 
alustail. rakennetut työkoneet 
sekä mooltorityökonelksl virus-
tstut traldorlt, milloin nIitä .1 
Käytetä muihIn kulj.tukalln kuin 
niiden käyttöteskoftukslsta joh. 
tuviln kulj.tukalln Itse työpaikal-
la tel niiden omien poltto- ja 
volt.lualrt.ld.n kuljetukseen ta-
hi nild.n siirtyessä työpalkeita 

sesn aid moottonajon.0 
vsrostal7f)f/. 

LIIKENNELUPA 

Suljetulia alueella liikennöitäessä ei 
edellytetä liikennelupaa (L luvanva- 
raisesta tavaraliikenteestä tiellä 
342/911 §)I1OI. 

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta 
sellaisella yleiseltä liikenteeltä eriste-
tyllä työmaalla, tehdas-, satama-, 
varasto-, kilpailu- tai muulla vastaa. 
valla alueella taikka tiellä, jossa liik-
kuminen on sallittu vain määrätyssä 
tarkoituksessa tai omistajan luvalla 
edellyttäen, että liikkumisrajoitus on 
näkyvästi osoItettu liikennemerkein, 
puomein tai muulla selvästi havait-
tavalla tavalla. 
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5. Ajokorttimääräykset 

Moottorikytt6istä ajoneuvoa saa 
kuljettaa vain henkilö, jolla on ajo-
neuvon luokkaa vastaava voimas-
sa oleva ajokortti. (164*) /1/. 

Suljetuilla ja ajo-olosuhteiltaan erit-
täin vaikeilla työmaa-alueilla on kul-
jettajilta syytä vaatia korkeaa 
ammattitaitoa. Käytännössä on kus-
sakin tapauksessa harkittava, mil-
loin ajokortitonta työntekijää voi-
daan pitää ammattitaitoisena ja pä-
tevänä kuljettajana. Mikäli työntekijä 
on menettänyt ajokorttinsa esim. 
liikennerikkomuksen takia, voidaan 
hänet katsoa kuitenkin tässä tsr-
koitetuksi päteväksi ja ammattital-
toiseksi henkilöksi /15/. 

TIELAITOKSEN TÖISSÄ USEIMMIN KYSEESEEN 
TULEVAT AJOKORTTILUOKAT 

L. 

Tt.L 63 § 	Ajon.uvoa ii saa kuljettaa hen- 
kIRI, jolta sairauden tai väsy-
myksen vuoksi tai muusta 
vs.staavasta syyst5 puuttl.Nat sii-
hen tarpeeiliset .dellylykset 
taikka jonka terveydentila .1 
anSA tAytl ajoneuvon kuljetta-
miseen vaadittavan ajokortin 
rnyönt5mls.fl sd.HytySAlö. /1/. 

TU. 655 	Ajoneuvo. .i saa luovuttaa sellai- 
sen henkilön kuljetettavalral, 
1011$ ii oli vaadlttavaa ajokorttia 
tai jolta ilm.issiti puuttuvat 
sdeilytyksst ajon.LNon kuljet-
tamiseen. Ajon.uvon luovut-
lajan on ennen .joneuvon 
luovuttamista toisin käyltöön 
varmiitauduttava, aitA kuijetta-
laila on vaadittava ajokortti /1/. 

okortti on pidettävä ajettaessa mu-
kana ja vaadittaessa esitettävä polii-
si- tai katsastusmiehelle taikka 
muulle liikenteen valvojalle (Ajokort-
tiA 4 §) /11/. 

5 
Ajokorttiluokat vastaavat seuraa-
via sjonetrvoluotddar 
A-luokkar moottoflpyörlt niihin 
kytkettyin. hinattavine .joneu-
voin.en; 
B-luoklra h.nkllöautot, paketti-
autot ja muut ajoneuvot , joiden 
kokonaispaino on •nintäärr 3 
500 kiloa ja lolssa  on kuijettajan 
lisAksi tilaa enintÄÄn kandeksal-
te henldläil., eikÄ sjon.u-
voytdlst.lmAt, joiden v.'.oeuto 
kuuluu tÄhÄn luoldraan ja joissa 
jolro hinattavan sjoneuvon 
kokonaispaino on enintÄÄn 750 
kiloa tai koko yhdist.ImÄrI koko-
nalapaino snintAän 3500 kg. 
C-luokkar kuorma-autot ja muut 
ajon.uvot, joiden kokonaispal-
no ylittäÄ 3 500 kiloa ja joissa 
on kuljettajan lisäksi tilaa min-
tään kshd.ksall. h.nkllÖlI., 
sjon.uvoyhdlst.lmät, joiden vi-
toautO kuuluu tähän luokkaan 
ja joissa hinattavsn aloneuvon 
irokonaispaino on .nintAän 750 
kiloa sekÄ litk.nnmtraktorlt niihin 
kytkettvin. hlnattavin. sjorrau-
voin..n. 
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6 

