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Alkusanat 

Tämä erillispainos sisältää tienpitoajoneuvoja koskevat osat 
tietyömaiden liikenteen järjestelyä koskevasta ohjeistosta "Lii-
kenne tietyömaalla" TIEL 2227 2000. 

Julkaisuun on koottu keskeisimmät tienpitoajoneuvoja koske-
vat liikennesäännöt sekä tienpitoajoneuvoja ja varusteita kos-
kevat määräykset. Lisäksi julkaisussa on selvitetty tienpitoajo-
neuvojen kuljettamiseen, vakuutuksiin ja liikennevahinkoihin 
liittyviä asioita. 

Julkaisu korvaa edellisen vuonna 1992 julkaistun painoksen. 

Liikenteen palvelukeskus, joulukuu 1996 
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5F TIENPITOAJONEUVOT 

5F-1 	Käytetyt lyhenteet 

L Laki 

A Asetus 

P Päätös 

VN Valtioneuvosto 

LM Liikenneministeriö 

TM Työministeriö 

TLL Tieliikennelaki 

TLA 	Tieliikenneasetus 

LMP 	Liikenneministeriön pää- 
tös 

VNP Valtioneuvoston päätös 

AARV Asetus ajoneuvojen ra- 
kenteesta ja varusteista 

AAK Asetus ajoneuvojen käy- 
töstä tiellä 

TieL Laki yleisistä teistä 

TieA 	Asetus yleisistä teistä 

/1/ 	Viittaus lähdeluettelon 
numeroon 
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5F-2 	Määritelmiä 

Ajoneuvo 
Ajoneuvolla tarkoitetaan tieliikenne-
lainsäädännössä maalla kulkemaan 
tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kis-
koilla. (TLL 2a §1 mom ) /1/ 

Moottorikäyttöinen ajoneuvo 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo on ko-
nevoimalla kulkeva ajoneuvo; moot-
torikäyttöisiä ajoneuvoja ovat moot-
toriajoneuvo, traktori, moottorityöko-
ne ja maastoajoneuvo. 
(TLL 2a § 2 mom) /1/ 

Moottoriajoneuvo 
Moottoriajoneuvo on moottorikäyttöi-
nen ajoneuvo, joka on tarkoitettu 
pääasiassa henkilöiden tai tavaran 
kuljetukseen tai muuhun tiellä liikku-
miseen ja jota ei ole pidettävä trak-
torina, moottorityökoneena tai 
maastoajoneuvona. Moottoriajoneu-
voja ovat auto ( M- ja N- luokat), 
moottoripyörä (L 3  - ja L4  - luokka) ja 
mopo (L 1  - luokka) sekä näihin ryh-
miin kuulumattomat L-luokkien ajo- 
neuvot (AARV 2 §) /3/. 

Auto 
Autolla (M- ja N-luokat) tarkoitetaan 
henkilöiden tai tavaran kuljetukseen 
taikka määrättyyn erikoistehtävään 
rakennettua moottoriajoneuvoa, jos-
sa on vähintään neljä pyörää tai te-
lat ja jonka suurin rakenteellinen no-
peus on suurempi kuin 30 km/h. Au-
toksi ei kuitenkaan katsota nelipyö-
räistä ajoneuvoa, joka 4 tai 5 §:n no- 

jalla luetaan L-luokkaan kuuluvaksi 
(AARV 3 § 1 mom) /3/. 

Henkilöauto 
Henkilöauto (M 1  -luokka) on henkilöi-
den kuljetukseen tarkoitettu auto, 
jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enin-
tään kandeksalle henkilölle 
(AARV 3 § 2 mom) /3/. 
Henkilöauton suurin sallittu leveys 
on 2,5 metriä (AAK 25 § 1 mom). 

Pakettiauto 
Pakettiauto (N 1  -luokka) on tavaran 
kuljetukseen tarkoitettu auto, jonka 
kokonaismassa on enintään 3,5 ton-
nia (AARV 3 § 4 mom) /3/. 

Kuorma-auto 
Kuorma-auto on tavaran kuljetuk-
seen tarkoitettu auto, jonka koko-
naismassa on suurempi kuin 3,5 
tonnia. Kuorma-autot jaetaan N 2  
-luokkaan, jonka kokonaismassa on 
enintään 12 tonnia ja N 3  -luokkaan, 
jonka kokonaismassa on suurempi 
kuin 12 tonnia 
(AARV 3 § 5 mom) /3/. 

Varusteet luokittelussa 
Ajoneuvoja luokiteltaessa rinnaste-
taan erikoistarkoituksiin rakennettu-
jen ajoneuvojen varusteet, kuten 
nosturi, betonipumppu ja huoltoväli-
neet tavaraan 
(AARV 3 § 6 mom) /3/. 
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Auton alustalle rakennettu työko-
ne 
Auton alustalle rakennettu työkone 
(aikaisemmin erikoisauto) on N 2  - tai 
N 3  -luokan ajoneuvo, joka on varus-
tettu erityisillä välineifiä työn tekoa 
varten ja jota ei ole tarkoitettu muun 
tavaran kuin työssä tarpeellisten 
työvälineiden ja tarvikkeiden kuljet-
tamiseen (AARV 20 §) /3/. 

Huoltoauto 
1. Huoltoauto on ajoneuvojen ja ko-
neiden huoltoon sekä korjausmie-
histön ja välineiden kuljetukseen 
tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja 
laittein varustettu N-luokan auto, 
jossa on tilaa enintään kandelle 
henkilölle kuljettajan vieressä. 
2. Huoltoauto on myös valtion, val-
tion liikelaitoksen, sähkö-, lämpö-, 
tele-, kaasu- taikka vesilaitoksen tai 
kunnan omistama tien, kadun, radan 
ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, 
tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkon 
ja laitteiden tai puolustusvoimien so-
tavarustuksen huoltoon sekä kor-
jausmiehistön ja välineiden kuljetuk-
seen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin 
ja laittein varustettu M 1  -luokan auto, 
jossa on istuimet kuljettajan lisäksi 
enintään 	kandeksalle 	henkilölle 
(AARV 19 §) /3/. 

Traktori 
Traktori (T-luokka) on moottorikäyt-
töinen joko pyörin tai teloin varustet-
tu ajoneuvo, joka on rakennettu ve-
tämään, työntämään, käyttämään tai 
kuljettamaan pääasiassa maa- tai 
metsätaloudessa käytettäviä työväli- 

neitä tai vetämaän taikka työntä-
mään maa- tai metsätaloudessa 
käytettäviä ajoneuvoja (AARV 6 § 1 
mom) /3/. 
Traktorin suurin rakenteellinen no-
peus on enintään 40 km/h (AARV 6 
§ 3 mom) /3/. 

Liikennetraktori 
Liikennetraktori on tavaran kuljetuk-
seen tarkoitettu kuormaa kantava 
nestepainetoimisella runko-ohjauk-
sella varustettu traktori. Liikennet-
rakton on myös muu traktori, jota 
käytetään tavaran kuljetukseen suu-
remmalla kuin kytkentämassaltaan 
enintään 10 tonnin perävaunulla va-
rustettuna. Liikennetraktoriksi ei kui-
tenkaan katsota traktoria, jota käyte-
tään moottonajoneuvoverosta an-
netun lain 17a §:ssä (435/86) tarkoi-
tettuihin kuljetuksiin (AARV 6 § 2 
mom) /3/. 
Liikennetraktorin suurin rakenteelli-
nen nopeus on enintään 50 km/h 
(AARV 6 § 3 mom) /3/. 

Moottorityökone 
Moottorityö kone on: 
a) työkoneeksi rakennettu tai varus-
tettava moottorikäyttöinen ajoneuvo, 
jonka suurin rakenteellinen nopeus 
on enintään 40 km/h; 
b) tienpitoon rakennettu muu moot-
torikäyttöinen ajoneuvo kuin auto. 
vaikka sen suurin rakenteellinen no-
peus ylittääkin 40 km/h; ja 
c) perävaunujen ja kuljetusalustojen 
siirtoon satamasta laivaan tai muulla 
terminaalialueella 	tarkoitettu 	ve- 
totrukki, jonka suurin rakenteellinen 
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nopeus on enintään 50 km/h, ellei 
ajoneuvoa ole pidettävä kuorma-au-
tona tai liikennetraktorina 
(AARV 7 §) /3/. 

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

Maastoajoneuvo 
1. Maastoajoneuvo on henkilöiden 
tai tavaran kuljetukseen taikka muita 
ajoneuvoja vetämään tarkoitettu 
jäällä, lumessa tai vajottavassa 
maastossa taikka maahan tukeu-
tuen kulkemaan rakennettu mootto-
rikäyttöinen ajoneuvo, kuten mootto-
rireki tai ilmatyynyalus. Maastoajo-
neuvoksi ei katsota kuitenkaan ajo-
neuvoa, joka on tarkoitettu kuljetet-
tavaksi moottorikelkkailureitin lisäksi 
myös muulla tiellä. 
2. Moottorireellä tarkoitetaan jalak-
sin tai teloin varustettua maastoajo-
neuvoa. 
Moottorikelkka 	on 	telavetoinen 
moottorireki, jossa on kuljettajan li-
säksi tilaa enintään kandelle henki-
lölle ja jonka omamassa on enintään 
0,5 tonnia. 
3. Ilmatyynyaluksella tarkoitetaan 
maahan tai veteen tukeutuen pää-
osin ilmatyynyn varassa liikkumaan 
kykenevää ajoneuvoa, joka ei ole 
tarkoitettu kulkemaan maata pitkin 
(AARV 8 §) /3/. 

Hinattava ajoneuvo 
Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan 
moottorikäyttöisen ajoneuvon hinat-

tavaksi rakennettua ajoneuvoa; hi-
nattavia ajoneuvoja ovat perävaunu 
ja hinattava laite 
(TLL 2a § 3 mom) /1/. 

Perävaunu 
1. Perävaunulla (0 -0 4  -luokka) tar-
koitetaan henkilöiden tai tavaran 
kuljetukseen taikka matkailutarkv 
tuksiin rakennettua hinattavaa a 
neuvoa. Reki on jalaksin varustel 
perävaunu. 
2. Puoliperävaunu on moottoria, 
neuvoon 	kytkettäväksi tarkoitei 
ajoneuvo, jonka etuosa lepää moot-
toriajoneuvon päällä; moottoriajn 
neuvo kantaa olennaisen osan pu 
liperävaunun koko omasta massE 
ta ja perävaunun kuorman massE 
ta. 
3. Varsinainen perävaunu on perU 
vaunu, jossa on vähintään kaksi aL 
selia ja jonka etuakselistoa ohjaav 
vetolaite on nivelöity pystysuunna:. 
sa liikkuvaksi perävaunuun nähde 
eikä välitä merkittäviä pystysuunta 
sia voimia vetävään ajoneuvoon. 
4. Keskiakseliperävaunu on peru 
vaunu, jonka akselisto on sijoitettu 
perävaunun 	painopisteeseen tai 
sen lähelle siten, että vain vähäinen 
pystysuuntainen voima, joka ei yhtä 
10 kN tai 10 prosenttia perävaunun 
kokonaismassaa vastaavasta voi-
masta, kohdistuu vetävään ajoneu-
voon. Keskiakseliperävaunun veto- 
laite ei ole nivelöity pystysuunnassa 
liikkuvaksi perävaunuun nähden. 
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Traktoriperävaunu (» 
kettäväksi tarkoitettu keskiakselipe-
rävaunu, jossa vetävään ajoneu-
voon kohdistuu tässä momentissa 
tarkoitettua suurempi, kuitenkin 
enintään 30 kN pystysuuntainen voi-
ma. 
5. Perävaunut jaetaan kokonais-
massan perusteella lisäksi seuraa-
viin luokkiin: 
a) perävaunu, jonka kokonaismassa 
on enintään 0,75 tonnia, luetaan 0 1  
-luokkaan (kevyt perävaunu); 
b) perävaunu, jonka kokonaismassa 
on suurempi kuin 0,75 tonnia, mutta 
enintään 3,5 tonnia, luetaan °2 
-luokkaan; 
c) perävaunu, jonka kokonaismassa 
on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta 
enintään 10 tonnia, luetaan 0 
-luokkaan; ja 
d) perävaunu, jonka kokonaismassa 
on suurempi kuin 10 tonnia, luetaan 
04 -luokkaan (AARV 9 §) /3/. 

Hinattava laite 
1. Hinattavalla laitteella tarkoitetaan 
muuta hinattavaa ajoneuvoa kuin 
perävaunua. 
2. Hinattava laite on myös: 
a) erikoiskuljetukseen käytettävän 
puoliperävaunun kytkemiseen tar-
koitettu 	puoliperävaunun tavoin 
kuormittuva välivaunu, joka jakaa 
perävaunulta tulevan kuormituksen 
vetoauton vetopöydälle ja välivau-
nun akselistolle; 
b) Yksiakselinen tai telillä varustettu 
apuvaunu, jonka avulla puoliperä-
vaunu voidaan kytkeä vetoautoon 
varsinaisena perävaununa; ja  

tävä apuvaunu vaurioituneen auton 
hinaamista varten (AARV 10 §)/3/. 
Hinattava varoituslaite (LMP 41 §) 
on hinattava laite. 

Tie 
Tieliikennelainsäädännössä tarkoite-
taan tiellä yleisnimityksenä yleistä 
ja yksityistä tietä, katua, rakennus-
kaavatietä, moottorikelkkailureittiä 
tona sekä muuta yleiselle liikenteelle 
tarkoitettua tai yleisesti liikentee-
seen käytettyä aluetta 
(TLL 2 § 1 mom) /1/. 

Yleinen tie 
Yleinen tie voi olla moottor;- tai 
moottoriliikennetie, joista säädetään 
tarkemmin asetuksella (TieA 2 §) ta-
hi muu vain tietynlaista liikennettä 
varten tarkoitettu ajotie tai polku 
(polkutie) taikka tie, jota käytetään 
ainoastaan talven aikana (erityinen 
talvitie) (TieL 1 § 2 mom) /5/. 

Moottoritie/moottoriliikennetie 
Yleinen tie voidaan tehdä moottori- 
tieksi tai moottoriliikennetieksi liiken-
teen niin vaatiessa. Moottoritiellä tu-
lee olla erilliset, keskikaistan erotta-
mat ajoradat, joilla ei ole avattavia 
siltoja, ja tulee sitä risteävän liiken-
teen kulkea eri tasossa. Moottoritie-
hen liittyvä liikenne on johdettava 
tiesuunnitelmassa erityisesti järjes-
tettyjen liittymiskohtien kautta, eikä 
moottoritien ja siihen rajoittuvan kun-
teistön välillä saa olla muuta kulku- 
yhteyttä. Mitä tässä on säädetty 
moottoritiestä on voimassa myös 
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moottoriliikennetiestä kuitenkin si-
ten, että sillä voi olla vain yksi ajora-
ta ja että sillä voidaan erityisestä 
syystä sallia sekä avattavia siltoja 
että risteävän liikenteen kulkeminen 
samassa tasossa tiesuunnitelman 
osoittamalla tavalla 
(TieA 2 § 1 mom). 
Liikenteestä moottoritiellä ja mootto-
riliikennetiellä säädetään tieliikenne-
asetuksessa (TLA 2 luku) /2/. 

Tiealue 
Tiehen kuuluvat ajorata ja muut lii-
kenneradat, niin kuin jalkakäytävä ja 
polkupyörätie, sekä niiden säilymis-
tä ja käyttämistä varten pysyvästi 
tarvittavat alueet, rakenteet ja lait-
teet, kuten piennar, luiska, penger-
mä, oja, keski-, väli- ja rajakaista, 
kohtaamis-, kääntymis- tai pysäh-
dyspaikka, tiehen välittömästi liittyvä 
vähäinen varasto- tai pysäköimis-
alue sekä valaistuslaitteet ja liiken-
nevalot, kaide, rumpu, silta, melues-
te, lautta laitureineen ja väylineen, 
laivalaituri tai varalaskupaikka, joka 
on määrätty tiehen liitettäväksi, ja 
tiemerkki. Tiehen kuuluu niin ikään 
alue, joka tarvitaan valtakunnan ra-
jan ylittävästä tieliikenteestä aiheu-
tuvaa tulli- ja passintarkastusta var-
ten (TieL 3 § 1 mom) /5/. 
Tiealue, jonka rajoja ei ole maan-
mittaustoimituksessa määrätty, ulot-
tuu metrin etäisyydelle ojan tahi, 
missä ojaa ei ole tieluiskan tai -leik-
kauksen ulkosyrjästä. 
(TieL 3 § 3 mom) /5/ 

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

Ajokaista 
Ajokaista on tiemerkinnöin osoitettu 
tai muu autolle riittävän leveä ajora-
dan pituussuuntainen osa. 
(TLL 2 § 4 mom)/1/ 

Pientare 
Pientare on ajoradasta reunaviivalla 
erotettu tien pituussuuntainen osa, 
jota ei liikennemerkillä ole osoitettu 
jalkakäytäväksi tai pyörätieksi. 
(TLL23mom)/1/ 

Liikenteen ohjaaja 
Liikenteen ohjaajina toimivat poliisi- 
mies sekä (tieliikenne)asetuksella 
säädettävissä tapauksissa sotilas- 
poliisi ja asianomaisen viranomai-
sen tehtävään määräämät henkilöt. 
Liikenteen ohjaajalla on oltava sel-
västi erottuva vaatetus tai tunnus-
merkki. (TLL 49 §) /1/ 
Liikenteen ohjaajia ovat poliisin li-
säksi mm. henkilöt, jotka liikenteen 
ohjauksesta vastaava viranomainen 
on määrännyt ohjaamaan liikennettä 
tiellä tai sen läheisyydessä tehtä-
vän työn tai tutkimuksen vuoksi 
(TLA 2 § 2 mom kohta 3 ) /2/. 
Muun kuin virkapukuisen poliisimie-
hen on liikennettä ohjatessaan käy-
tettävä pysäytysmerkkinä pienoisko-
koista liikennemerkkiä 311 (ajoneu-
volla ajo kielletty) 
(TLA 2 § 3 mom) /2/. 

10 



LIIKENTEEN OHJAUS 
Liikenne tietyömaalla 

	 1996 

Liikenteen ohjaus 
Tienkäyttäjän on ensisijaisesti nou-
datettava poliisimiehen ja muun lii-
kenteen ohjaajan antamaa merkkiä 
tai ohjetta (TLL 4 § 1 mom) /1/. 
Liikenteen ohjauslaitteella annettua 
ohjetta on noudatettava, vaikka se 
edellyttäisi poikkeamista liikenne- 
säännöstä. Jos liikennettä ohjataan 
liikennevaloin, valo-opastetta on 
noudatettava muulla ohjauslaitteella 
annetusta ohjeesta huolimatta. 
(TLL 4 § 2 mom) /1/ 
Liikenteen ohjaamiseen voidaan 
käyttää liikennemerkkejä, liikenne- 
valoja, tiemerkintöjä ja muita liiken-
teen ohjauslaitteita siten kuin niistä 
säädetään tieliikennelainsäädännös-
sä (TLA 3 § 1 mom). 

Tien sulkeminen 
Tien tilapäisestä sulkemisesta ja lii-
kenteen ohjauksesta tien kunnon 
vuoksi taikka tiellä tai sen läheisyy-
dessä tehtävän työn vuoksi päättää 
se, jolla on oikeus asettaa tielle lii-
kennemerkki (TLA 49 § 1 mom) /2/. 
Tien sulkeminen on toimenpide, jolla 
tie tai sen osa eristetään yleiseltä lii-
kenteeltä. Eristäminen tapahtuu lii-
kenteen ohjaustoimenpitein ja/tai lii-
kenteen ohjauslaittein. 
Kokonaan 
Tie on suljettu kokonaan yleiseltä lii-
kenteeltä, kun yleinen liikenne on 
ohjattu korvaavalle reitille ja sulje-
tulle tielle pääsy on estetty sulku-
laittein ja, jos suljetulla tieosuudella 
sallittua liikennettä varten sulkulait-
teissa on aukko, ajokieltoa osoitta-
ym liikennemerkein. 

Osittain 
Tie on suljettu osittain yleiseltä lii-
kenteeltä, kun tien osa on suljettu 
työn takia liikenteeltä. Liikenne voi-
daan ohjata silloin esimerkiksi kaksi-
kaistaisella tiellä tien toista kaistaa 
pitkin. 
Ajoittain 
Tie katsotaan ajoittain suljetuksi sil-
loin, kun liikenteen ohjaajat tai lii-
kennevalot pysäyttävät liikenteen 
molemmista suunnista tietyön vaati-
masta syystä. 
Suljettu alue 
Suljettu alue on yleiseltä liikenteeltä 
eristetty alue, jolle johtavat ajotiet on 
suljettu portti- tai puomilaittein. Sul-
jettuna alueena toimivalle tietyö- 
maalle johtavat ajotiet suljetaan sul-
kulaittein siten, ettei ulkopuolisten 
harhautuminen vahingossa kesken-
eräiselle tielle ole mandollista. Sul-
kulaitteissa oleva työmaan ajoneu-
voja varten järjestetty aukko varus-
tetaan työmaan ajon sallivalla ajo-
neuvolla ajo kielletty merkillä (311). 

Liikenteen ohjauslaite 
Liikenteen ohjauslaitteita ovat liiken-
nemerkit, liikennevalot, tiemerkinnät, 
sulku- ja varoituslaitteet sekä muut 
liikenteen ohjauslaitteet, jotka liiken-
neministeriö tai tielaitoksen keskus- 
hallinto on vahvistanut käyttöön 
otettaviksi (TLL 50, TLA 3 §, 46  §, 
55 §, LMP 4 luku). 

Liikenteen ohjauslaifteen asettaja 
Liikenteen ohjauslaitteen asettaa 
yleiselle tielle tielaitos. Kunta aset-
taa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, 
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rakennuskaavatielle, torille ja muulle 
vastaavanlaiselle liikennealueelle. 
Ennen pysyväksi tarkoitetun liiken-
teen ohjauslaitteen asettamista kun-
nan on varattava tilaisuus antaa lau-
suntonsa asiassa, jollei asetuksella 
toisin säädetä. 
(TLL 51 § 1 mom ) /1/ 

Liikenteen ohjauslaitteen aset-
tammen 
Liikenteen ohjauslaitteen asettami-
sella ymmärretään tieliikennelain-
säädännössä asiaan liittyvää pää-
töksentekoa ja toimeenpanoa. 

Tienpito 
Tienpito käsittää tien tekemisen ja 
kunnossapidon (TieL 4 §), sekä nii-
hin liittyvät suunnittelun, valvonnan 
ja työnjohdon edellyttämät tehtävät. 

Tienpitäjä 
Tienpitäjä yleisellä tiellä on tielaitos, 
kaavoitetulla alueella yleensä kunta. 
Yksityisen tien pitäjänä on joko tie- 
kunta tai kiinteistön omistaja. /5/ 

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

Tienpitotehtävä 
Tienpitotehtäviä ovat kunnossapito- 
töiden lisäksi myös kaikki tienpitämi-
seksi tarvittavat suunnittelu- ja ra-
kennustyöt mukaanlukien niihin kuu-
luvat valvonta- ja työnjohtotehtävät. 

Tienpitoajoneuvo 
Tienpitoajoneuvo on yleisnimitys 
tienpitotehtävissä 	käytettävästä 
moottorikäyttöisestä 	ajoneuvosta. 
Niitä voivat olla esimerkiksi: 
- Kunnossapidon eri tehtävissä käy-
tettävät tiekoneet 
- Maarakentamisen eri tehtävissä 
käytettävät moottorityö koneet 
- Päällystys- ja tiemerkintätöissä 
käytettävät moottorityökoneet 
- Suunnittelu- valvonta-, työnjohto- 
ja huoltotehtävissä käytettävät hen-
kilö-, paketti-, huolto- ja kuorma-au-
tot tehtävän aikana. 

Tienpidon liikenne 
Tienpidon liikennettä on tienpitoteh-
tävän edellyttämä tienpitotehtävään 
käytettävän ajoneuvon kuljettaminen 
tai työskentely tiealueella tai sen ul-
kopuolella. 
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5F-3 	Liikennesäännöt 

Yleiset velvollisuudet 

Kuljettajan on tienpitoajoneuvoa kul-
jettaessaan: 

• noudatettava ensisijai-
sesti yleisiä liikenne- 
sääntöjä 

• noudatettava aina olo-
suhteiden edellyttä-
mää huolellisuutta ja 
varovaisuutta vaaran 
ja vahingon välttämi-
seksi 

• kuljetettava ajoneuvoa 
niin, ettei liikennettä 
tarpeettomasti estetä 
tai häiritä eikä aiheute-
ta ilmeistä vaaraa 

• kuljetettava ajoneuvoa 
poikkeussääntöjen 
sallimalla tavalla tien-
pitotehtävässä olosuh-
teiden edellyttämällä 
tavalla tarpeellista va-
rovaisuutta noudatta-
en 

pysäytettäessä tai py-
säköitäessä poikkeus- 
sääntöjen nojalla, ajo-
neuvon poikkeukselli-
sesta sijainnista ei saa 
aiheutua ilmeistä vaa-
raa tai muun liikenteen 
estymistä. 

TLL 3 § 	Tienkäyttäjän yleiset 
velvollisuudet 

Tienkäyttäjän on noudatettava lii-
kennesääntöjä sekä muutenkin olo-
suhteiden edellyttämää huolellisuut-
ta ja varovaisuutta vaaran ja vahin-
gon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei 
saa tarpeettomasti estää tai häiritä 
liikennettä./1/ 

Tienkäyttäjä on jokainen, joka on 
tiellä tai sillä olevassa ajoneuvossa 
(TLL 1 § 10 mom).l1/ 

Tienpitoajoneuvona pidetään tässä 
ohjeessa kaikkia niitä ajoneuvoja, 
joita tienpidon en tehtävissä käyte-
tään. 

Tienpitotehtävästä ja ajoneuvosta 
riippuen muulle liikenteelle aiheutuu 
erilaista haittaa. 

Tarpeettoman haitan aiheuttamista 
on kuitenkin vältettävä. 

Vaaran ja vahingon välttämiseksi on 
noudatettava olosuhteiden edellyttä-
mää huolellisuutta ja varovaisuutta 
erityisesti kuljetettaessa ja pysäköi-
täessä ajoneuvoa poikkeussääntö-
jen nojalla. 

Tien pitoajoneuvon kuljettamisesta, 
pysäyttämisestä ja pysäköinnistä 
poikkeussääntöjen sallimalla tavalla 
on erikseen säädetty tieliikennelais-
sa(TLL48.3ja4mom). 
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Tien pitoajoneuvoa saa kuljettaa lii-
kennesäännöistä poiketen silloin, 
kun laissa on siihen erikseen annet-
tu mandollisuus ja tienpitotehtävä 
edellyttää työn suorittamiseksi poik-
keamista yleisistä liikennesäännöis-
tä. 

Tien pitoajoneuvoa ei saa pysäyttää 
tai pysäköidä siten, että siitä aiheu-
tuu ilmeistä vaaraa. Jos ajoneuvo 
joudutaan pysäyttämään tai pysä-
köimään näkyvyydeltään rajoitettuun 
paikkaan, pitää lIIkennettä varoittaa 
ennalta ja lIIkenne ohjata käsimer-
kein. 

Poikkeussääntöjen mukaan ajoneu-
voa kuljetettaessa ajoneuvon poik-
keava kulku tai pysäköinti sekä ajo-
neuvon leveys tai pituus voi aiheut-
taa vaaraa muulle lilkenteelle. Ajo-
neuvon varoitusvalaisin/varoitusva-
laisimet on täilöin pidettävä toimin-
nassa (AAK 51 § 3 mom). /4/ 

TLL 4 § Liikenteen ohjaus 

Tienkäyttäjän on ensisijaisesti nou-
datettava poliisimiehen ja muun lii-
kenteen ohjaajan antamaa merkkiä 
tai ohjetta. Liikenteen ohjauslaitteel-
la annettua ohjetta on noudatettava, 
vaikka se edellyttäisi poikkeamista 
lllkennesäännöstä. Jos lIIkennettä 
ohjataan liikenne valoin, valo-opas-
tetta on noudatettava muulla ohjaus- 
laitteella annetusta ohjeesta 
huolimatta./1/ 

Tienkäyttäjän on noudatettava lii-
kennettä koskevia merkkejä, ohjeita 
ja sääntöjä seuraavassa järjestyk-
sessä: 

1)poliisin tai muun liikenteen ohjaa-
jan antama merkki tai ohje 

2) liikennevalot 

3) liikennemerkit, tiemerkinnät ja 
muut liikenteen ohjauslaitteet 

4) liikennesäännöt 

Jos tienpitotehtävä edellyttää poik-
keamista lIIkennesäännöstä, johon 
lainsäädännössä ei ole poikkeus- 
sääntöä, on työn aikana käytettävä 
erityisiä työn aikaisia liikenteen jär-
jestelyjä, joilla muuta liikennettä va-
roitetaan ja varmistetaan työnteki-
jöiden turvallisuus. 

TLL 16 § Kohtaaminen 
2 mom 

Kohdattaessa on ajoneuvojen välille 
jätettävä riittavästi tilaa. Jos ajora-
dalla on este, on sen ajoneuvon kul-
jettajan, jonka puoleisella ajoradan 
osalla este on, tarvittaessa pysäytet-
tävä ajoneuvonsa antaakseen vas-
taan tulevan sivuuttaa paikan. 

Kohtaavalle ajoneuvolle on jätettävä 
riittävästi tilaa silloinkin, kun joudu-
taan liikkumaan tien keskiosalla. Tä-
mä on erityisen tärkeää tienkohdis-
sa, joissa on puutteelliset näkemät. 
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TLL 16 § Sivuuttaminen 
3 mom 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävän, asianmukaisesti merki-
tyn ajoneuvon saa sivuuttaa olosuh-
teet huomioon ottaen sopivimmalla 
tavalla noudattaen tarpeellista varo-
vaisuutta. 

Tämän säädöskohdan tuntemus au-
toilijoiden keskuudessa on heikko, 
joten tarvittaessa kohtaa vien ajolin-
joja on ohjattava tai näytettävä erik-
seen. 

TLL 17 § Ohittaminen 
4 mom 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävää, asianmukaisesti merkit-
tyä ajoneuvoa ohitettaessa saa me-
netellä olosuhteisiin nähden sopi- 
vimmalla tavalla tarpeellista varovai-
suutta noudattaen. 

Keskitiellä hiekoitusta tai suolausta 
suorittaneet tienpitoajoneuvojen kul-
jettajat ovat huomanneet miten vai-
keaa joidenkin on siinä tilanteessa 
ohittaa oikealta. Säännöksen tunte-
mus on tienkäyttäjien keskuudessa 
heikko. 

Ohittamistapahtumaa voi helpottaa 
antamalla mandollisuuksien mukaan 
lisää tilaa sille puolelle, jolta tienpi-
toajoneuvon kuljettaja haluaa ohitta-
misen tapahtuvan. 

TLL 19 § Hidas ajoneuvo 
3 mom 

Hitaasti kulkevan ajoneuvon kuljet-
tajan on kapealla tai mutkikkaalla 
ajoradalla tai vastaan tulevan liiken-
teen ollessa vilkasta ohituksen hel-
pottamiseksi vähennettävä nopeutta 
ja mandollisuuksien mukaan annet-
tava tietä. Hän saa tällöin tilapäisesti 
kuljettaa ajoneuvoa pientareella, jos 
se voi tapahtua vaaratta ja haitatta. 

Tien pitoajoneuvoa kuljetettaessa 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 suoritta van ajoneu-
von kuljettajan on omalta osaltaan 
pyrittävä toimimaan siten, että muu 
liikenne voi ohittaa tai kohdata tur-
vallisesti. 

TLL 20 § Peruuttaminen ja kään-
täminen 

Ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä 
kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua 
vaaratta ja muita estämättä. 

Peruuttamisen ja kääntämisen yhte-
ydessä sattuneet onnettomuudet 
ovat yleisimpiä tienpidon onnetto-
muuksista. Erityinen huolellisuus ja 
varovaisuus sekä ajoneuvon aikei-
den riittävän selvä ilmoittaminen 
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muille tienkäyttäjille väärinkäsitysten 
valttämiseksi ovat tarpeen. 

TLL 21 § Liikkeelle lähtö ja kais-
tan vaihtaminen 

Kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien 
reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai 
muuten siirtää ajoneuvoa sivusuun-
nassa vain, milloin se voi tapahtua 
vaaratta ja muita tarpeettomasti es-
tämättä. /1/ 

Poikkeussäännökset 

TLL483mom 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävää ajoneuvoa saa 8-12 ja 
33 §:n säännösten estämättä kuljet-
taa olosuhteiden edellyttämällä ta-
valla tarpeellista varovaisuutta 
noudattaen./1/ 

Tien pitoajoneuvoa saa kuljettaa lii-
kennesaännöistä poiketen vain, kun 
seuraavat ehdot ovat voimassa: 

1) Laissa on poikkeus-
säännöllä annettu siihen 
mandollisuus 

2) Olosuhteet tienpito-
tehtävän suorittamiseksi 
edellyttävät poikkeamis-
ta yleisistä liikennesään-
nöistä 

3) Tarpeellisen varo vai-
suuden noudattamisen 
velvoite 

Poikkeussääntöjen soveltaminen ei 
ole itsestään selvä oikeus tienpitoa-
joneuvolle. Laissa on poikkeus- 
säännökset erikseen tiettyihin sään-
nöksiin siitä syystä, että tienpitoon 
kuuluvat työt voidaan teknisesti ja 
järkevästi tehdä. 

Tärkeä näkökohta on näinollen, että 
poikkeussääntöjen soveltaminen 
edellyttää olosuhteiden olevan se!-
laiset, että työtä ei voida muutoin 
tehdä (esim. monet kunnossa pito- 
työt). 

Jos tällaista edellytystä ei ole, työ on 
tehtävä noudattaen yleisiä liikenne- 
sääntöjä. 
Jos taas liikennesääntöjen vastai-
nen ajoneuvon kujettaminen katso-
taan muutoin tarkoituksenmukaisek-
si työn vuoksi muista kuin työtekni-
sistä syistä, tienkohdassa on käytet-
tävä työnaikaisia liikennejärjestelyjä. 
(Esim. kaksiajorataisolla tiellä pääl-
lystystyössä välikaistan ylityskohtien 
käyttö massankuljetusajoneuvojen 
ajomatkan lyhentämiseen.) 

Kun tien pitoajoneuvoa kuljetetaan 
poikkeussääntöjen perusteella, 
muulle liike nteelle on annettava 
mandollisuus väistää ja sopeuttaa 
ajonsa tien pitoajoneuvon kulkuun. 
Tien pitoajoneuvon ja sen poikkea-
van kulun havaitseminen on tärkeää 
muulle liike nteelle. Tienpitoajoneu-
von varusteisiin kuuluvia varoitusva-
laisimia on pidettävä toiminnassa, 
kun ajoneuvon yleisistä liikenne 
säännöistä poikkeava kulku tai py 
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säköinti taikka ajoneuvon leveys tai 
pituus voi aiheuttaa vaaraa muulle 
liike nteelle. Varoitusvalaisinten oi-
keasta sijoittelusta, valaisintyypistä 
ja riittävästä määrästä tienpitoajo-
neuvossa on huolehdittava ennen 
tienpitoajoneuvon käyttöön ottamis-
ta. 