7 

0-IUOkka linja-autot ja muut 
ajon.u(, — on kuljettajan 
lisäksi tilaa useammaN, kuin 
kandeksaN. h.nkllöll., sekä 
.on.uvoyhdlstelmät, joiden ve-
toauto kuuluu tähän luoldrsan 
ja joissa hinattavan ajonsuvon 
kokonaispaino on .nlntään 750 
kiloa 
E4UOMrar sjonsuoyhdlatetmlt, 
jotka eivät kuulu edellä meinht-
tuihin luolddln ja 
T-luokk& trslctortt. Illkenn.tTsk-
torelta lukuunottamatta, moot-
tor$työkon..t, moottoik.lkat 
niihin kytkettyln. hinattavin. 
-n.en. 
Ajoneuvon kokonaispainoN. tai-
koftetaan ajoneuion rsldstsflln 
merluttyä nhispaino. tai, 
jollei sjon.uva ole rekiateröltä-
vä, sen todellista hokonaispal-
no.- Ajon.usoyhdl.t.lmän 
kokonaisp.inohla tarkolt.taan 
vastaavaNa tavalla mäiräytyrää 
yhdistelmin muodostavien ajo-
n.uvojen ytt..nlaskettua koko-
naisnoa. /11/ 

Ajokosititupa saadaan myöntää 
a.uraa'4n ajo-oikeuden laajuu- 
den osohttavtn m.rIdnnöln: 

** ** *SE GE ** 
•9* •*** ABECE** 

** *8* C* D* 
AB*** j,5*** 
ABE*** *BEC*D* 
*B*C*** ABEC0 
AB* C *BE cE DE 
8EC" A8EcE0E 

ABEC" T 

Aio-oikeuden haltija saa 2-4 
momentissa säädstyin - 
keukslr% kuljettaa s1n sellaista 
ajonwe, — luoldisa vaa-
taava ajo-oiksus hänellä on. 
A- tai 8-luokan .jonwron sjo 
oikeuden haltija saa kuljettaa 
myös T-luokan sjonsuvoa 
8-luokan ajoneuvon ajo-oiksu-
den haltija saa kuljettaa myös 
SE-luokan .joneuwoytidletel-
mää matkalla kuljettajantutkin- 
loon j.  .1.411 takaisin. 
Ulk.nl..nvah.oja, jolla on 8- 

saa liikennettä wsivo.saaan tIla-
päls.sstl kuljettaa myös A-luo-
ken ajoneuvo.- 

C-luckan ajon.tNon ajo-oikeu-
den haltija saa koeajaa ja tila-
pälsesil siirtää 0-luokan 
ajoneuvoja Ilman matkustajia ja 
Euokan ajoneuvoja Ilman 
kuorma.- Paloauton kuljettaja, 
polilsimies tel katsastusn,l.s, 
jolta on C-luokan sioneuvon 
ajo-oikeus, saa tehtävässään 
kuljettaa myös 0- tai E-luokan 

8(j 
A-luokan ajonetNon ajo-oikeu-
den haltija saa kuljettaa vain ke-
vyttä moottodpyörää ja 
Invelidipyörää sekä niihin kyt-
kettÄ hlavia ajoneuvoja, 
kunnes hän täyttää 18 vuotta. 
E-luolcan ajon.u%oyhdlstelmää 
saa kuljettaa vain se, jolla on 
myös veloauton luokkaa vastaa-
va ajo-Oikeus /11/. 