TLL 8 § Tien eri osien käyttö 

Ajoneuvoa on kuljetettava ajoradal-
la. Jos tien oikealla puolelle on pien-
nar, jolla ajo käy haitatta päinsä, 
polkupyörää ja muuta moottoritonta 
ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin 
kuljetettava pientareella. 

Kun erityiset syyt suhen pakottavat, 
ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa 
muuallakin kuin sille tarkoitetulla tien 
osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa ei-
kä huomattavaa haittaa. 

Tienpitoajoneuvoa saa poikkeus- 
säännön mukaan kuljettaa tien pito- 
tehtävän vaatiessa muuallakin kuin 
ajoradalla. Asia on auraus-, hiekoi-
tus- ja puhdistustöiden hoitamiseksi 

esimerkiksi jalka käytävien osalta 
selvä, mutta se on erikseen laissa 
mainittu. Ajoneuvoa kuljetettaessa 
on noudatettava tarpeellista varo-
vaisuutta. 

TLL 9 § Ajoneuvon paikka ajo- 
radalla 

Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava 
muu liikenne ja olosuhteet huomi- 

oon ottaen niin lähellä ajoradan oi-
keaa reunaa kuin turvallisuutta vaa-
rantamatta on mandollista. Tämä 
säännös ei koske ajoa yksisuuntai-
sella ajoradalla. 

Milloin kuljettajan ajosuunnassa on 
vähintään kaksi ajokaistaa, hänen 
on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa 
tarpeettomasti vaihtamatta yleensä 
eniten oikealla olevalla vapaalla ajo-
kaistalla. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa on vastaantulevalle lii-
kenteelle tarkoitetulla ajokaistalla 
ajaminen kielletty. 

Kaksisuuntaisella ajoradalla oleva 
koroke tai muu vastaava laite on si-
vuutettava oikealta. /1/ 

Ajoradan oikeassa reunassa ajamis-
säännöstä poiketen tienpitoajoneu-
voa saa kuljettaa aurattaessa ja 
suolattaessa/hiekoitettaessa myös 
tien keskellä. On kuitenkin huomat-
tava, että harjanteille noustessa tai 
muissa näkyvyydeltään rajoitetuis-
sa paikoissa vastaantulevan liiken-
teen puolelle siirrytään vain niin vä-
hän, että kohtaava liikenne mahtuu 
sivuuttamaan suuremmitta vaikeuk-
sitta. Kaikkien vastaantulevien taidot 
ja reaktiokyky eivät riitä nopeisiin 
väistöihin. 

Useampikaistaisella tiellä vastaantu-
levan liikenteen puolella ajamista 
on vältettävä, koska tilanne on 
muulle liikenteelle yllättävä ja kolarin 
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vaara on suuri. Poikkeussäännön 
soveltaminenkin on kyseenalaista, 
koska työ voidaan tehdä muutenkin. 

Korokkeen vasemmalta puolelta aja-
minen on muulle liikenteelle suuri yl-
lätys, että siten on syytä ajaa vain, 
kun muuta liikennettä ei ole lainkaan 
sillä tiellä, jolla ollaan menossa. Hä-
lytysajosta saadut kokemukset ovat 
samansuuntaisia. 

TLL 10 § Ajoneuvojen välinen 
etäisyys 

Etäisyys edellä kulkevaan ajoneu-
voon on sovitettava sellaiseksi, ettei 
päälleajon vaaraa ole, vaikka tämä 
ajoneuvo pysäytetään. 

Taajaman ulkopuolella muuta liiken-
nettä selvästi hitaammin ajavien 
moottorikäyttöisten ajoneuvojen on 
pidettävä toisiinsa sellaiset etäisyy-
det, että ohittava ajoneuvo voi vaa-
ratta ajaa niiden väliin. 

Tämän säännöksen estämättä esim. 
aurausta suorittavat ajoneuvot voi-
vat porrastuksessa ajaessaan liik-
kua aivan peräkkäin. Tästä aiheutuu 
muille hetkellistä haittaa. Jos aura- 
autojen väli on pitkä, aiheuttaa nii-
den välillä tielle kasaantuva auravalli 
muille suoranaista vaaraa. 

TLL 11 § Ryhmittyminen 

Ajokaista kääntymistä varten on va- 
littava hyvissä ajoin. Oikealle kään- 

tyvän on ryhmityttävä ajoradan oike-
aan reunaan. Vasemmalle käänty-
vän on ryhmityttävä välittömästi ajo- 
radan keskiviivan oikealle puolelle 
tai yksisuuntaisella ajoradalla va-
sempaan reunaan. 

Vaikka iyhmittymissäännöistä voi-
daankin poiketa, on muulle liiken-
teelle annettava aikaa tajuta aiottu 
yleisistä säännöistä poikkeava ajo- 
tapa. Poikkeavaa ajotapaa tulee 
välttää, jos liikenne on vilkasta. 

TLL 12 § Kääntyminen 

Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja ei 
saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta 
estettä muille samaan suuntaan kul-
keville. 

Risteyksessä on oikealle käännyttä-
essä ohjattava mandollisimman lä-
helle risteävän ajoradan oikeata reu-
naa. Vasemmalle käännyttäessä on 
ohjattava siten, että ajoneuvo jättää 
risteyksen välittömästi risteävän ajo- 
radan keskiviivan oikealla puolella 
tai yksisuuntaisen ajoradan vasem-
malla reunalla. 

Tämän poikkeussäännön vastaise-
na ajoneuvon kuljettamisena on oi-
keuskäytännössä pidetty kääntymis-
tä yllättäen, vaikkakin suuntamerk-
kiä näyttäen. Samoin on tilanne va-
semmalle kääntymisessä näkemil-
tään erittäin rajoitetuissa paikoissa, 
esim. notkon pohjalla. Poikkeus- 
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säännön edellyttämä tarpeellisen 
varovaisuuden noudattamisen ehto 
ei täyty tällaisissa tapauksissa, joten 
ajoneuvoa on kuljetettava perus-
säännöstä poikkeamatta tai käytet-
tävä työnaikaisista liike nteenjärjes-
telyistä annettuja periaatteita. 

TLL 33 § Pihakadulla ajaminen 

Pihakadulla saa kuljettaa moottori-
käyttöistä ajoneuvoa vain kadun 
varrella olevalle kiinteistölle tai mer-
kitylle pysäköintipaikalle ajoa varten. 
Pysäköinti pihakadulla on sallittu 
vain merkityllä pysäköintipaikalla. 
Ajonopeus pihakadulla on sovitetta-
va jalankulun mukaiseksi eikä se 
saa ylittää 20 km/h. Pihakadulla ajo-
neuvon kuljettajan on annettava ja-
lankulkijalle esteetön kulku. 

Tienpidon edellyttämät työt tehdään 
myös piha kadulla. Tienpitoajoneu-
von lIIkkuminen sovitetaan muuhun 
liikenteeseen niin, ettei se aiheuta 
vaaraa eikä tarpeetonta haittaa. 

Poikkeussäännökset moottori- 
ja moottoriliikennetiellä 

TLA 9 § 2 mom 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa 
poiketa 4-8 §:n säännöksistä olo-
suhteiden edellyttämällä tavalla ja 
tarpeellista varovaisuutta noudatta-
en. /2/ 

Poikkeussäännöksellä sallitaan tien-
pitoajoneuvon kuljettaminen mootto-
ritien kaikissa osissa työn vaatimalla 
tavalla. Vaikka poikkeussäännös 
sallii ajamisen myös ajoratojen väli- 
kaistan ylityskohtien kautta, niiden 
käyttöä kunnossapidon tarkoituksiin 
tulee välttää vilkkaan liikenteen ai-
kana. Tämä pätee erityisesti sellai-
siin ylityskohtiin, jotka ovat niin ka-
peita, ettei esimerkiksi aurausauto 
mandu siihen ulottumatta ohitus- 
kaistalle. Aurausreittien suunnitte-
lussa ylityskohtien käyttöä kääntö-
paikkoina tulee välttää. 

Työskentely liikennesuuntaa vas-
taan moottori-ja moottoriliikennetiel-
lä on kielletty. Kaikki moottori- ja 
moottoriliikennetiellä tapahtuva työs-
kentely on suunniteltava erityisen 
huolellisesti. Kaikkia normaalin kun-
nossapidon lisäksi tehtäviä töitä var-
ten on harkittava tehostettuja työ-ja 
liikennetuivallisuuden varmistamis-
toimenpiteitä, kuten varoitusajoneu-
von käyttöä tai erityisten työnaikais -
ten liikennejärjestelyjen käyttöä teh-
tävän aikana. 

Erityisen vaarallista muun liikenteen 
kannalta on työskentely kaksiajora-
taisen tien ohituskaistalla. Työsken-
telyajankohta ja turvallisuuden var-
mistavat tarkoituksenmukaiset toi-
menpiteet on harkittava työkohtai-
sesti. 
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Poikkeussäännökset pysäyttämi-
sessä ja pysäköinnissä 

TLL 48 § 4 mom 

Ajoneuvon, jota käytetään 3 mo-
mentissa mainitussa työssä (tienpi-
dossa tai vastaavassa tiellä tai sen 
vieressä tehtävässä työssä), liiken-
nevalvonnassa tai poliisin, rajavar-
tiolaitoksen taikka tullin virkatehtä-
vissä, saa 26-28 §:n säännösten es-
tämättä tilapäisesti pysäyttää tai py-
säköidä tehtävän vaatimalla tavalla 
edellyttäen, ettei liikennettä ilmei-
sesti vaaranneta. 

Tien pitoajoneuvon pysäyttäminen 
tai pysäköinti ei saa aiheuttaa II- 
meistä vaaraa. Tämän poikkeus- 
säännön mukaan myös suunnittelu-, 
valvonta- ja työnjohtotehtävissä käy-
tettävät henkilö- ym. autot saadaan 
tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä 
tehtävän vaatimalla tavalla edellyttä-
en, ettei liikennettä ilmeisesti vaa-
ranneta. 

Jos ajoneuvo joudutaan pysäköl-
mään näkyvyydeltään rajoitettuun 
paikkaan siten, että ohittava liikenne 
joutuu käyttämään vastaantulevien 
kaistaa, pitää liikennettä varoittaa 
ennalta ja liikenne ohjata käsimer-
kein. 

Tien pidossa olevaa ajoneuvoa ei 
saa pysäyttää eikä pysäköidä poik-
keussääntöihin vedoten yleisistä lii-
kennesäännöistä poiketen, ellei teh- 

tävä sitä edellytä, kuten esimerkiksi 
ajoneuvon laitteiden toiminnan rutii-
ninomainen tarkistaminen tai työn-
johdon paikalle saapuminen lisäoh-
jeiden antamista varten. Näissä ti-
lanteissa pysäyttämisen ja pysä-
köinnin on tapanduttava turvallises-
sa paikassa. Moottori- ja moottonlii-
kennetiellä pysäyttäminen ja pysä-
köinti tämäntapaisesta syystä on 
sallittu kuitenkin tien oikeanpuolei-
sella pientareella. 

Varoitusvalaisimia käytetään vain 
jos pysäköinti voi aiheuttaa vaaraa 
muulle lllkenteelle tai niiden käyttö 
on tarpeellista työkohteesta varoit-
tamiseen. 
Ruoka- ja kahvitaukojen ajaksi ajo-
neuvo tulee ensisijaisesti pysäköidä 
säännösten mukaisesti tielle tai sen 
ulkopuolelle. 

TLL 26 § Pysäyttäminen ja py - 
säköinti 

Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai 
pysäköidä vain oikealle puolelle. Yk-
sisuuntaisella tiellä on pysäyttämi-
nen ja pysäköinti myös vasemmalle 
puolelle tietä sallittu. 

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysä-
köitävä tien suuntaisesti ja mandolli-
simman kauas ajoradan keskeltä. 
/1/ 
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TLL 7 § Ja 28 § 
Pysäyttämistä ja pysäköintiä 
koskevat kiellot 

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä py -
säköidä sellaiseen paikkaan eikä si-
ten, että siitä aiheutuu vaaraa tai et-
tä liikenne tarpeettomasti estyy tai 
häiriytyy. 

Poikkeuksetta noudatettavat lii-
kennesäännöt 

Tienpitotehtävässä on aina nouda-
tettava seuraavia liikennemerkkejä: 

- väistämisvelvollisuus kohdattaessa 
(222) 

- väistämisvelvollisuus risteyksessä 
(231) 

- pakollinen pysäyttäminen (232) 
- nopeusrajoitus (361) 
- nopeusrajoitusalue (363) 
- taajama (571) (= 50 kmlh nopeus-
rajoitus) 

- pihakatu (573) (= 20 km/h nopeus-
rajoitus) 

Tienpitoajoneuvoa koskevat eri-
tyismääräykset liikenteen ohjaus- 
laitteilla annetuista määräyksistä 

TLA52 §3mom 
Poikkeuksetlei poikkeusta 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä 
tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa 
olosuhteiden edellyttämällä tavalla 
tarpeellista varovaisuutta noudatta-
en poiketa liikenteen ohjauslaitteella 

1 	L.5t 	LJI 

velvollisuutta tai nopeusrajoitusta 
osoittavasta kiellosta, rajoituksesta 
tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan 
saa ohittaa punaista valoa näyttä-
vää liikenneopastinta. /2/ 

Väistämisvelvollisuudesta annetuis-
ta säädöksistä ei ole poikkeusta 
tienpifoajoneuvoilla. 

Nopeusrajoituksen noudattamisen 
säädöksestä ei ole poikkeusta. 

Koskaan ei saa ohittaa ajosuunnas-
sa punaista valoa näyttävää liiken-
nevalo-opastinta. 

Liikennesäännät suljetulla alueel-
la 

TLL 5 § 1 mom 
Liikenne suljetulla tai tien ulko-
puolisella alueella 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ul-
kopuolella kuljetettaessa on nouda-
tettava olosuhteiden edellyttämää 
varovaisuutta vaaran ja vahingon 
välttämiseksi sekä asetuksella sää-
dettäviä liikennesääntöjä /1/ 

Suljetulla tai tien ulkopuolisella alu-
eella ajoneuvoa kujetettaessa tulee 
noudattaa liikennesääntöjä olosuh-
teiden edellyttämällä tavalla. 

Suljetulla tai tien ulkopuolise/la alu- 
eella tieiikennelainsäädäntö ei ole 
voimassa. Ajoneuvojen varusteita 
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koskevat määräykset on ensisijai-
sesti esitetty työturvallisuuslainsää-
dännössä/7/, /13/ 

Suljetulla tai tien ulkopuolisella alu-
eella liikennöinti ei aiheuta poikke-
usta polttoaineen verotuskäytäntöön 
eikä ajoneuvon liikenne vakuutus- 
käytäntöön. /9/ /17/ 

Räjäytys- ja louhinta työmaalla liiken-
ne on järjestettävä noudattaen rä-
jäytys- ja louhintatyömaiden järjeste-
lyistä erikseen annettuja ohjeita. /7/ 

TLA49 Imom 
Sulkemisesta päättäminen 

Tien filapäisestä sulkemisesta ja lii-
kenteen ohjauksesta tien kunnon 
vuoksi taikka tiellä tai sen läheisyy-
dessä tehtävän työn vuoksi päättää 
se, jolla on oikeus asettaa tielle lii-
kennemerkki. 

TLL5I §1 mom 
Liikenteen ohjauslait teen asettaja 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa 
yleiselle tielle tielaitos. Kunta aset-
taa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, 
rakennuskaavatielle, torille ja muulle 
vastaavanlaiselle liikennealueelle. 
Ennen pysyväksi tarkoitetun liiken-
teen ohjauslaitteen asettamista kun-
nan on varattava poliisille tilaisuus 
antaa lausuntonsa asiassa, jollei 
asetuksella toisin säädetä. /1/ 

Suljetun alueen muodostaminen 
Suljettu alue on yleiseltä liikenteeltä 
eristetty alue, jolle johtavat ajotiet on 
suljettu portti- tai puomilaittein. Sul-
jettuna alueena toimivalle tietyö- 
maalle johtavat ajotiet suljetaan sul-
kulaittein siten, ettei ulkopuolisten 
harhautuminen vahingossa kesken-
eräiselle tielle ole mandollista. Sul-
kulaitteissa oleva työmaan ajoneu-
voja varten järjestetty aukko varus-
tetaan ajoneuvolla ajo kielletty mer-
killä (311) työmaan ajon sallivalla Ii-
säkilvellä varustettuna. 

Tien sulkeminen 
Tien sulkeminen on toimenpide, jolla 
tie tai sen osa eristetään yleiseltä lii-
kenteeltä. Eristäminen tapahtuu lii-
kenteen ohjaustoimenpitein ja/tai lii-
kenteen ohjauslaittein. 

Kokonaan 
Tie on suljettu kokonaan yleiseltä lii-
kenteeltä, kun yleinen liikenne on 
ohjattu korvaavalle reitille ja sulje-
tulle tielle pääsy on estetty sulku-
laittein ja, jos suljetulla tieosuudella 
sallittua liikennettä varten sulkulait-
teissa on aukko, muulle liikenteelle 
ajokieltoa osoittavin liikennemer-
kein. 

Osittain 
Tie on suljettu osittain yleiseltä lii-
kenteeltä, kun tien osa on suljettu 
työn takia liikenteeltä. Liikenne voi-
daan ohjata silloin esimerkiksi kaksi-
kaistaisella tiellä tien toista kaistaa 
pitkin. 
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Ajoittain 
Tie katsotaan ajoittain suljetuksi sil-
loin, kun liikenteen ohjaajat tai lii-
kennevalot pysäyttävät liikenteen 
molemmista suunnista tietyön vaati-
masta syystä. 

Tien ylittäminen maansiirtokulje-
tuksiin käytettävillä ajoneuvoilla 

Tie katsotaan ylityksen aikana sulje-
tuksi alueeksi, kun liikenteen ohjaa-
jat tai liikennevalot pysäyttävät lii-
kenteen molemmista ajosuunnista 
samanaikaisesti. Tällöin kuljetuksis-
sa tien ylitse voidaan menetellä ku-
ten kuljetuksissa suljetulla alueella. 

TLA 50 § 1 mom 

Tietyön merkitseminen 

Kun tiellä tai tienosalla tehdään työ-
tä, joka saattaa vaarantaa liikennet-
tä, on tällainen tie tai tienosa varus-
tettava asianmukaisin liikennemer-
kein. Työntekijän on tällöin käytettä-
vä varusteita, joissa on selvästi erot-
tuvia värejä, ja milloin työtä tehdään 
pimeässä tai hämärässä, heijasta-
vaa materiaalia. Milloin olosuhteet 
sitä edellyttävät, on tällainen tie tai 
tienosa pidettävä kokonaan tai osit-
tain suljettuna. Työn suorittajan on 
lisäksi varustettava tällainen tie tai 
tienosa säännösten ja määräysten 
mukaisin sulkulaittein ja merkkiva-
loin. /2/ 

Yksityisen tien käyttö maansiirto-
kuljetuksiin 

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

Ennen yksityisen tien käyttöön ottoa 
pidetään katselmus tien ja sen lait-
teiden, kuten siltojen ja rumpujen 
kunnon tarkistamiseksi. Samalla so-
vitaan tatvittavista toimenpiteistä. 

Luovutettaessa yksityinen tie työ-
maakäytöstä pidetään loppukatsel-
mus. Tien pitää olla vähintään sa-
massa kunnossa kuin se oli käyt-
töön otettaessa. 
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5F-4 	Tienpitoajoneuvo ja 
sen varusteet 

Yleiset määräykset 

TLL 83 § 1 mom 

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon 
on oltava rakenteeltaan, varusteil-
taan, kunnoltaan ja muilta ominai-
suuksiltaan turvallinen ja ajoneuvoja 
koskevien säännösten ja määräys-
ten mukainen. Ajoneuvon rakenne, 
varusteet ja ulkopuolinen muoto ei-
vät saa aiheuttaa vaaraa muille tiellä 
liikkuville (989/92) /1/. 

TLL83b 3ja4mom 
Nopeusmittari, ajopiirturi, vai-
mistenumero, valmistajan kilpi 

Autossa, liikennetraktorissa ja moot-
toripyörässä on oltava nopeusmittari 
tai ajopiirturi. 

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja 
sen perävaunussa tulee olla valmis-
tenumero. Autossa ja sen perävau-
nussa tulee lisäksi olla valmistajan 
kilpi. 

4 momentin vaatimus valmistenu-
merosta koskee kuitenkin vain 
1.1.1994 tai sen jälkeen käyttöön 
otettavaa perävaunua. 

Tiellä käytettävän tienpitoajoneuvon 
ja sen varusteiden on pääsääntöi-
sesti täytettävä kaikki ajoneuvoja 
koskevat säännökset ja määräykset. 

Tarkemmat säännökset moottori-
käyttöisille ajoneuvoille ja niiden va-
rusteille on esitetty asetuksessa ajo-
neuvojen rakenteesta ja varusteista 
(AARV 1256/92) luvuissa 6-16. 

TLL 84 § 1 mom 
Rekisteröinti ja katsastus 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja sii-
hen kytkettäväksi soveltuvan hinat-
tavan ajoneuvon käyttö liikenteessä 
on kielletty, jollei sitä ole katsastettu 
ja asianmukaisesti ilmoitettu rekiste-
röitäväksi. Asetuksella voidaan sää-
tää poikkeuksia katsastus- ja rekis-
teröintivelvollisuudesta /1/ 

Poikkeukset rekisteröintivelvolii-
suudesta 

Rekisteröintivelvollisuus ei koske: 
a) muuta maastoajoneuvoa kuin 
moottorikelkkaa; 
b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon 
rakennettua tai varustettua moottori-
työkonetta eikä kävellen ohjattavak-
si tarkoitettua traktoria ja vastaavaa 
moottorityökonetta; 
c) perävaunua, joka on tarkoitettu 
kytkettäväksi moottoripyörään, L 5  
-luokan ajoneuvoon, mopoon, L 2  
-luokan 	ajoneuvoon, 	traktoriin, 
moottorityökoneeseen tai maastoa-
joneuvoon; 
d) hinattavaa laitetta; eikä 
e) rekeä 
(A ajoneuvojen rekisteröinnistä 8 § 1 
mom) /6/. 
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Rekisteröintivelvol/isuus ei kosIe 
myöskään maansiirtoautoa, jota ei 
massansa ja mittojensa puolesta 
voida rekisteröidä eikä hyväksyä 
käytettäväksi tiellä yleisessä liiken-
teessä. 

Louheen kuljetusajoneuvo 

Rijo 13 § (Räjäytys-ja louhinta- 
työn järjestysohjeet) 

Räjäytys- ja louhintatyössä käytettä-
ylen ajoneuvojen, koneiden ja laittei-
den on oltava käyttötarkoitukseensa 
sopivia, riittävän lujarakenteisia ja 
siten suojattuja, etteivät ne aiheuta 
vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille 
työmaalla oleville. 

Koneiden ja laitteiden säännöllisen 
huollon, tarpeellisten korjaustoimen-
piteiden ja vastaavien keinojen avul-
la on huolehdittava siitä, etteivät ne 
aiheuta tarpeettomasti melua, täri-
nää tai ilman epäpuhtauksia. /7/ 
Räjäytys- ja louhintatyössä käytettä-
vien ajoneuvojen ja työkoneiden on 
täytettävä jäljempänä esitetyt yleiset 
vaatimukset. 

Ajoneuvossa, jota käytetään lou-
heen kuljetukseen, tulee kuljettajan 
suojana putoavia kiviä vastaan olla 
suojakatos, jona voi toimia myös ja-
van etureunan jatke (Standardin 
SFS 4986/1 7.11.83 määräysten mu-
kainen). Ainoastaan tilapäisesti saa-
daan louhetta kuljettaa ilman stan-
dardin mukaista kattosuojausta. 

Rijo 67 § Louheajoneuvon jarrut 

Kuormauskone ja kuljetusajoneuvo 
on varustettava vähintään kaksipiiri-
sellä käyttöjarrulla ja seisontajarrul-
la. Käyttöjarrun on kyettävä luotetta-
vasti pysäyttämään kuormattu kone 
tai ajoneuvo ja seisontajarrun pitä-
mään ne kuormineen paikoillaan 
niissä käyttöolosuhteissa, joihin 
kone tai ajoneuvo on tarkoitettu /7/. 

Rijo 90-92 § Tarkastukset 

Käyttöönotto- ja kunnossapitotar-
kastuksen suorittajan on oltava 
työnantajaa edustava henkilö, jolla 
on tehtävän edellyttämä asiantunte-
mus. Konetta tai laitetta tarkastetta-
essa on sen kuljettajan tai käyttäjän 
oltava tarkastuksessa mukana /7/. 

Rekisteröimättömien ajoneuvojen, 
kuormauskoneiden ja niitä vastaa vi-
en laitteiden rakenne ja kunto on 
työmaalla ennen niiden käyttöönot-
toa tarkastettava. Räjäytys- ja lou-
hintatyössä on työn aikana ajoittain. 
mikäli mandollista ainakin kerran vii-
kossa, tarkastettava kyseisten ajo-
neuvojen, koneiden ja laitteiden 
kunto. 

Traktori ja moottorityökone 

Traktoreita ja moottorityökoneita 
koskevat määritelmät on esitetty 
kohdassa 5F-2. 
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Tienpitoon rakennetut moottorikäyt-
töiset ajoneuvot, jotka eivät ole au-
toja tai traktoreita ovat moottorityö-
koneita. Niitä ovat esimerkiksi tie-
höylät, kaivukoneet, kuormaajat, 
puskukoneet, asfaltinlevittimet, jyrät 
jne. 

Tarkemmat määräykset, jotka kos-
kevat traktoreiden ja moottorityöko-
neiden rakennetta ja varusteita ilme-
nevät AARV 9 luvusta. 

Hinattava ajoneuvo 

Hinattavia ajoneuvoja ovat hinatta-
vat laitteet ja perävaunut. Hinattavi-
en ajoneuvojen määritelmät on esi-
tetty kohdassa 5F-2. 

Auton perävaunun rakennetta ja va-
rusteita koskevat määräykset ilme-
nevät AARV 13 luvusta. 

Traktorin ja moottorityökoneen perä-
vaunun rakennetta ja varusteita kos-
kevat määräykset ilmenevät IARV 
15 luvusta. 

Hinattavien laitteiden rakennetta ja 
varusteita koskevat määräykset il-
menevät IARV 16 luvusta. 

Kytkeminen ja hinaaminen 

AARV 43 § Vetolaitteet 

1. Autossa tulee edessä olla vetolai-
te tai kiinnityskohta vetotankoa tai 
-köyttä varten. 

2. M 1 -luokan autossa, kuorman ve-
tämiseen sopimatonta autoa lukuun 
ottamatta, tulee olla vetolaite tai kun-
nityskohta myös takana. 

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tun vetolaitteen tai kiinnityskohdan 
tulee kestää veto- ja puristusvoima, 
joka vastaa puolta ajoneuvon koko-
naismassasta. 

4. N 3-luokan autossa, jota ei ole va-
rustettu perävaunun vetokytkimellä 
tai -pöydällä, tulee olla takana veto-
palkki vetokoukun kiinnittämistä var-
ten. Vetopalkissa tulee olla standar-
din ISO 3584 mukainen rei'itys. Ve-
topalkkia ei vaadita autossa, joka on 
varustettu takalaitanosturilla tai ve-
tokoukun asentamisen estävällä lait-
teella. 

5. Varsinaisen perävaunun vetoon 
tarkoitetun vetokytkimen tulee olla 
auton pituusakselilla. Puoliperävau-
nun vetopöydän kääntöpisteen tulee 
sijaita auton pituusakselilla, taka ak-
selin tai telin kuormituspisteessä tai 
sen etupuolella. 

6. Perävaunun vetolaite tulee kiinnit-
tää luotettavasti auton runkoon tai 
siihen kiinnitettyihin rakenteisiin tai 
laitteisiin. 01-  ja 02-luokan keskiak-
seliperävaunun vetokoukun saa kui-
tenkin kiinnittää myös auton koriin 
valmistajan ilmoittamiin kiinnityspis-
teisiin. Tuki- ja vetolaitteiden sijoitta-
minen kuormalavalle on sallittu vain 
kevyissä tilapäisissä rakennusrauto-
jen ja vastaavan pitkän tavaran pai- 
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kalliskuljetuksissa, jolloin kiinnitys- 
piste saa olla taka-akseliston taka- 
puolella. 

7. 0 3- ja 0 4-tuokan perävaunun ve-
toon tarkoitetun vetokytkimen tai 
-pöydän mitoituksen ja lujuuden tu-
lee vastata moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen mekaanisista 
kytkentälaitteista sekä niiden kiinnit-
tämisestä kyseisiin ajoneuvoihin an-
netun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin (94/20/EY) tai E- 
säännön n:o 55 vaatimuksia taikka 
ministeriön tarvittaessa erikseen an-
tamia määräyksiä. Ministeriö antaa 
tarkemmat määräykset vetokytki-
men kiinnitykseen tarkoitetun veto-
palkin lujuudesta ja hyväksymisestä. 

AAK 31 § Yleiset kytkentää kos- 
kevat ehdot 

1. Moottorikäyttöiseen ajoneuvoon 
saa kerrallaan olla kytkettynä vain 
yksi hinattava ajoneuvo, jollei 35 § 4 
mom:sta muuta johdu. 

2. Ajoneuvoyhdistelmässä tulee 
massan jakautumisen olla sellainen, 
ettei hinattavan ajoneuvon kytkentä- 
massa yhtä kytkentäsääntöjen salli- 
maa enimmäismäärää (AAK 32 §). 

3. Ajoneuvoyhdistelmässä tulee ve-
tävän ja hinattavan ajoneuvon välis-
ten kytkinlaitteiden olla tarkoituksen-
mukaiset ja luotettavat. 

4. Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja 
siihen kytkettävän hinattavan ajo-
neuvon tulee olla leveytensä, pituu-
tensa ja muiden kytkentämittojensa 
sekä jarru- ja sähköjärjestelmiensä 
samoin kuin muiden kytkentälaittei-
densa puolesta sopia toisiinsa kyt-
kettäviksi. 

AARV 219 § Vetolaitteet; auton 
perävaunu 

1. Perävaunun vetosilmukan, veto-
tapin tai vetokytkimen tulee sijaita 
perävaunun pituusakselilla. 

2. Vetoaisa saa olla pituudeltaan 
säädettävä, jolloin siinä tulee olla 
luotettavat lukituslaitteet. Sen tulee 
olla kaikissa käyttöasennoissa hy-
väksytty siihen kohdistuville kuormil-
le. Milloin pituuden muuttaminen ta-
pahtuu hydrauhisella tai vastaavalla 
laitteistolla, on sen käyttövoima ra-
joitettava siten, ettei vetolaitteisiin 
kohdistu turvallisuutta vaarantavaa 
kuormitusta. 

3. 0 - ja 04 -luokan perävaunun ve-
tosilmukan, -aisan ja -tapin mitoituk-
sen ja lujuuden tulee vastata direktii-
ym 94120/EY tai E-säännön n:o 55 
vaatimuksia taikka liikenneministeri-
ön tarvittaessa erikseen antamia 
määräyksiä. Ministeriö antaa kuiten-
kin tarkemmat määräykset vetoai-
san lujuudesta ja hyväksymisestä, 
milloin se on tarkoitettu käytettäväk-
si etutelillä varustetussa perävau-
nussa 
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AARV 246 § Vetolaitteet; traktorin 
ja moottorityökoneen 
perävaunu 

1. Traktorin ja moottorityökoneen 
perävaunun vetolaitteiden tulee olla 
kestävät ja tarkoituksenmukaiset. 
Niiden tulee olla varustetut tahatto-
man avautumisen estävällä laitteel-
la. 

2. Traktorin perävaunun kytkentä- 
laitteen tulee olla kytkettävissä EY-
direktiivin 89/173/ETY vaatimuksia 
vastaavaan traktorin kytkentälaittee-
seen. 

AARV 259 § Vetolaitteet; hinatta- 
vat laitteet 

1. Hinattavan laitteen vetolaitteiden 
tulee olla kestävät ja tarkoituksen-
mukaiset. Niiden tulee olla varuste-
tut tahattoman avautumisen estäväl-
lä laitteella. 

2. Kytkinlaitteiden sijoituksen, mitoi-
tuksen ja lujuuden osalta noudate-
taan, mitä laitetta vetävän ajoneu-
von moottorikäyttöisen ajoneuvon 
perävaunun vetolaitteista sääde-
tään. 

AAK 14 § Ajoneuvon hinaaminen 

1. Hinattaessa köyttä tai tankoa 
käyttäen ajoneuvoa, jota ei voi tai 
saa kuljettaa sen omalla voimako-
neella, tulee ajoneuvojen välin olla 
vähintään kolme ja enintään kuusi 

metriä. Köyden tai tangon keski- 
osaan on kiinnitettävä selvästi näky-
vä lippu. Ajoneuvoa, jonka jarrut 
ovat epäkunnossa, saa hinata vain 
tankoa tai puomia taikka apuvaunua 
käyttäen ja ajoneuvoa, jonka ohjaus 
on epäkunnossa, vain apuvaunun 
avulla tai hinauspuomin varaan nos-
tettuna. 

2. Kanden ajoneuvon samanaikai-
nen hinaaminen samalla vetävällä 
ajoneuvolla on kielletty. Hinattavana 
oleva ajoneuvo ei ilman pakottavaa 
syytä saa olla vetävää ajoneuvoa 
painavampi. Hinattavana olevan ajo-
neuvon kuljettajalla tulee olla tällai-
sen ajoneuvon kuljettamiseen oike-
uttava ajokortti. 

Alleajosuojat 

AARV 44 § Takapuskuri 

1. Autossa tulee olla takapuskuri tai 
vastaava laite erityisesti Ml- ja 
NI-luokan ajoneuvojen suojaami-
seksi takaa tapahtuvassa törmäyk-
sessä alleajolta. Alleajosuojan tulee 
vastata EY:n neuvoston moottoriajo-
neuvojen ja niiden perävaunujen 
polttoainesäiliöitä ja alleajosuojia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä antaman di-
rektiivin (70/221/ETY) vaatimuksia, 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina 
direktiivillä 81/333/ETY, tai E-sään-
nön n:o 58/01 vaatimuksia. 

2. 4lIt; nE;uoja 	ku!tenkaar 
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a) autossa, jossa korin, alustan tai 
autoon kiinteästi kuuluvan osan tai 
laitteen rakenne ja sijainti täyttää al-
leajosuojalle asetetut vaatimukset; 
b) M 1 -, M2-, M- ja N 1 -luokan autos-
sa, jonka korirakenteen takaosan 
korkeus kuormittamattomana tien 
pinnasta on enintään 0,55 metriä 
enintään 0,2 metriä auton leveyttä 
pienemmältä leveydeltä ja 0,45 met-
rin etäisyydellä ajoneuvon takapääs-
tä; 
c) yksinomaan puoliperävaunun ve-
toon käytettävässä autossa; 
d) sellaisessa erityiseen tehtävään 
tarkoitetussa N-luokan autossa, jota 
saa tiellä käyttää vain sen siirtämi-
seksi työmaalta toiselle; 
e) sellaisessa puutavaran tai pitkän 
tavaran kuljetukseen tarkoitetussa 
autossa, jossa ei ole korirakennetta; 
f) jokapyörävetoisessa N 2G- ja 
N 3G-luokan autossa; eikä 
g) muussa autossa, jossa alleajo-
suoja olennaisesti vaikeuttaa auton 
tai sen laitteiden käyttöä. 