VAK-AJOLUPA 

Vaarallisten aineiden kuljettajilta 
vaaditaan ajokortin lisäksi VAK-ajo- 
lupa silloin, kun kuljetetaan yli va- 
paarajan, räjähdysaineiden osalta 
10 kg la tai ib -luokan räjähteitä, 
määräisiä kuljetuksia. sAoluvan saa 
suorittamalla hyväksytysti kyseistä 
vaarallista ainetta koskevan kuljetus- 
koulutuksen ja siihen liittyvän ajolu-
pakokeen (A vaarallisten aineiden 
kuljettajien ajoluvasta 724/91). 

1 	 Vsaralllslen aineiden kuljettaml- 
saata tiellä annetun lain 
(510/74) 2 1:n 1 momentlua 
tarkoitettuja vaarallisia aineita 
tiellä kuljettaven moottorlalo-
n.tn ja p.rlvaunun yhdistel-
mIn (jäljempänä kuljetusykalk-
Kö) kuljettaj.Jla tulee olla ajokor-
tin lisäksi vaarsIlIsten aineiden 
kuljettaznls.en olkeuttava lupa 
(jäi jempänä VAI(-ejolupaj, mikä-

hän kuljettaai 
1) vaarallisia aineita säills&, 
jonkatllavuusonytis3m tai 
aähliölsaä, 3jolden ytileistilavuu. 
on yli 3m; 
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2) multa sarsilisla ainoita kuin 
r&j&hdy,taMkk.lta buttorn&&-
rältään yli 3000 kg a)oo.4zoa-
ao, jonka suurin sallittu koko-
naispaino on yti 3,5 tonnla tai 
3) räjähdyst.Mkkslta vsarallls-
lan slnaid.n kuljettamlsoala tiel-
lä ann.tun llik.nnernlnlsleflön 
päätöksen (810/78) Wtt..n B 
r.unanum.rossa 10 100 (2) tai-
koltettuja määriä 	11.mpän& 
vapaaraja) .uur.rnpta määriä 
riippumatta sjon.uvofen suu-
rimmasta sallitusta kokonaispal- 

Lmp vaarsilistan aln.ld.n kulje 
tamisesta tiellä (810/78),  Ilta 
(2). 

palnorajoltuksln seuraavia ai-
noita ja stinaltä, kun niitä yhtä 
tai us.ampaa samaan luokkaan 
kuuluvaa kuljetetaan samassa 
kuijelusykslkössä ks. ro 10 102 
(1): 
1 a luokka, An 2101 kaikki al-
ne.t lukuunottamatta edellä 
kohdassa 1 m.lnittuja räjäh-
dysaln..n n.ttomäär* 10 kg, 
moottorlpy&&lIä tai polku-
pyröJI& kuljetelta.ssa Kult.nldn 
enintään 5 kg. 
1 b luokka, An 2131 kalktd väli-
neel lukuunottamatta .daiIä 
kohdasaa 2. mainittuja: välinel-
alin &sälty,ä rijähdysainee 
nattornäät& 10 kg, mootl 
pyOrfl tai 	uvÖri 
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6. Vastuukysymyksiä 
6.1 	Tieliikennelain 

tarkoittamalla tiellä 

AJONEUVON KUNTO 

TU_ 85 	Aloneuvon omistaja tai hänen 
sijastaan reklsterlin Ilmoitettu 
haltija sekä ajoneuvon kuljettaja 
ovat vastuussa siltä, että liiken-
teeseen käytettävä ajoneuvo on 
asianmukalsestl katsastettu ja 
rekisterölty sekä muutenkin 
Illkennekelpoinen. 

Ajoneuvon omistajan ja kuljet-
tajan on huolehdittava siltä, et-
teI ajoneuvoa käytetä ennen 
kuin sen rakenteessa ja varus-
telssa tlmaantun.et puutteel-
Ilsuudet on korjattu. Tämä ei 
kuitenkaan koske matkalla 10-
dettue, olosuhteet huomioon 
ottaen vähäiseksi ketsottavaa 
puutte.11lsuutta, joka on toden-
näköisestI syntynyt matkan kes-
täessä ja joka .1 0$. ollut 
kuljettajan välittömästi havali-
lavissa ja korjattavtssa tai jonka 
korjausta eI voida Ilman 
huomattavaa hankaluutta rnat-
kaila suoqtttaa. jA ajon, kai,. 31 

Jos ajoneuvoa kuljettaa omistajan 
tai haltijan työntekijä, työnantajan 
on huolehdittava siltä, että ajoneuvo 
on liikennekelpoinen, kun se luovu-
tetaan työntekijän kuljetettavaksi ja, 
että ajoneuvo tarkastetaan ja huol-
letaan riittävän usein sen pitämlsek-
si hikennekelpoisessa kunnossa. 