AARV 45 § Sivusuojat 

1 N 2- ja N3-luokan auton tulee olla 
siten rakennettu tai varustettu, että 
suojattomien tienkäyttäjien vaara 
auton sivujen alle kaatumiseen ja 
pyörien alle joutumiseen on mandol-
lisimman vähäinen Sivusuojauksen 
tulee vastata EY:n neuvoston moot-
toriajoneuvojen ja niiden perävaunu-
jen sivusuojia koskevan jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä 
antaman direktiivin (89/297/ETY) tai 
E-säännön n:o 73 vaatimuksia. 

2. Jos auton sivut on siten suunnitel-
tu tai varusteltu, että niiden muoto ja 
osien ominaisuudet yhdessä täyttä-
vät 1 momentissa tarkoitetun EY-di-
rektiivin tai E-säännön vaatimukset, 
voidaan auton rakenteen katsoa 
korvaavan sivusuojat. 

3. Erityistä sivusuojaa ei vaadita: 
a) puoliperävaunun vetoautossa; 
b) jokapyörävetoisessa N 2G- ja 
NG-luokan autossa; eikä 
c) autossa, joka on suunniteltu ja ra-
kennettu erityiskäyttöön ja johon ei 
ole käytännössä mandollista asen-
taa sivusuojausta. 

Liukuesteet 

AAKI7 § Liukuesteiden käyttö 
auton ja siihen kytke - 
tyn hinattavan ajoneu-
von renkaissa 

1. Auton ja siihen kytketyn hinatta-
van ajoneuvon renkaat saa varustaa 
nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liu-
kuestein, jotka eivät oleellisesti va-
hingoita tien pintaa. Nastarenkaita 
saa käyttää marraskuun 1 päivästä 
maaliskuun 31 päivään tai toista 
pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan 
maanantaihin, myöhemmän näistä 
päivämääristä ollessa määräävä. 
Muunakin aikana nastarenkaita saa 
käyttää hälytysajoneuvossa, puolus-
tusvoimien käytössä olevassa 
maastokäyttöön tarkoitetussa autos-
sa ja perävaunussa, tienpitoon käy-
tettävässä autossa ja perävaunussa 
sekä hinausautossa. Nastarenkaita 
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saa käyttää muuna aikana myös au-
ton tai hinattavan ajoneuvon kaup-
paan, korjaukseen tai katsastukseen 
liittyvissä tilapäisissä siirroissa sekä 
kaikissa autoissa ja hinattavissa ajo-
neuvoissa, milloin sää tai keli sitä 
edellyttää. 

2. Kokonaismassaltaan yli 0,75 ton-
nin ja enintään 3,5 tonnin perävau-
nussa (02-luokka) on käytettävä 
nastarenkaita, jos vetoautossa on 
sellaiset. 

3. Käytettäessä nastarenkaita henki-
lö- tai pakettiautossa (M 1 - ja N 1 - 
luokka) tai kokonaismassaltaan 
enintään 3,5 tonnin perävaunussa 
(0 1 -ja 0 2-luokka) taikka erikoisau-
tossa on nastarenkaat, paripyörien 
toisia pyöriä lukuun ottamatta, asen-
nettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. 
Ajoneuvon eri renkaissa saavat nas-
tamäärät poiketa enintään 25 pro-
senttia ajoneuvon sen renkaan nas-
tamäärästä, jossa nastoja on eniten. 

4. Milloin autossa tai siihen kytketys-
sä hinattavassa ajoneuvossa ren-
gasvaurion johdosta joudutaan tila-
päisesti käyttämään vararengasta, 
siihen ei sovelleta tämän pykälän 
säännöksiä. Ajoneuvoa on tällöin 
kuitenkin kuljetettava erityistä varo-
vaisuutta noudattaen. 

5. Käytetyssä nastarenkaassa saa 
nastan ulkonema olla enintään 2,0 
mm. 

6. Autorekisterikeskuksen ajoneuvo- 
hallinnon yksikkö voi myöntää yksit-
täiselle ajoneuvolle poikkeuksen 1 
momentin nastarenkaiden sallittua 
käyttöaikaa koskevasta säännök-
sestä. 

AAK 19 § Traktorin, moottorityö-
koneen, maastoajo-
neuvon ja niiden perä-
vaunun liukuesteet 

Traktorin, moottorityökoneen, maas-
toajoneuvon ja niiden perävaunun 
renkaat ja telaketjut saa varustaa 
nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liu-
kuestein, jotka eivät oleellisesti va-
hingoita tien pintaa. 

Henkilökuljetukset 

AAK 38 § Autolla 
1 mom 

1. Autossa saa olla kuljettajan lisäk-
si enintään rekisteriin merkityn hen-
kilöluvun mukainen määrä matkus-
tajia. 

AAK 40 § Traktorilla ja moottori- 
työkoneella 

Traktoriin ja moottorityökoneeseen 
saa kuljettajan lisäksi ottaa kuljetet-
tavaksi enintään kaksi henkilöä, jos 
näille on järjestetty kiinteät, turvalli-
set pyörillä varustettujen maatalous- 
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tuimia koskevan jasenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä an-
netun EY:n neuvoston direktiivn 
(76/763/ ETY) mukaiset istuimet. 
Henkilöt eivät saa haitata näkyvyyttä 
eivätkä muutoinkaan ajoneuvon kul-
jettamista. 

AAK 41 § Maastoajoneuvolla 

1. Henkilökuljetuksesta moottorikel-
kaila on voimassa soveltuvin osin 
mitä säädetään henkilökuljetukses-
ta moottoripyörällä (AAK 39 §). 

2. Henkilökuijetukseen muulla moot-
torireellä kuin moottorikeikalla ja 
maastovaunulla sovelletaan vastaa-
vaan käyttötarkoitukseen rakenne-
tun auton henkilökuljetusta koskevia 
säännöksiä. 

AAK 43 § Kuorma-ja pakettiau-
ton tavaratilassa 

1. Kuorma- ja pakettiauton (N-iuo-
kat) tavaratilassa tai kuormalavaila 
saa kuljettaa kuormaamiseen ja 
kuorman purkamiseen tarvittavaa 
apuväkeä määräpaikalle ja takaisin 
sekä työnantajan toimesta työnteki-
jöitä, jos auto on varustettu katsas-
tuksessa hyväksytyin istuimin ja 
penkein. Jos autossa on MRV 63 § 
1 mom:ssa tarkoitetut istuimet, saa 
umpinaisessa tavaratilassa kuljettaa 
muitakin henkilöitä. 

2. Kuorma-autoa (N 2  - ja N 3  -luokka), 
jonka kuormalavalla ei ole istuimia  

penkinpainajalsajoihin tai vastaaviin 
muihin tilaisuuksiin liittyviin kuljetuk-
sun edellyttäen, että auton kuljetta-
jalla on vähintään kanden vuoden 
ajokokemus kuorma-autolla toisen 
palveluksessa tai luvanvaraisen lii-
kenteen harjoittajana. 

3. Kuorma- ja pakettiauton (N-Iuo-
kat) tavaratilassa, jossa ei ole istui-
mia eikä penkkejä, saa kuljettaa 
kuormaamiseen ja kuorman purka-
miseen tarvittavaa apuväkeä määrä- 
paikalle ja takaisin. 

4. Kuorma ja pakettiautoa ei saa, 
jollei tieliikennelain 57 §:stä muuta 
johdu, käyttää muihin kuin edeuä 
tässä pykälässä tarkoitettuihin hen-
kilökuljetuksiin. Kuitenkin on tällai-
sen auton kuljettajalla oikeus säälit-
tävissä tapauksissa ottaa tien varrel-
ta kuljetettaviksi henkilöitä, edellyttä-
en, että kuljetus voi tapahtua turval-
lisesti. 

TLL 57 Yleinen auttamisvel- 
vollisuus 

Jos joku on liikenneonnettomuuden 
johdosta joutunut sellaiseen tilaan, 
että on välttämätöntä heti kuljettaa 
hänet saamaan hoitoa, jokainen ajo-
neuvon kuljettaja on velvollinen kul-
jettamaan hänet. Jos ajoneuvo ei 
sovellu turvalliseen kuljetukseen ja 
tarkoituksenmukaisempi kuljetus on 
saatavissa, kuljettajan on kuitenkin 
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avustettava kuljetuksen järjestämi-
sessä. 

AAK 44 § Perävaunun tavarati-
lassa 

1. Puoliperävaunua saa käyttää 
henkilökuljetukseen noudattaen so-
veltuvin osin 43 § 2 mom:n sään-
nöksiä. 

2. Traktoriperävaunulla saa kuljettaa 
omaa työväkeä sekä perävaunun 
kuormaamiseen tai kuorman purka-
miseen tarvittavaa apuväkeä työ- tai 
määräpaikalle ja sieltä takaisin eh-
dolla, että kuljetus voi tapahtua tur-
vallisesti. 

3. Moottorikelkan perävaunulla saa 
kuljettaa henkilöitä moottorikelkkai-
lureitillä. Perävaunussa ei kuiten-
kaan saa kuljettaa henkilöitä ajetta-
essa moottorikelkalla muulla tiellä 
kuin moottorikelkkailureitillä tai täl-
laista muuta tietä ylitettäessä. 

4. Perävaunua ei saa käyttää muihin 
kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tettuihin henkilökuljetuksiin. 

Henkilönostokori 

Henkilöiden kuljettaminen nosturilla, 
rakennushissillä, maansiirtokoneel-
la, trukilla ja niihin verrattavalla lait-
tee/Ja on kielletty, jollei sitä ole ni-
menomaan suunniteltu ja varustettu 
henkilökuljetukseen soveltuvaksi 
Henkilönostosta torni-, ajoneuvo- ja 

kuormausnosturilla on voimassa, 
mitä siitä on erikseen määrätty. Ta-
varan nostoon tarkoitetut rakennus- 
hissit on varustettava henkilökulje-
tusta koske valla kieltotaululla. 
(VNP rakennustyön turvallisuudesta 
629/9432 §)113/ 

Ajoneuvon kuorma 

AAK 45 § Tavarakuljetus 

1. Ajoneuvoa ei saa siten kuormata, 
että kuorma sivusuunnassa ulottuu 
ajoneuvon korin tai kuormatilan ul-
kopuolelle. Kuormakori, tai milloin 
ajoneuvossa ei ole kuormakoria, 
kuorma ei saa ylittää ajoneuvon etu- 
akselin kohdalta mitattuna leveyttä 
enempää kuin 0,35 metriä. Tämän 
momentin rajoituksia ei kuitenkaan 
sovelleta veneen kuljetukseen. 

2. Kuorma saa ajoneuvolle tai ajo-
neuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pi-
tuuden rajoissa ulottua ajoneuvon 
edessä enintään yhden metrin ja ta-
kana enintään kaksi metriä ajoneu-
von uloimman osan ulkopuolelle. 

5. Moottorityökonetta ei saa, lukuun-
ottamatta 36 § 1 mom:ssa tarkoitet-
tuja kuljetuksia perävaunulla, käyt-
tää muihin kuin työpaikalla suoritet-
taviin työkoneen varsinaisesta käyt- 
töirkrtk' 	n.Hh jh -, 	L'r to 	1.-. 

sin 
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AAK 46 § Kuorman sijoittaminen 

1. Kuormasta on tehtävä mandolli-
simman matala yhtenäinen kokonai-
suus. Kuorman painopisteen tulee 
olla mandollisimman alhaalla ja lä-
hellä ajoneuvon pituussuuntaista 
keskiviivaa. 

2. Kuorma tulee mandollisuuksien 
mukaan tukea tavaratilan etupäätyä 
vasten. kuormassa olevien esinei-
den terävät osat on suunnattava 
taaksepäin. 

3. Keskiakseliperävaunu on kuor -
mattava siten, että sen kytkentä- 
massasta enintään 10 % kuormittaa 
vetoautoa. Vetoautoon kohdistuva 
pystykuorma ei kuitenkaan saa ylit-
tää auton valmistajan saHimaa ar-
voa. 

AAK 47 § Kuorman varmistami-
nen 

1. Kuorma ei saa kuormakorissa 
siirtyä siten, että se voi haitata ajo-
neuvon liikenneturvallista käyttöä. 
Kuorma ei saa oleellisesti liikkua 
kuormakoriin nähden, kun kuor-
maan vaikuttaa etenpäin voima, jo-
ka vastaa kiihtyvyyttä 10 m/s2 , tai si-
vulle tai taaksepäin voima, joka vas-
taa kiihtyvyyttä 5 m/s 
2. Kuorman varmistamiseksi tulee 
käyttää kuorman tuentaa, sitomista, 
lukitsemista tai peittämistä. Kuor-
man varmistuksen lujuutta määritel- 

täessä saa kitkan tarjoaman pidä-
tyskyvyn ottaa huomioon. 

3. Kuorma on suojattava kuorma-
peitteellä, jos on vaara, että kuorma 
pölyää tai varisee tielle ajoviiman 
vaikutuksesta. 

AAK 48 § Kuorman sitominen 

1. Kuorman eteenpäin liikkumisen 
estävän sitomisvälineen on oltava 
mandollisimman vaakasuorassa, ei-
kä se ilman erityistä syytä saa olla 
yli 60 asteen kulmassa vaakatasoon 
nähden. Sitomisväline ei saa olla 
ajoneuvon tai kuorman terävää reu-
naa vasten. 

2. Sitomisvälineiden tulee olla kun-
nollisesti jännitettyjä, ja niiden jänni-
tys on tarvittaessa tarkastettava kul-
jetuksen kestäessä. Yksittäisen si-
teen tai kiinnittimen irtoaminen, vau-
rioituminen löystyminen ei saa hei-
kentää muuta kuorman sidontaa. Si-
tomisvälineen kiristyslaite on sijoitet-
tava siten, ettei se lisää ajoneuvon 
leveyttä. 

5. Kuorman liikkumista eteenpäin 
estävien sidosten nimellislujuuksien 
summan kuormatilan molemmilta 
puolilta yhteen laskettuna on oltava 
vähintään kuorman painon suurui-
nen sekä sivulle ja taaksepäin vä-
hintään puolet kuorman painosta, 
jollei kuorman tuenta ja kitka kuor-
man ja kuormatilan pohjan välillä tai 
kuorman laatu salli pienempää si-
donnan lujuutta. 
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AAK 49 § Kuorman merkitsemi-
nen 

1. Milloin kuorma ulottuu edessä 
ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tai 
takana yli yhden metrin ääriviivan ul-
kopuolelle, on kuorman uloin osa 
selvästi merkittävä. Merkintään on 
käytettävä punaista tai punakeltaista 
vähintään 300 mm x 300 mm suu-
ruista merkkilippua. 

2. Pimeän tai hämärän aikana tahi 
muulloinkin sääolosuhteiden taikka 
vastaavan syyn sitä edellyttäessä 
on kuormanulokkeen merkintään 
käytettävä edessä valkoista valoa 
eteenpäin näyttävää valaisinta ja 
valkoista heijastinta sekä takana pu-
naista valoa taaksepäin näyttävää 
valaisinta ja punaista heijastinta. 

AARV 101 § Ulokkeet 

1. Auton koriin tai lavaan ei saa 
asentaa tai kiinnittää sellaisia osia 
tai varusteita, joissa on suoraan 
eteenpäin, sivuille tai taaksepäin 
suunnattuja piikkimäisiä tai muun-
laista vaaraa aiheuttavia ulokkeita. 

AARV 183 § Ulkonevat osat ja 
laitteet 

Milloin traktoriin tai moottorityöko-
neeseen on liitetty työväline, joka 
ulottuu enemmän kuin 0,20 metriä 
ajoneuvon suurinta leveyttä vastaa-
van pituussuuntaisen pystytason uI-
kopuolefle tai jos ajoneuvon tai työ- 
välineen leveys on suurempi kuin 

2,60 metriä, on ulkonevat osat mer-
kittävä sekä eteen- että taaksepäin 
vuorottain punaisin ja keltaisin juo-
vi Ulkonevat osat on lisäksi varus-
tettava eteenpäin suunnatuin valkoi-
sin ja taaksepäin suunnatuin punai-
sin e- tai E-hyväksytyin heijastimin. 

AAK 30 § Tienpitoon ja maata-
louteen käytettävät 
ajoneuvot ja laitteet 

1. Maatalouteen tai tienpitoon käy-
tettäviin työkoneisiin, työvälineisiin 
ja hinattaviin laitteisiin ei sovelleta 
MK 24 ja 25 §:n päämittoja koske-
via säännöksiä. Työkone tai laite ei 
kuitenkaan saa ilmeisesti vaarantaa 
muuta liikennettä, ja kaikki kohtuu-
della vaadittavat toimenpiteet ylile-
veyden poistamiseksi on suoritetta-
va. 

2. Ylileveiden työkoneiden, työväli-
neiden ja laitteiden merkitsemiseksi 
on ajoneuvon eteen ja taakse tai, 
jos työvälinettä tai laitetta vedetään, 
vetävän ajoneuvon eteen ja työväli-
neen taakse, asetettava pituudel-
taan ja sijoitukseltaan ajoneuvon ja 
työvälineen suurinta leveyttä vastaa-
va, vuorottain punaisin ja keltaisin 
poikkijuovin maalattu kilpi, jonka 
päissä on edessä valkoiset ja taka-
na punaiset heijastimet. Vastaavat 
merkinnät voivat olla ajoneuvossa 
tai laitteessa. 

3. Jos 1 momentissa tarkoitettu Iii-
nattava laite estää vetävässä ajo-
neuvossa tai siihen kytketyssä pera- 
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vaunussa vaadittuja taka-, jarru- ja 
suuntavalaisimia tai -heijastimia nä-
kymästä taakse, laite tulee varustaa 
vastaavin valaisimin ja heijastimin 
tai valaisimet tulee kiinnittää 2 mo-
mentissa tarkoitettuun kilpeen taikka 
hinattava laite varustaa irrallisella, 
sanotut valaisimet ja heijastimet kä-
sittävällä laitteella. 

AAK 24 § Auton, perävaunun ja 
niiden yhdistelmän pi-
tuus 

1 Auton pituus ei saa ylittää seuraa-
via arvoja: 

a) linja-auto (M 2- ja M 3-luokka) 
14,5 m, nivelrakenteisena kuitenkin 
18 m 
b) muu auto 12 m 

2. Perävaunun pituus ilman kytkin- 
laitteita ei saa ylittää seuraavia arvo-
ja: 
a) puoliperävaunu: 

vetotapin pystyakselista perävaunun 
perään (vetopituus) 12 m 
vetotapin pystyakselista vaakata-
sossa mihin tahansa sen etupuolella 
olevaan kohtaan mitattuna 2,04 m 

b) varsinainen perävaunu ja hinat-
tava laite: 
kaksi- tai useampiakselisena 12,5 m 

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei 
saa ylittää seuraavia arvoja: 

a) kuorma-auton (N 2- tai N 3-luokka) 
ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä 
muu kuin b tai c kohdassa tarkoitet-
tu ajoneuvoyhdistelmä 16,5 m 
b) auton ja keskiakseliperävaunun 

yhdistelmä 18,35 m, josta mitasta 
kuormatilojen ulkopituuksien summa 
15,65 m 
ja etäisyys vetoauton kuormatilan 
etupäästä perävaunun kuormatilan 
takapäähän 16 m 
c) kuorma-auton (N 2- tai N 3-luokka) 

ja kaksi- tai useampiakselisen varsi-
naisen perävaunun yhdistelmä 22 m 

AAK 25 § Muut päämitat 

1 Auton ja perävaunun suurin sallit-
tu korkeus on 4,0 metriä ja leveys 
2,6 metriä, henkilöauton (M 1 -luokan 
ajoneuvon) kuitenkin enintään 2,5 
metriä. 

2. Kokonaismassaltaan enintään 3,5 
tonnin perävaunun (O- ja 02-luok-
ka) leveys saa ylittää vetoauton le-
veyden. Jos perävaunun leveys on 
suurempi kuin 2,3 metriä, perävau-
nun leveys saa kuitenkin olla enin-
tään 0,6 metriä vetoauton rekisteriin 
merkittyä leveyttä suurempi. 
3. Muun kuin 2 momentissa tarkoite-
tun varsinaisen perävaunun leveys 
saa ylittää vetoauton leveyden enin-
tään 0,15 metriä. Puoliperävaunun 
leveys saa ylittää vetoauton etuak-
selin kohdalta mitatun leveyden 
enintään 0,35 metriä. 
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4. Auton ja perävaunun leveyttä 
määrättäessä ei taustapeileja eikä 
suunta- ja sivuvalaisimia oteta huo-
mioon, ei myöskään tienpitoon käy-
tettävässä ajoneuvossa siihen tila-
päisesti kiinnitettyjä laitteita. 

AARV 273 § Traktorin ja moottori-
työkoneen rakennetta 
ja varusteita koskevat 
poikkeukset 

1. Ajoneuvohallinnon yksikkö voi eri- 
tyisestä syystä myöntää yksittäiselle 
traktorille ja 	moottorityökoneelle 
poikkeuksen 	tämän 	asetuksen 
säännöksistä seuraavasti: 

e) näköesteitä ja ulkonevia osia kos-
kevista 182 ja 183 §:n säännöksistä 
eri koisra kenteiselle traktorille ja 
moottorityökoneelle tai tiellä tapah-
tuvaa työskentelyä varten. 

AAK 3 § Nopeusrajoitukset 

Ajoneuvoluokkia koskevat nope-
usrajoitukset; ajoneuvo ilman pe-
rävaunua 

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon 
suurin tiellä sallittu nopeus ilman pe-
rävaunua on: 

a) paketti-, kuorma-, ja erikoisauton 
(N-luokat) sekä M 1  -luokkaan kuulu-
van matkailu-, ruumis- ja huoltoau-
ton 80 km/h; 

b) sellaisen paketti- ja erikoisauton 
(N 1  -luokka) sekä eläinlääkintä-,  

matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, 
jonka omamassa on alle 1,8 tonnia 
ja joka on otettu käyttöön vuonna 
1981 tai myöhemmin, 100 km/h; 

c) sellaisen pakettiauton (N 1  -luok-
ka) sekä eläinlääkintä, matkailu-, 
ruumis- ja huoltoauton, jonka oma- 
massa on alle 1, 875 tonnia ja joka 
on otettu käyttöön vuonna 1995 tai 
myöhemmin, 100 km/h; 

d) linja-auton (M2- ja M3  -luokka) 80 
km/h, kuitenkin 100 kmlh, jos linja- 
auto on katsastuksessa hyväksytty 
käytettäväksi tällä nopeudella eikä 
siinä ole seisovia matkustajia; 

e) moottorikäyttöisen ajoneuvon, 
jonka vähintään yksi akseli on jousit-
tamaton, 60 km/h; tämä rajoitus ei 
kuitenkaan koske alkuperäiseltä 
malliltaan ilman takajousitusta ole-
vaa moottoripyörää (L 3  - ja L4  -luok-
ka), jonka valmistusvuoden päätty-
misestä on kulunut vähintään 25 
vuotta; 

mopon (L 1  -luokka) ja L2  -luokan 
ajoneuvon sekä moottorireen 40 
km/h, kuitenkin moottorikelkan 
moottorikelkkailureitillä 60 km/h; 

g) moottorityökoneen ja muun trak-
torin kuin liikennetraktorin 40 km/h; 

h) liikennetraktorin 50 km/h; sekä 

i) ajoneuvon, jossa on rautaisi ta 

ketjuja tai muunlaisia kuin iL 
dFfl Vf 1  StettLJ 	vCr L 	20 fr: 
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2. Linja-autoja koskeva säädös. 

AAK 3 § kohta 3 
Ajoneuvoon on kytketty hinattava 
ajoneuvo 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin 
tiellä sallittu nopeus, kun siihen on 
kytketty hinattava ajoneuvo, on: 

a) auton (M- ja N-luokat), moottori-
pyörän (L3  - ja L4  -luokka) ja L5  -luo-
kan ajoneuvon 80 km/h; auton, jo-
hon kytketty kokonaismassaltaan yli 
075 tonnin hinattava ajoneuvo on 
jarruton tai jousittamaton, kuitenkin 
60 km/h; 

b) mopon (L, -luokka) ja L 2  -luokan 
ajoneuvon sekä moottorireen 40 
km/h, 	kuitenkin 	moottorikelkan 
moottorikelkkailureitillä, kun perä- 
vaunussa ei kuljeteta henkilöitä, 60 
km/h; 

c) moottorityökoneen ja muun trak-
torin kuin liikennetraktorin 40 km/h: 

d) liikennetraktorin 50 km/h; sekä 
e) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on 
rautaisia telaketjuja tai muunlaisia 
kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 
20 km/h. 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon hi-
naaminen 

4. 	Moottorikäyttöistä ajoneuvoa 
omilla pyörillään tai apuvaunun avul- 
la hinattaessa suurin sallittu nopeus 
on 60 km/h, jollei kummallekaan ajo- 

neuvolle ole säädetty tai määrätty 
alhaisempaa nopeutta. 

Viranomaisen määräämä nopeus-
rajoitus 

5. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla 
tiellä ajettaessa ei saa ylittää ajo-
neuvon rakenteesta tai rakentee-
seen tai varustukseen nähden yli- 
suuresta kuormasta johtuvaa, viran-
omaisen määräämää enimmäisno-
peutta. 

AARV 247 § Vetävällä akselilla va-
rustettu traktoriperä-
vaunu 

Milloin traktoriperävaunun akseli on 
vetävä, tulee siihen kuuluvan voi-
mansiirron olla sellainen, ettei tä-
män akselin yksinään kuljettaessa 
yhdistelmää ajonopeus voi ylittää 40 
km/h. 

Nopeuskilpi 

AARV 98 § N 1  -, M2  - ja M3  -luokan 
auto 

1. N 1  -luokan autossa, jonka suurin 
sallittu nopeus on 80 km/h, on olta-
va taakse näkyvä, mustin reunoin 
varustettu keltainen, halkaisijaltaan 
240 mm mittainen pyöreä kilpi, jo-
hon on mustin 120 mm korkein nu-
meroin merkitty luku 80. M 2  - ja M 3  
-luokan autossa, jonka suurin sallittu 
nopeus on 100 km/h, on oltava vas- 
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taava kilpi, johon on merkitty luku 
100. 

2. Suurinta sallittua nopeutta kilo-
metreinä tunnissa osoittava, muu-
toin 1 momentin säännösten mukai-
nen kilpi on kiinnitettävä sellaiseen 
muuhun autoon, jonka nopeus on 
erikseen rajoitettu alemmaksi kuin 
80 km/h. 

AARV 233 § Perävaunu 

Perävaunun, jonka hinausnopeus 
on erikseen rajoitettu alemmaksi 
kuin 80 km/h, on kiinnitettävä taakse 
näkyvä suurinta sallittua nopeutta ki-
lometreinä tunnissa osoittava mustin 
reunoin varustettu keltainen, halkai-
sijaltaan 240 mm mittainen pyöreä 
kilpi, johon on mustin 120 mm kor-
kein numeroin merkitty suurinta sal-
littua nopeutta kilometreinä tunnissa 
osoittava luku. 

AARV 267 § Hinattava laite 

Hinattavaan laitteeseen, jonka hina-
usnopeus on erikseen rajoitettu 
alemmaksi kuin 80 km/h, on kiinni-
tettävä taakse näkyvä suurinta sallit-
tua nopeutta kilometreinä tunnissa 
osoittava mustin reunoin varustettu 
keltainen, halkaisijaltaan 240 mm 
mittainen pyöreä kilpi, johon on 
mustin 120 mm korkein numeroin 
merkitty suurinta sallittua nopeutta 
kilometreinä tunnissa osoittava luku. 

Ajopiirturi 

AARV 94 § N -, N3  -, M2  - ja M3  
-luokan auto 

1. N 2 -, N 3 -, M2  -ja M3 -luokan autos-
sa on oltava ajopiirturi. Ajopiirturia ei 
kuitenkaan vaadita autossa, johon ei 
tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta annetun Eu-
roopan yhteisöjen neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 3820/85 4 artiklan 
nojalla soveileta ajo- ja lepoaika-
säännöksiä tai jossa asetuksen 14 
artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan 
vuorolistajärjestelmää. Ajopiirturia ei 
myöskään vaadita autossa, johon ei 
AAK 7 §:n mukaan sovelleta sanot-
tua EY:n asetusta. Ajo-opetukseen 
käytettävässä N2  -, N3  -, M2  - ja M 3  
-luokan autossa tulee kuitenkin olla 
ajopiirturi. 

2. Ajopiirturin tulee olla e-hyväksytty 
tieliikenteen valvontalaitteista anne-
tun Euroopan yhteisöjen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mu-
kaisesti, sellaisena kuin se on muu-
tettuna Euroopan yhteisöjen komis-
sion asetuksilla (ETY) N:o 3314/90 
ja N:o 3688/92. 

AARV 179 § Liikennetrakto 
ajopiirturi 

1. Liikennetraktorissa on oltava 
ajopiirturi. Ajopiirturia ei kuitenkaan 
vaadita liikennetraktorissa, johon ei 
AAK 7 §:n mukaan sovelleta tielii-
kenteen sosiaalilainsäädännön yli- 
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denmukaistamisesta annettua Eu-
roopan yhteisöjen neuvoston ase-
tusta (ETY) N:o 3820/85 tai johon ei 
mainitun EY:n asetuksen 4 artikian 
nojalla sovelleta ajo- ja lepoaika-
säännöksiä. 

2. Ajopiirturin tulee olla e-hyväksytty 
tieliikenteen valvontalaitteista anne-
tun Euroopan yhteisöjen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mu-
kaisesti, sellaisena kuin se on muu-
tettuna Euroopan yhteisöjen komis-
sion asetuksilla (ETY) N:o 3314/90 
ja N:o 3688/92. 

AAK 7 § Ajopiirturin käyttö 

1. Kuljettajan on käytettävä ajopiirtu-
ria siten kuin tieliikenteen valvonta- 
laitteista annetun Euroopan yhteisö-
jen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3821/85 15 artiklan 1-3 ja 5 kohdas-
sa sekä 16 artiklan 2 kohdassa sää-
detään. Sanotun asetuksen 15 artik-
lan 3 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tetut muut työskentelyajat voidaan 
merkitä 4 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla. 

2. Tieliikenteen sosiaalilainsäädän-
nön yhdenmukaistamisesta annet-
tua Euroopan yhteisöjen neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 3820/85 ei tar -
vitse noudattaa eikä ajopiirturia 
käyttää: 

a) ajoneuvoissa, joita käytetään 
eläinjätteiden tai muina kuin elintar-
vikkeina käytettävien ruhojen kulje-
tukseen; 

b) ajoneuvoissa, joita käytetään elä-
vien eläinten kuljetukseen maatiloil-
ta paikallisille markkinoille tai teuras-
tamoihin ja päinvastoin; 
c) ajoneuvoissa, joita käytetään pai-
kallisilla markkinoilla myyntipisteinä 
tai ovelta ovelle myyntiin taikka liik-
kuvaan pankki-, rahanvaihto- tai taI-
letustoimintaan, uskonnollisiin me-
noihin, kirjojen, levyjen tai kasettien 
lainaustoimintaan, kulttuuritapahtu-
mun tai näyttelyihin ja jotka on erityi-
sesti varustettu tällaista toimintaa 
varten; 
d) ajoneuvoissa, joita käytetään sel-
laisten materiaalien tai laitteiden kul-
jetukseen, joita kuljettaja tarvitsee 
työnsä yhteydessä enintään 50 kilo-
metrin etäisyydefiä ajoneuvon ta-
vanomaiselta sijaintipaikkakunnalta, 
jos tällaisen ajoneuvon kuljettami-
nen ei ole sen kuljettajan päätyö; 
e) ajoneuvoissa, joita käytetään yk-
sinomaan pinta-alaltaan enintään 2 
300 neliökilometrin suuruisilla saaril-
la, joita moottoriajoneuvoliikenteen 
käytettävissä oleva silta, kahlaamo 
tai tunneli ei yhdistä mantereeseen; 
f) ajokortin saamiseksi annettavaan 
ajo-opetukseen käytettävissä ajo-
neuvoissa; eikä 
g) yksinomaan maataloudessa ja 
metsänhoidossa käytettävissä trak-
toreissa. 

3. Ajoneuvohallinto voi myöntää 
enintään 30 päivän pituisen vapau-
tuksen ajopiirturin käytöstä. 

4. Ajopiirturin toimintahäiriön tai vir-
heellisen toiminnan sattuessa ajo- 
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rieuvon omistajan tai haltijan on an-
nettava liikennetarvikkeiden kaupas-
ta, asennuksesta ja korjauksesta 
annetun asetuksen 4 §:ssä tarkoite-
tun ajopiirturin korjaamiseen ja 
asentamiseen oikeuttavan luvan 
saaneen korjaamon tehdä korjaus 
niin pian kuin olosuhteet sen salli-
vat. 

5. Jos paluu ajoneuvon tavanomal-
selle sijaintipaikalle voi tapahtua 
vasta yli yhden viikon kuluttua häiri-
ön tai virheellisen toiminnan havait-
semisesta, korjaus on suoritettava 
matkalla. 

7 a § Ajopiirturin tarkastus 

1. Tieliikenteen valvontalaitteista an-
netun Euroopan yhteisöjen neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 3821/85 
liitteessä 1 olevassa VI luvussa tar-
koitetut ajopiirturin tarkastukset saa 
suorittaa vain henkilö, yhteisö tai lai-
tos, joka on saanut liikennetarvikkei-
den kaupasta, asennuksesta ja kor-
jauksesta annetun asetuksen (9/79) 
4 §:ssä tarkoitetun luvan ajopiirturin 
asennukseen ja korjaukseen ja jon-
ka lupa oikeuttaa edellytettävän tar-
kastuksen suorittamiseen. 

2. Tarkastuksesta on annettava alle-
kirjoitettu todistus, joka on pidettävä 
mukana ajoneuvoa liikenteessä käy-
tettäessä ja vaadittaessa esitettävä 
liikennettä valvovalle viranomaiselle. 

TLL 94a § Ajopiirturin käytön val-
vonta 

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai 
haltijan on vaadittaessa esitettävä 
poliisimiehelle hallussaan oleva 
ajopiirturin levy tai sen jäljennös. 

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on 
säilytettävä käytettyjä ajopiirturin le-
vyjä, kuljettajantutkinnossa käytetty-
jä lukuunottamatta, yksi vuosi ja 
vaadittaessa luovutettava ne tai nii-
den jäljennökset, siten kuin liikenne-
ministeriö siitä määrää, tutkimustar-
koituksiin käytettäväksi. Näin kerät-
tyjä tietoja ei saa luvatta ilmaista si-
vulliselle. 

AARV 55 § Nopeudenrajoftin 

1 M 3  -luokan autossa, jonka koko-
naismassa on suurempi kuin 10 ton-
nia, ja N 3  -luokan autossa tulee olla 
nopeudenrajoitin, joka on M 3  -luokan 
autoissa asetettu rajoittamaan no-
peuden enintään 100 km/h:iin ja N 3  
-luokan autoissa enintään 85 
km/h:iin. Nopeudenrajoittimen tulee 
vastata EY:n neuvoston antaman di-
rektiivin 92/24/ETY tai E-säännön 
n:o 89 vaatimuksia. 