Kuljettajan on viipymättä Ilmoi-
tettava työnantajalle ajoneuvon kun-
nossa havaitsemistaan puutteista, 
joita hän ei voi korjata. /1/. 

KULJETTAJA 

Tlenplloajoneuvon kuljettajan on 
tarkistettava onko hänen 
käyttämäns ajoneuvo liikenne-
keipoinen. 

Ajoneuvoa kuljettaessaan hän 

- vastaa voimassa olevien liikenne- 
säännösten ja annettujen ohjei-
den noudattamisesta 

- huolehtii osaltaan annettujen 
työturvallisuutta koskevien ohjei-
den noudattamisesta 

- huolehtii 	annetun 	tehtävän 
täyttämisestä 

- huolehtii ajoneuvon oikeasta 
kuormituksesta ja kuormaamises-
ta 

- vastaa ajoneuvon kuljettajana ajo-
neuvon kunnon tarkkailusta ja ha-
vaittujen vikojen ilmoittamisesta 
työnjohdolle 

- vastaa, että hänellä on kyseisen 
ajoneuvon kuljettamiseen oikeut-
tava ajokortti 

- on velvohinen ilmoittamaan välit-
tömästi työnjohdolle ajokorttinsa 
voimassaolossa tapahtuneista 
muutoksista. 

TYÖNJOHTO 

Työnjohdon tulee valvoa työmaan 
ajossa olevien ajoneuvojen käyttöä. 
Työn keskeytyksen ajaksi tien-
pitoajoneuvot on pyrittävä siir-
tämään tien ulkopuolelle tai ainakin 
erotettava ajoradasta sulkulaitteilla. 
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1YÖNANTAJA 

TLL 85 § mukaan työnantajan on 
huolehdittava siitä, että ajoneuvo on 
liikennekelpoinen, kun se luovute-
taan työntekijän kuljetettavaksi, ja 
että ajoneuvo tarkastetaan ja huolle-
taan riittävän usein sen pitämiseksi 
liikennekelpoisessa kunnossa. 

TIEN PITÄJA 

Tienpitäjä on vastuussa tienpitoteh 
tävästä ja sen kolmannelle osapuo-
lelle aiheuttamista seurauksista. 

6.2 	Suljetulla aIuee 

Suljetuila alueella ajoneuvoa 
jetettaessa tulee noudattaa Iliken 
nesääntöj 	 olosuhteiden 
edeiIyttämill tavalla. 
Valtioneuvoston päätös, joka sisa 
tää rakennustyössä noudatettavat 
järjestysohjeet (274/ 1969) on 
poikkeuksetta voimassa myös sulje-
tulla alueella olevalla työmaalla. 

Räjäytys- ja louhintatyömaalla on 
noudatettava (VNp 410/86) räjäytys-
työn järjestysohjeen (68-70 §) 
määräyksiä liikennöinnistä. (ks. 
myös sivu 5F-1 3 "Aoneuvoja ja työ- 
koneita koskevat erityismääräykset') 
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7. Tienpitoajoneuvojen 
vakuutukset 

7.1 	Tieliikennelain 
tarkoittamalla tieDä 

Uikenteessä käytettävää moottori-
käyttölstä ajoneuvoa varten tulee 
ajoneuvon omistajaila olla iilken-
nevakuutus niiden antamlseen toi-
miluvan saaneessa 
vakuutusyhtlössä. Tämä ei koske 
valtIon omlstamla ajoneuvoja. 
UlkennevakuutusL 15 § (167/68). 

Valtion ajoneuvojen vakuutusyhtiö-
nä toimii Vattiokonttori, joka korvaa 
vastapuolelle aiheutetut vahingot 
samalla perlaatteella kuin yksityinen 
vakuutusyhtiö. Valtion auton vahin-
got tai osan niistä voi työntekijä jou-
tua korvaamaan itse, jos 
vastapuolen vakuutusyhtiö ei ole 
korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö 
korvaa valtion auton vahingot, jos 
vastapuoli on syyllinen vahinkoon. 

Maksuvapautuslain perusteella vol 
työntekijä tai virkamies anoa VaI- 
tiokonttorilta 	vapautusta 	kor- 
vauksesta tai sen osasta. 
Maksuvapautus myönnetään, jos 
korvauksen periminen asian-
omaiselta olisi kohtuutonta. 

Asiaa on tarkemmin käsitelty koh-
dassa 1.8, iiikennevahingon käsitte-
ly. 

7.2 	Suljetulla alueella 

Ulkennevakuutuslakl on erIllInen 
tieiilkennesäädökslln kuulumaton 
laki. SIInä liikenteen käsIte on laa-
jempi kuIn tlelllkennesäädökslssä, 
eIkä se edellytä ajoneuvon rekis-
teröinilä. 

Moottorikäyttöinen ajoneuvo on lain 
mukaan aina liikennevakuutettava 
myös silloin, kun sillä liikennöidään 
rekisteristä poistettuna yksinomaan 
suljetulla työmaa-alueella, muulla 
yksitylsalueella tai maastossa. 

Myös rekisteristä poistettu traktori 
on aina vakuutettava, sillä se on va-
paa vakuuttamisvelvollisuudesta ai-
noastaan suorittaessaan 
liikenneväytiitä erillään olevassa pai-
kassa muuta maatilatalouden työtä 
kuin tavaran tai henkilöiden kulje-
tusta. Tavaran kuljettamisena pide-
tään esimerkiksi viljan ja heinien 
siirtämistä pellolta varastoon. 

Moottorikelkka, moottoripyörä ja 
mopo sekä muut moottorikäyttäiset 
ajoneuvot on liikennevakuutettava 
myös silloin, kun niitä käytetään yk-
sinomaan liikenneväylien 
ulkopuolella. 

Ulkennevakuuluksen ottaminen 
on illkennevakuutuslaissa säädet-
ty pakollIseksi. Vakuuttamlsvelvol-
lisuus on mootlorikäyttölsen 
ajoneuvon omistajaila Ja mootto-
riajoneuvoreklsterlin merkltyliä 
haltijalla. 
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7.3 Vastuuvakuutus 

Tielaltokselle moottorlkAytt6Iseli 
aloneuvolla urakolvalla yrlttajällä 
tulee olla ajoneuvokohlalnen vas-
tuuvakuutus (ns. yhden koneen 
yrltthjät), ellei yrlttäjäil ole yritys-
kohtalsta vastuuvakuutusta. 

Vastuuvakuutuksesta voidaan korva 
ta muut kuin ajoneuvon liikenteessä 
käyttämisestä aiheutuvat vahingot. 
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8. Llikennevahingon 
käsittely 

8.1 	Toimenpiteet onnetto- 
muuden Jälkeen 

Onnettomuuden lAlkeen on erielsI-
jalsesti huolehdittava tarvittavlsta 
varoitus-, enslapu Ja h*Iytystol-
menpftelstA. 

Vastapuolen ajokortista ja rekiste-
riotteesta tulee merkitä muistiin au-
ton kuljettajan ja omistajan 
henkilötiedot ja erityisesti auton re-
kisterinumero. Myös paikalla olevien 
todistajien henkilötiedot ja aiheutu-
neet vahingot on merkittävä muis-
tiin. Myös vastapuolelle on 
annettava hänen tarvitsemansa tie-
dot. 

Mikäli syyllisyys ei ole täysin selvä, 
vahinko on huomattava tai vahingon 
kärsineestä ei ole tietoa, on asiasta 
ilmoitettava poliisille. Poliisi on 
myös kutsuttava paikalle, jos joku 
on kuollut tai vaikeasti louk-
kaantunut. 

Mikäli vastapuoli myöntää syyllisyy-
tensä, on häntä pyydettävä täyttä-
mään ja allekirjoittamaan 
vahinkoilmoltuslomake, missä hän 
selvästi myöntää syyllisyytensä. 

Ajoneuvolle aiheutuneista vahingois-
ta on ilmoitettava työnantajalle. 