2. Nopeudenrajoitinta ei vaadita: 
a) sotilasajoneuvoissa; 
b) pelastusautossa; 
c) poliisiautossa; 
d) yksinomaan taajamaliikentee 
käytettävässä M 3  -luokan auto 
eikä 
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e) autossa, jonka nopeus e sen ra-
kenteen johdosta voi nousta 1 mo-
mentissa tarkoitettuja arvoja korke-
ammaksi. 

3. Nopeudenrajoittimen asentami-
sesta ja korjaamisesta säädetäan 
erikseen. 

AARV 278 § 5 mom 
Nopeudenrajoittimen 	käyttöön- 
otto 

Nopeudenrajoitinta koskeva 55 §:n 
vaatimus koskee autoa, joka ote-
taan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä 
toukokuuta 1994 tai sen jälkeen. 
Vaatimusta sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 1995 alkaen ulkomaan-
liikenteessä käytettävään ja 1 päivä-
nä tammikuuta 1996 alkaen muuhun 
autoon, joka on otettu käyttöön 1 
päivänä tammikuuta 1988 tai sen 
jälkeen. 

Hitaan ajoneuvon kilpi 

Traktonssa ja moottorityökoneessa, 
jonka omamassa on suurempi kuin 
0,5 tonnia, tulee olla takana hitaan 
ajoneuvon kilpi. Kilpeä ei vaadita, 
jos traktoriin tai moottorityökonee-
seen on kytketty tällaisella kilvellä 
varustettu hinattava ajoneuvo 
(AARV 166 § 2). /3/ 

AARV 173 § Traktori ja moottori- 
työkone 

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava 
ajoneuvon taakse keskelle tai va- 

semmalle puolelle enintään 10 as-
teen poikkeamalla suoraan taakse-
päin suunnattuna enintään 2,4 met-
rin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon 
kilven tulee olla E-hyväksytty sään-
nön n:o 69 mukaisesti. 

AARV 254 § Traktorin ja moottori-
työkoneen perävau-
nu 

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava 
perävaunun taakse keskelle tai va-
semmalle puolelle enintään 2,0 met-
rin etäisyydelle takapäästä ja enin-
tään 10 asteen poikkeamalla suo-
raan taaksepäin suunnattuna enin-
tään 1,8 metrin korkeudelle. Hitaan 
ajoneuvon kilven A tulee olla E-hy-
väksytty säännön n:o 69 mukaisesti. 

AARV 92 § Raskaan kuorma- 
auton tunnuskilpi 

N 2  - ja N -luokan autossa saa olla E- 
säännön n:o 70 vaatimuksia vastaa-
vat, vuorottaisin punaisin päivälois-
tevärillä maalatuin ja keltaisin hei-
jastavin poikkiraidoin varustetut tun-
nuskilvet. 

AARV 234 § Pituuskilpi 

Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suu-
rin pituus ylittää 15,5 metriä, tulee 
olla taakse suunnattuina E-säännön 
n:o 70 vaatimuksia vastaavat pitkän 
ajoneuvon merkkikilvet tai 25 mm le-
vein punaisin reunuksin varustettu 
vähintään 0,30 m x 0,80 m mittainen 
kilpi, jossa on keltaisella heijastaval- 
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la pohjalla musta ajoneuvoyhdistel-
män kuva. 

Varoitus-, työ- ja lisävalaisimet 

AARV 71 Pakolliset ja sallitut 
valaisimet ja heijasti-
met 

1. Autossa tulee olla seuraavat va-
laisimet ja heijastimet: 
a) kauko- ja lähivalaisimet; 
b) suuntavalaisimet ja niiden hätä-
vilkkukytkentä; 
c) jarruvalaisimet; 
d) takarekisterikilven valaisin; 
e) etu- ja takavalaisimet; 
f) takana punaiset heijastimet; 
g) sivuheijastimet, jos auton pituus 
on suurempi kuin 6 metriä; 
h) sivuvalaisimet, jos auton pituus 
on suurempi kuin 6 metriä; 
i) takasumuvalaisin tai -valaisimet; 
j) peruutusvalaisin tai -valaisimet; 
k) äärivalaisimet, jos auton leveys 
on suurempi kuin 2,1 metriä; 
1) luvanvaraiseen henkilötilausliiken-
teeseen käytettävässä M 1  -luokan 
autossa auton laatua osoittava tun-
nusvalaisin; 
m) luvanvaraiseen henkilölinjaliiken-
teeseen käytettävässä M 2  - ja M 3  
-luokan autossa edessä ainakin lin-
jan päätepisteen osoittava valaistu 
kilpi; paikallis- ja lähiliikenteeseen 
käytettävässä autossa riittää kuiten-
kin linjanumeron osoittava valaistu 
kilpi, joka tällöin tulee olla myös au-
ton takana; 

n) hinausautossa, tienpitoon käytet-
tävässä autossa ja sellaisessa m 
donkuljetusautossa, joka joudut 
pysäyttämään tien vasemmalle p 
lelle, vilkkuva ruskeankeltainen 
roitusvalaisin; 
o) hälytysautossa vilkkuva sinit 
varoitusvala'sin; ja 
p) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai 
yli yhden metrin takana ulottuvan 
muuta rakennetta kapeamman ra-
kenneosan tai varusteen merkitse-
miseksi sivulle näkyvät ruskeankel-
taiset heijastimet. 

2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 
momentissa säädetään, olla seuraa-
vat valaisimet ja heijastimet:: 
a) lisäkaukovalaisimet; 
b) lumen aurausta suorittavassa au-
tossa ylös asennetut lisälähi-, lisä-
kauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisi-
met; 
c) etusumuvalaisimet; 
d) pysäköintivalaisimet, jos auton pi-
tuus on enintään 6 metriä ja leveys 
enintään 2 metriä; 
e) sivuheijastimet autossa, jonka pi-
tuus on enintään 6 metriä; 
f) sivuvalaisimet autossa, jonka pi-
tuus on enintään 6 metriä; 
g) etuheijastimet; 
h) äärivalaisimet autossa, jonka le-
veys on vähintään 1,8 metriä ja 
enintään 2,1 metriä, sekä N-luokan 
auton ohjaamon takana; 
i) ylös keskelle asennettu lisäjarru-
valaisin; 
j) huomiovalaisimet; 
k) poliisiautossa ja poliisin virkateh-
tävässä olevassa autossa vilkkuva 
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sininen varoitusvalaisin ja enintään 
yksi eteenpäin suunnattu punainen 
vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin 

tai ohjaamon katolla merkinnällä 
"POLIISI" tai "POLIS" varustettu si-
ninen valaistu kilpi; 
1) hälytysajoneuvona käytetyssä au-
tossa, tiellä tai sen vieressä tehtä-
vässä työssä käytettävässä autos-
sa, 90 §:ssä tarkoitetussa tiepalvelu-
autossa ja, milloin muuta erityistä 
syytä on, ajoneuvohallinnon luvalla 
muussakin autossa ruskeankeltai-
nen vilkkuva varoitusvalaisin; 
m) vetoautona käytettävässä N 2  - ja 
N 3  -luokan autossa enintään kolme 
ruskeakeltaista tunnusvalaisinta; 
n) tiepalveluautossa sen laatua 
osoittava tunnusvalaisin; 
o) M-luokan pelastus-, sairas- ja 
huoltoautossa sekä poliisin virkateh-
tävässä olevassa autossa ja N-luo-
kan autossa kuormausta, purkausta 
tai muuta käyttöä varten välttämättö-
mät työ-ja apuvalaisimet; 
p) N 2  - ja N 3  -luokan autossa kulje-
tusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai 
auton omistajan nimen taikka linjan 
päätepaikkakuntien nimet osoittavan 
kilven sekä luvanvaraiseen henkilö- 
liikenteeseen käytettävässä M 2  - ja 
M3  -luokan autossa sivulla linjanu-
meron ja edessä auton täynnä ole-
mista osoittavan kilven valaisimet; ja 
q) erikoiskuljetukseen käytettävässä 
autossa tai sen kuormassa erikseen 
määrätyt valaisimet ja heijastimet. 

Varoitusvalaisin 

Tienpitoon käytettävässä autossa ja 
tiellä tai sen vieressä tehtävään työ-
hön käytettävässä traktorissa tai 
moottorityökoneessa tulee olla vilk-
kuvaa ruskeankeltaista valoa näyttä-
vä varoitusvalaisin (AARV 71 § 1 
71 § 2. 1, 166 § g). 13/. 

AARV 83 § AARVja 172 § 
Vilkkuva varoitusvalaisin 

1. Vilkkuvan varoitusvalaisimen tu-
lee olla E-hyväksytty säännön n:o 
65 mukaisesti tai Autorekisterikes-
kuksen ajoneuvohallinnon yksikön 
hyväksymä. 

2. Milloin varoitusvalaisimen eri 
suunnista havaituksi tuleminen sitä 
edellyttää, saa näitä valaisimia olla 
useita. Kuljettajaa varten tulee olla 
varoitusvalaisimen toimintaa osoitta-
va merkkivalaisin. 

AAK 51 § 3. Varoitusvalaisimen 
käyttö 

Milloin muuhun ajoneuvoon kuin hi-
nausautoon tai erikoiskuljetusautoon 
taikka sen varoitusautoon on asen-
nettu kiertävää tai vilkkuvaa ruske-
ankeltaista valoa näyttävä varoitus-
valaisin, sitä saa käyttää vain, mil-
loin ajoneuvon yleisistä liikenne- 
säännöistä poikkeava kulku tai py-
säköinti taikka ajoneuvon leveys tai 
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prtuus voi aiheuttaa vaaraa muulle 
liikenteelle. 

AARV 71 § 5. Aura-auton lisäva- 
laisimet 

Lumen aurausta suoritta van auton 
lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja Ii-
säetuvalaisimet saa asentaa sellai-
selle korkeudelle kuin olosuhteet 
vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin 
suunnattuina , etteivät ne tarpeetto-
masti häiritse vastaantulijoita. Lisä-
lähivalaisimien virtapiiri on varustet-
tava sellaiseen paikkaan sijoitetulla 
kytkimellä, ettei varsinaisia lähivalo-
ja voida ajon aikana vaihtaa lisälähi-
valoiksi ja päinvastoin. 

AAK 51 § 4. Työ- ja apuvalaisimet 

N-luokan autoon asennettuja työ- ja 
apuvalaisimia ei saa pitää kytkettyi-
nä autoa tiellä kuljetettaessa. Tämä 
kielto ei koske tiellä suoritettavaa 
työtä. 

Peruutushälytin 

VNP 847194 Työssä käytettävien 
ajoneuvojen peruutus- 
hälyttimestä 

1 § Tarkoitus 

Tämän päätöksen tarkoituksena on 
työntekijäin ja muiden työpaikalla 
olevien henkilöiden suojaaminen pe-
ruuttavalta ajoneuvolta peruutushä-
lyttimen avulla. 

2 § SoveItamisa 

Tätä päätöstä sovtci: 
1) käytettäessä maansiirtoautoa tai 
muuta kuorma-autoa taikka liiken-
netraktoria louheen, maa-aineksen 
tai asfaltin kuljetukseen; 
2) jätteiden kuljetukseen kuorman 
pakkaus ja tiivistyslaitteilla tai vaih-
tolavalaitteilla varustetulla kuorma 
autolla; 
3) jakelu- ja vastaaviin kuljetuksiin 
umpinaisella kuormakorilla varuste 
tulla kuorma-autolla; 
4) käytettäessä moottorityökonetta 
tai liikennetraktoria louheen tai maa- 
aineksen kuormausajoneuvona; 
5) tehtäessä tiivistys- tai tasoitustö-
tä yli 7000 kg painavalla jyrällä; tai 
6) käytettäessä trukkia tai muuta 
moottorityökonetta perävaunun hi-
nausajoneuvona aluksen lastauk-
seen tai purkaukseen satama-alu-
eella tai muulla terminaalialueella. 

Päätöstä ei sovelleta tehtäessä työ-
tä ajoneuvolla, jossa on samanlaiset 
hallintalaitteet eteen- ja taaksepäin 
ajamista varten. 

3 § Määritelmiä 

Tässä päätöksessä tarkoitetaan: 
peru utushälyttimellä ajoneuvoon 

asennettua laitetta, joka jaksottaisel-
la äänimerkillä varoittaa ajoneuvosta 
sitä peruutettaessa; sekä 
ajoneuvolla myös AAK (1257/92) 

mukaisesti määriteltyä ajoneuvoyh-
distelmää. 
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4 § Peruutushälyttimen teknilliset 
ominaisuudet 

Peruutushälyttimen teknillisistä omi-
naisuuksista on soveltuvin osin voi-
massa, mitä AARV (1256/92) sää-
detään. 

5 § Yleiset velvollisuudet 

Työnantajan on huolehdittava siitä, 
että hänen johtonsa ja valvontansa 
alaisessa työssä käytettävä ajoneu-
vo on ennen työn aloittamista varus-
tettu peruutushälyttimellä tai 6 §:ssä 
tarkoitetulla laitteella ja että hälytintä 
tai laitetta käytetään työn aikana. 
Sen lisäksi ajoneuvoa peruutettaes-
sa on noudatettava erityistä varovai-
suutta. 

Työnantajan on huolehdittava siitä, 
että peruutushälyttimen tai 6 §:ssä 
tarkoitetun laitteen toimintakuntoa 
seurataan säännöllisesti. Havaitut 
puutteet on korjattava viivytyksettä. 

Mitä 1 ja 2 momentissa määrätään 
työnantajasta, koskee soveltuvin 
osin myös yhteisellä rakennustyö-
maalla korvausta vastaan työsken-
televää itsenäistä työnsuorittajaa. 

6 § Peruutushälyttimen korvaava 
laite 

Peruutushälytin voidaan korvata ajo-
neuvoon asennetulla laitteella, joka 
tunnistettuaan turvalliseltä etäisyy-
deltä ajoneuvon takana olevan ihmi-
sen tai esteen välittömästi ja luotet- 

tavasti pysäyttää ajoneuvon tai an-
taa ajoneuvon ohjaamossa selkeän 
hälytyksen, taikka laitteella, joka vä-
littää ajoneuvon ohjaamossa kuljet-
tajan näkökentässä olevaan vas-
taanottimeen riittävän kuvan peruu-
tussuunnasta. 

7 § Peruutushälyttimen asentami-
nen 

Peruutushälytin tulee asentaa ajo-
neuvon taakse ja kytkeä siten, että 
se hälyttää ajoneuvoa peruutettaes-
sa tai peruutusvaihteen ollessa kyt-
kettynä. Hälyttimen yhteyteen voi-
daan asentaa laitteen toiminnan ii-
maisevalla merkkivalolla varustettu 
katkaisija, jolla hälytin voidaan kyt-
keä pois toiminnasta. 

Hälytin saadaan kytkeä pois toimin-
nasta vain, jos hälyttimen äänestä 
on kohtuutonta haittaa ympäristölle 
ja muilla keinoilla on huolehdittu pe-
ruuttamisen turvallisuudesta. 

AARV 96 § Äänimerkinantolaite 

2. ----- 

3. Autossa, M 1  -luokan autoa lu-
kuunottamatta, saa olla jaksottaista 
ääntä antava, auton peruuttaessa 
tai peruutusvaihteen ollessa kytket-
tynä toimiva peruutushälytin. Peruu-
tushälyttimen äänen voimakkuus 
seitsemän metrin etäisyydeltä auton 
takaa mitattuna ei saa olla 75 dBA 
suurempi. 
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-- 

3. Traktorissa ja moottorityökon 
sa saa olla jaksottaista ääntä anta 
va, ajoneuvon peruuttaessa tai pe-
ruutusvaihteen ollessa kytkettynä 
toimiva peruutushalytin, jonka ää-
nen voimakkuus seitsemän metrin 
etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitat-
tuna ei saa olla 75 dBA suurempi. 
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5F-5 Liikennelupa 

Laki luvanvaraisesta tavaraliiken-
teestä tiellä 15.2.1991/342 

1 § (28.6.1994/574) Lain sovelta-
misala 

Tätä lakia sovelletaan Iuvanvarai-
seen tavaraliikenteeseen tiellä ja 
kuljetuslupaa edellyttävään kansain-
väliseen tavaraliikenteeseen. 
Tämän lain säännöksiä ei, kuljetus- 
lupaa koskevia säännöksiä lukuun 
ottamatta, sovelleta sellaisella ylei-
seltä liikenteeltä eristetyllä työmaal-
la, tehdas-, satama-, varasto-, kilpai-
lu- tai muulla vastaavalla alueella 
taikka tiellä, jolla liikkuminen on sal-
littu vain määrätyssä tarkoituksessa 
tai omistajan luvalla, edellyttäen että 
liikkumisrajoitus on näkyvästi osoi-
tettu liikennemerkein, puomein tai 
muulla selvästi havaittavalla tavalla. 

2 § Määritelmiä 

Tässä laissa ja sen nojalla annetta-
vissa säännöksissä tarkoitetaan lu-
vanvaraisella tavaraliikenteellä tiellä 
moottoriajoneuvolla tai liikennetrak-
torilla korvausta vastaan suoritetta-
vaa tavaran kuljetusta. 

Luvanvaraista tavaraliikennettä on 
niinikään kuljetus vuokratulla moot-
toriajoneuvolla ja liikennetraktorilla 
korvausta vastaan silloinkin, kun 
sen kuljettajana toimii ajoneuvon 
vuokralleantaja tai vuokralleantajan 
palveluksessa oleva tai tehtävään 

välittämä tai osoittama henkilö. Lu-
vanvaraiseksi tavaraliikenteeksi kat-
sotaan mainitunlainen kuljetus myös 
silloin, kun sopimus sen suorittami-
seksi on tehty tämän lain tai sen no-
jalla annettujen määräysten kiertä-
miseksi taikka jos olosuhteet osoit-
tavat sitä tarkoitetun. 