Pidettäessä asiasta poliisitutkinta, 
on tärkeätä huolehtia siitä, että kaik-
ki asiaan vaikuttavat seikat tulevat 
kirjatuiksi tutkintapöytäkirjaan. Polii-
situtkinnassa on tarvittaessa paino-
tettava työstä johtuvia 

erityisolosuhtoita ja syitä poikkeus- 
sääntöjen mukaiseen ajoneuvon 
kuljettamiseen. Tutkinnallisista syis-
tä poliisi merkitsee kaikki osalliset 
poliisitutkintapöytäkirjaan syyllisiksi 
epäillyiksi. Lopullisesti kuitenkin 
syyllisyyden tai syyttömyyden rat-
kaisee vira!Iinen syyttäjä tai tuomi-
OiStuin. 

8.2 Rangaistusmääräys - 
menettely 

Virallisen syytteen alaista rikkorr 
ta koskeva asia (esim. liikent 
vaarantaminen), jossa virallinen 
syyttäjä vaatii rangaistukseksi sak-
koa taikka sen ohella valtiolle 
menetettäväksi omaisuutta tai sen 
arvoa tahi rikkomuksen tuottamaa 
taloudellista hyötyä, Jollei vaadittu 
menettämisseuraamus raha-arvol-
taan ole suurempi kuin 1 000 mk, 
voidaan ratkaista rangaistusmää-
räyksin. Edellytyksenä rangaistus-
määräysmenettelyn käyttämiselle 
on, että asianomistaja (johon vahin-
ko on kohdistunut) antaa siihen 
suostumuksensa. (RangmäärL 1 § ja 
17). 

Rangaistusmääräyksen 	antaa 
rangaistusmääräystuomari. Se joka 
on tyytymätön poliisin antamaan 
rangaistusvaatimukseen, vol saattaa 
asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Ilmoitus siitä on jätettävä asianomai-
sen tuomiokunnan kansliaan viikon 
kuluttua tiedon saamisesta. øJioi-
keuden rangaistusmääräysasiassa 
antamaan päätökseen ei voi hakea 
muutosta, joten alioikeuden päätös 
on lopullinen (RangmäärL 10 §ja 14 
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8.3 Oikeudenkäynti 

Mikäli asia on sellainen, että sitä ei 
voida ratkaista rangaistus-
määräysmenettelyssä tai asianomis-
taja ei ole antanut siihen 
suostumustaan, voivat virallinen 
syyttäjä ja/tai asianomistaja saattaa 
asian oikeuden ratkaistavaksi. Mi-
anosaisen, joka tahtoo hakea muu-
tosta alioikeuden ratkaisuun, on 
ilmoitettava tyytymättömyytensä 
päätökseen puhevallan menettä-
misen uhalla viimeistään seit-
semäntenä päivänä siitä päivästä, 
jona alioikeuden päätös annettiin. 
Valitus hovioikeudelle on tehtävä 30 
päivässä siitä päivästä, jona alloi-
keuden ratkaisu annettiin. 

Hovioikeuden asiassa antamaan rat-
kaisuun voidaan hakea muutosta 
korkeimmalta oikeudelta vain siinä 
tapauksessa, että korkein oikeus 
laissa mainituilla erityisillä perus-
teilla myöntää asiassa valitusluvan. 
Määräaika valitusluvan pyytämiseen 
ja valituksen tekemiseen on 60 päi-
vää siitä päivästä, jona hovioikeu-
den ratkaisu annettiin. 

8.4 Oikeusapu 

Tiehallituksen oikeusyksikkö antaa 
oikeusapua kaikille laitoksen 
palveluksessa oleville, kun he työs-
sä sattuneiden vahinkojen johdosta 
ovat rikosjutussa asianomistajana 
tai syytettynä. Useimmiten on 
käytännössä annettu olkeusapua 
auton- ja työkoneen kuljettajille, työ-
maapäälliköille, tiemestareille jne. 
He ovat työtehtäviensä luonteen ja 
työolosuhteiden takia muita alt- 

tiimpia joutumaan mukaan rikosoi-
keudenkäynteihin. 

Oikeusapua ei kuitenkaan anneta. 
kun vahinko on aiheutettu tahallaan 
tai törkeästä tuottamuksesta. O-
keusapua ei siten anneta, kun ky-
seessä on kavallus, lahjonta ta 
rattijuoppous. Muiden tärkeiden ta-
pausten osalta harkitaan oikeusavun 
antamista erikseen kussakin tapauk-
sessa. 

Oikeusapuna annetaan neuvoja se-
kä laaditaan oikeudenkäyntikirjelmiä 
tai avustetaan niiden laatimisessa. 
Tarvittaessa esiinnytään oikeudessa 
oikeudenkäyntiavustajana tai asia-
miehenä. Oikeusapu on maksuton-
ta. 

Tarvittaessa oikeusapua on henkilön 
otettava yhteyttä esimieheensä (tie-
mestari, työmaapäällikkö jne.) Tämä 
saattaa asian piirikonttorin tietoon. 
Piirikonttori ottaa sitten yhteyttä oi-
keuspalveluyksikköön. Tärkeintä on 
toimia nopeasti ja Ilman muodolli-
suuksia. 

Tielaitokselle on myös annettu oi-
keus maksaa olkeudenkäynneistä 
johtuvat henkilöstön oikeudenkäyn-
ti- ja todistelukulut. Samoin voidaan 
suorittaa esim. vastapuolen olkeu-
denkäyntikulut, todistajien kuulemi-
sesta johtuvat kulut ja pöytäkirjojen 
yms. lunastamisesta aiheutuvat ku-
lut. Oikeudenkäynti- ja todistelukus-
tannusten maksamisesta päättää 
tiehallitus, joka myös huolehtii omi-
en yksiköidensä osalta niiden mak-
samisesta. Piirin osalta maksut 
suorittaa asianomainen piiri. 
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8.5 	Lainopilliset käsitteet 

Asianosainen 
- se, jonka etua ja oikeutta asia 

koskee 

Asianomistaja 
- se, johon rikollinen teko on 

kohdistunut 

Tahallinen teko 
- tekijä tehnyt tekonsa harkiten tie-

toisena sen seuraamuksista, 
esim. pahoinpitely, varkaus, ks-
vallus, vahingonteko, murha 

Tärkeä tuottamus 
- tekijän huolimattomuus, varomat-

tomuus tai laimintyönti on (taval-
lista) tuottamusta suurempi 
lähennellen tahallisuutta. Esim. 
autoilija ohittaa vastoin liiken-
nesääntäjä toisen siten, että hä-
nen menettelynsä on omiaan 
aiheuttamaan vakavaa vaaraa toi-
sen hengelle tai terveydelle. 
PdJtollija ajaa 80 km:n nopeusra-
joitusalueella 120 km:n tun-
tinopeudella taikka valtion 
autonkuljettaja jättää auton ovet 
lukitsematta, jolloin autosta on 
viety valtion arvokasta omaisuut-
ta. 

(Tavallinen) tuottamus 
- tekijä meneteltyt huolimattomam-

min, varomattomammin tai välin-
pitämättömämmin kuin 
huolellinen ihminen yleensä 
menettelee. Esim, autoilija ohittaa 
vastoin liikennesääntäjä toisen si-
ten, että hänen menettelynsä on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa 
liikenneturvallisuudelle. Mtoilija 
ajaa 80 km:n nopeusrajoitusalu-
eella 100 km:n tuntinopeudella 

taikka vahion autonkuljettaja jät-
tää auton ovet lukitsematta, jol-
loin sieltä viedään valtion 
omaisuutta. 

Uevä tuottamus 
- tekijän huolimattomuus, varomat-

tomuus tai laiminlyönti on (taval-
lista) tuottamusta vähäisempi. 
Esim. autoilija on kuljettanut auto-
aan pienellä ylinopeudella, josta 
on ollut seurauksena vahinko. 
Valtion autonkuljettaja on jättänyt 
lukittuun autoon näkyville valtion 
omaisuutta, joka on anastettu au-
toon murtautumalla. 

Tapaturmateko on sattunut lähinnä 
vahingossa eikä osoita tekijässään 
minkäänlaista syyllisyyttä. Esim. au-
toilija on kuljettanut autoaan liiken-
nesaäntöjen mukaisesti ja 
muutoinkin kaikin puolin asianmu-
kaisesti, mutta siitä huolimatta auto 
joutuu liikennevahinkoon. Valtion 
autonkuljettaja on piilottanut autos 
sa olevan valtion omaisuuden ja 
lukinnut auton oven, mutta kaikesta 
tästä huolimatta omakuus autoo 
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