Luvanvaraista tavaraliikennettä on 
myös yritys-, liike- tai ansiotoimin-
nan yhteydessä tapahtuva ja sen to-
teutukseen liittyvä kuljetus, jos toi-
minnan pääpaino on kuljetuksen 
suorittamisessa, sekä työurakoiden 
tai muiden sopimuksen kohteena 
olevien työkokonaisuuksien yhtey-
teen kuuluva kuljetus silloin, kun kul-
jetuksen osuus on yli puolet urakas-
ta. 

Kuljetusluvalla tarkoitetaan lupaa, 
jonka nojalla ulkomailla rekisteröity 
ajoneuvo tai perävaunu saa tulla 
Suomeen tai Suomessa rekisteröity 
ajoneuvo tai perävaunu mennä ulko-
maille. (28.6.1994/574) 

Yhteisöluvalla tarkoitetaan yhteisös-
sä jäsenvaltion alueelle tai sen alu-
eelta taikka yhden tai useamman jä-
senvaltion alueen kautta tapahtuvan 
maanteiden tavaraliikenteen markki-
noille pääsystä annetussa Euroopan 
yhteisöjen neuvoston asetuksessa 
(ETY) n:o 881/92 tarkoitettua 
lupaa.(28.6.1 994/574) 
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; 

kenteestä tiellä 15.2.1991/346 

1 § Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) liikenneyrittäjäkurssilla liikennemi-
nisteriön ohjauksessa ja valvonnas-
sa tapahtuvaa tavaraliikenteen alal-
letulokoulutusta; 

2) valvontapaikalla liikenneluvan 
haltijan kotikuntaa; 

3) liikenteestä vastaavalla henkilöllä 
oikeushenkilön tähän tehtävään 
esittämää ja lupaviranomaisen hy-
väksymää henkilöä, joka vastaa sii-
tä, että liikennettä hoidetaan sään-
nösten, määräysten ja lupaehtojen 
mukaisesti; sekä 

4) ajoneuvolla moottoriajoneuvoa ja 
liikennetraktoria. 

2 § (28.6.1994/576) Liikenneluvan 
myöntämisen edellytykset 

Kotimaan liikennelupa myönnetään 
hakijalle, joka 
1) on hyvämaineinen ja muutoinkin 
henkilönä sopiva harjoittamaan lii-
kennettä; 

2) on suorittanut hyväksytysti asian-
omaista ajoneuvoluokkaa vastaavan 
kotimaan liikenneyrittäjäkurssin tai 
osoittanut hallitsevansa kurssia vas-
taavat 	tiedot 	liikenneministeriön 
määräämällä tavalla järjestetyssä 
näyttökokeessa;  

mat vaatimukset käytännön ke 
muksesta liikennealalla; 

4) hallitsee itseään ja omaisuuttan 
sekä 

5) on vakavarainen 

Liikennelupa myönnetään 1 momen-
tin 5 kohdan vaatimuksen täyttävälle 
oikeushenkilölle, jonka liikenteestä 
vastaava henkilö täyttää 1-4 kohdan 
vaatimukset ja kykenee asianmukai-
sesti vastaamaan velvoitteistaan. 

Yhteisöluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on 1 ja 2 momentin vaati-
musten lisäksi, että hakija tai liiken-
teestä vastaava henkilö on suoritta-
nut hyväksytysti ulkomaan liikenne-
yrittäjäkurssin.(1 .9.1995/1110) 

Hakija on katsottava vakavaraiseksi, 
jos hän kykenee asianmukaisesti 
vastaamaan velvoitteistaan ja osoit-
taa liikenneministeriön määräämällä 
tavalla, että hänellä on riittävät ta-
loudelliset voimavarat liikenteen 
asianmukaiseen hoitamiseen. 

Hakijan tai liikenteestä vastaavan 
henkilön ei ole katsottava täyttävän 
1 momentin 1 kohdassa säädettyä 
hyvämaineisuuden vaatimusta, jos; 

1) hänet on viimeksi kuluneiden vii-
den vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen rikoksesta tai 
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2) hänet on vähintään kolmesti vii-
meksi kuluneen vuoden aikana tuo-
mittu sakkorangaistukseen työ- tai 
palkkasuhdetta, liikenteen harjoitta-
mista, ajo- ja lepoaikojen noudatta-
mista taikka liikenne- tai ajoneuvo- 
turvallisuutta koskevien säännösten 
ja määräysten rikkomisesta ja rikok-
set osoittavat hänen olevan ilmeisen 
sopimaton harjoittamaan luvanva-
raista tavaraliikennettä. (1.9.1995/ 
1110) 
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4 § Ajokortin ja luvan mukana 
pitäminen 

Ajokortti ja tässä asetuksessa tar-
koitettu lupa, autokoululupaa lukuun 
ottamatta, on pidettävä ajettaessa 
mukana ja vaadittaessa esitettävä 
poliisimiehelle taikka muulle liiken-
teen valvojalle.I1 1/ 

5 § 	Ajokorttiluokat 

Ajokorttiluokat ovat: 
A-luokka: muut kuin Al-luokan 
moottoripyörät niihin kytkettyine hi-
nattavine ajoneuvoineen; 

Al-luokka: moottoripyörät, joiden 
sylinteritilavuus on enintään 125 cm 3  
ja teho enintään 11 kW, ja invalidi-
moottoripyörät niihin kytkettyine hi-
nattavine ajoneuvoineen; 

B-luokka: ne henkilöautot, pakettiau-
tot ja muut ajoneuvot, joiden koko-
naismassa on enintään 3500 kg ja 
joissa on kuljettajan lisäksi tilaa 
enintään kandeksalle henkilölle, se-
kä ajoneuvoyhdistelmät, joiden veto-
auto kuuluu tähän luokkaan ja joissa 
hinattavan ajoneuvon kokonaismas-
sa on enintään 750 kg tai koko yh-
distelmän kokonaismassa enintään 
3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon 
kokonaismassa yhtä vetoauton oma- 
massaa; 

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajo- 
neuvot, joiden kokonaismassa yht- 

lisäksi tilaa enintään kandeksai 
henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, jo 
den vetoauto kuuluu tähän luokkaar 
ja joissa hinattavan ajoneuvon koko 
naismassa on enintään 750 kg, S€ 

kä liikennetraktorit niihin kytkettyi n 
hinattavine ajoneuvoineen; 

D-luokka: muut kuin D1-luokan linja 
autot ja muut ajoneuvot, joissa or 
kuljettajan lisäksi tilaa useammahle 
kuin kandeksalle henkilölle, sekä 
ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoau-
to kuuluu tähän luokkaan ja joissa 
hinattavan ajoneuvon kokonaismas 
sa on enintään 750 kg; 

DI-luokka: linja-autot ja muut ajc 
neuvot, joissa on kuljettajan lisäk 
tilaa useammalle kuin kandeksalle 
kuitenkin enintään 16 henkilölle, j 
ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoau 
to kuuluu tähän luokkaan ja joissa 
hinattavan ajoneuvon kokonaisma'-
sa on enintään 750 

E-luokka: ajoneuvo\ 
ka eivät kuulu edellä mainittuihu 
luokkiin; ja 

T-luokka: traktorit, hiikennetraktoreita 
lukuunottamatta, moottorityökoneei 
ja moottorikelkat niihin kytkettyine 
hinattavine ajoneuvoineeri. 

Ajoneuvon kokonaismassalla tarkoi-
tetaan ajoneuvon rekisteriin merkit-
tyä kokonaismassaa tai, jollei ajo-
neuvoa ole rekisteröitävä, sen todel-
lista kokonaismassaa. Ajoneuvoyh- 
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distelmän kokonaismassalla tarkoi-
tetaan vastaavalla tavalla määräyty-
vää yhdistelmän muodostavien ajo-
neuvojen yhteenlaskettua kokonais-
massaa. Ajoneuvon omamassalla 
tarkoitetaan sen rekisteriin merkittyä 
omamassaa. 

A- tai Al -luokkaan kuuluvaksi katso-
taan Suomessa myös tieliikentee-
seen tarkoitettu kolmipyöräinen 
moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka 
moottorina on yli 50 cm 3 :n poltto-
moottori tai jonka suurin rakenteelli-
nen nopeus ajoneuvon käyttövoi-
masta riippumatta on suurempi kuin 
40 km/h sekä jonka rekisteriin mer-
kitty kuormittamaton massa on enin-
tään 550 kg, sähköajoneuvossa ak-
kujen massaa lukuun ottamatta. 

DiE-luokan ajoneuvoyhdistelmä, 
jossa koko yhdistelmän kokonais-
massa ylittää 12000 kg tai hinatta-
van ajoneuvon kokonaismassa yht-
tää vetoauton omamassan, kuuluu 
DE-luokkaan. 

6 § Ajo-oikeuden laajuuden 
osoittavat merkinnät 

Ajokorttilupa saadaan myöntää 2 
momentissa säädetyin poikkeuksin 
seuraavin ajo-oikeuden laajuuden 
osoittavin merkinnöin: 

A ** ** ** 
* B* ** ** 
* BE ** ** 
A B* ** ** 
A BE ** ** 

* B* C ** 
A B*  C ** 
* BE C ** 
A BE C ** 
* BE CE ** 
A BE CE ** 
* B* C  D* 
A B*  C  D* 
* BE D* 
A BE C* D* 
* BE C DE 
A BE C  DE 
* BE CE DE 
A BE CE DE 
T 

Jos ajokorttilupa myönnetään luok-
kaa Al tai Dl varten, korvataan 1 
momentissa tarkoitettu luokkaa A 
koskeva merkintä merkinnällä Al ja 
luokkaa D koskeva merkintä merkin-
nällä Dl. 

7 § Ajo-oikeuden laajuus 

Ajo-oikeuden haltija saa 2-4 mo-
mentissa säädetyin poikkeuksin kul-
jettaa vain sellaista ajoneuvoa, jon-
ka luokkaa vastaava ajo-oikeus hä-
nellä on. 

A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden 
haltija saa kuljettaa myös Al-luokan 
ajoneuvoja. Al-, A- tai B-luokan ajo-
neuvon ajo-oikeuden haltija saa kul-
jettaa myös T-luokan ajoneuvoa. 

B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden 
haltija saa kuljettaa myös BE-luokan 
ajoneuvoyhdistelmää matkalla kul-
jettajantutkintoon ja sieltä takaisin. 
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Tiela tos 

Likenteervaivoja. joua on B•-UOKOH 

ajoneuvon ajo-oikeus, saa liikennet-
tä valvoessaan tilapäisesti kuljettaa 
myös Al- ja A-luokan ajoneuvoa. 

C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden 
haltija saa Suomessa koeajaa ja ti-
lapäisesti siirtää D- ja Di-luokan 
ajoneuvoja ilman matkustajia ja E- 
luokan ajoneuvoja ilman kuormaa. 
Patoauton ja pelastusauton kuljetta-
ja, poliisimies tai ajoneuvon katsas-
taja, jolla on C-luokan ajoneuvon 
ajo-oikeus, saa tehtävässään Suo-
messa kuljettaa myös D-, Dl- tai E- 
luokan ajoneuvoa. D-luokan ajo-oi-
keuden haltija saa kuljettaa myös 
D1-luokan ajoneuvoja. 

8 § Ajo-oikeutta koskevat erityi-
set rajoitukset 

A-luokan ajoneuvoa, jonka teho ylit-
tää 25 kW tai tehon suhde omamas-
saan ylittää 0,16 kW/kg, saa kuljet-
taa vain se, jolla on ollut A-luokan 
ajoneuvon ajo-oikeus vähintään 
kaksi vuotta tai, jolle poliisi on myön-
tänyt hakemuksesta luvan tällaisen 
ajoneuvon kuljettamiseen. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että 
hakija esittää poliisille todistuksen 
tutkinnon vastaanottajatte hyväksy-
tysti suoritetusta yhteisön ajokortista 
annetun Euroopan yhteisöjen neu-
voston direktiivin (91 /439/ETY) liit-
teessä II tarkoitetusta käsittelyko-
keesta ja ajokokeesta liikenteessä 
moottoripyörällä, jonka teho on vä-
hintään 35 kW. Kokeeseen voidaan 
ottaa henkilö, joka on täyttänyt 21 

vuotta. Ajoneuvohallintokeskuu an-
taa määräykset kokeen suorittam-
sesta. Luvan myöntämisestä teh-
dään merkintä ajokorttiin. 

E-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa 
kuljettaa vain se, jolla on myös veto- 
auton luokkaa vastaava ajo-oikeus. 

Sillä, joka on suorittanut kuljettajan- 
tutkinnon automaattivaihteisella ajo-
neuvolla, on oikeus vain tällaisen 
ajoneuvon kuljettamiseen 

VAK-ajolupa 

1 § Ajolupavaahmus 

Vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
tiellä annetun lain (510/74, muutok-
set 12/93, 497/94) 2 §:n 1 momen 
tissa tarkoitettuja vaarallisia aineita 
tiellä kuljettavan moottoriajoneuvon 
tai moottoriajoneuvon ja perävaunun 
yhdistelmän jäljempänä kuljetusyk 
sikkö) kuljettajalla tulee olla ajokortin 
lisäksi vaarallisten aineiden kuljeifa 
miseen oikeuttava lupa (jäljempäno 
VAK-ajolupa), mikäli hän kuljetta 

1) vaarallisia aineita säiliöajor 
vossa, kuljetusyksikön säiliöissä ta 
säiliökonteissa, joiden yhteenlasket-
tu tilavuus on suurempi kuin 3 m 
ja/tai ajoneuvon suurin sallittu koko-
naismassa ylittää 3,5 tonnia; 

2) muita vaarallisia aineita kuin rä-
jähteitä vaarallisten aineiden kuljet-
tamisesta tiellä annetun liikennemi- 
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nisteriön päätöksen (147/92) liitteen 
B reunanumerossa 10 011 tarkoitet-
tuja määriä (jäljempänä vapaaraja) 
suurempia määriä ajoneuvossa, jon-
ka suurin sallittu kokonaismassa ylit-
tää 3,5 tonnia; tai 

3) räjähteitä vapaarajaa suurempia 
määriä riippumatta ajoneuvon suu-
rimmasta sallitusta kokonaismas-
sasta. 

Ajolupaa ei vaadita satama-alueella 
tapahtuvissa aluksen kuormaami-
seen ja purkamiseen välittömästi liit-
tyvissä kuljetuksissa, huoltokuljetuk-
sun liittyvissä tyhjien, puhdistamatto-
mien astioiden, pakkausten ja säili-
öiden kuljetuksissa eikä maatalou-
denharjoittajan itse suorittamiin 
omaan käyttöön tarkoitetuissa vaa-
rallisten aineiden kuljetuksissa. 

Kansainvälisissä kuljetuksissa tulee 
kuljetusyksikön kuljettajalla olla vaa-
rallisten tavaroiden kansainvälisistä 
tiekuljetuksista tehdyssä eurooppa-
laisessa sopimuksessa (ADR) 
(SopS 23/79) tarkoitettu ajolupa Uäl-
jempänä ADR-ajolupa). ADR-ajolu-
pa on voimassa myös kotimaisissa 
kuljetuksissa. 

VAK-ajolupa on voimassa myös 
kansainvälisissä vaarallisten ainei-
den tiekuljetuksissa Suomen kulje-
tusosuudella. 

Säiliökuljetuksia koskeva ajolupa on 
voimassa myös kappaletavarakulje-
tuksissa. 

Puolustusvoimien valvonnassa ta-
pahtuvissa vaarallisten aineiden kul-
jetuksissa vaadittavista VAK-ajolu-
vista antaa määräykset puolustus-
ministeriö. 

Suomi tunnustaa muiden ADR-valti-
oiden ja Euroopan unionin jäsenval-
tioiden myöntämät ajoluvat. 

2 § Koulutuksen tarkoitus ja 
sisältö 

Ajolupaan tähtäävän koulutuksen 
päätavoitteina on saada asianomai-
nen tietoiseksi vaarallisten aineiden 
kuljetukseen liittyvistä riskeistä ja 
antaa tarvittava perustieto onnetto-
muustilanteiden vähentämiseksi se-
kä antaa perustiedot onnettomuusti-
lanteessa välttämättömiin toimiin 
ryhtymisestä henkilöiden, omaisuu-
den ja ympäristön suojaamiseksi se-
kä vaikutusten rajoittamiseksi. 

Koulutuksen kurssijaosta sekä kurs-
sien sisällöstä ja pituudesta antaa 
määräykset liikenneministeriö. Kou-
lutukseen tulee kuulua 8 §:ssä mai-
nitut kurssit. 
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5F-7 Vastuu tiepitotehtävässä 

Tieliikennelain tarkoitta-
maila tiellä 

TLL 85 § Ajoneuvon kunto 
1 mom 

Ajoneuvon omistaja tai hänen sijas-
taan rekisteriin ilmoitettu haltija sekä 
ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa 
siltä, että lIIkenteeseen käytettävä 
ajoneuvo on asianmukaisesti kat-
sastettu ja rekisteröity sekä muu-
toinkin liikennekelpoinen. 

A ajon. kats. 31 § 

Ajoneuvon omistajan ja kuljettajan 
on huolehdittava siitä, ettei ajoneu-
voa käytetä ennen kuin sen raken-
teessa ja varusteissa ilmaantuneet 
puutteellisuudet on korjattu. Tämä ei 
kuitenkaan koske matkalla todettua, 
olosuhteet huomioon ottaen vähäi-
seksi katsottavaa puutteellisuutta, 
joka on todennäköisesti syntynyt 
matkan kestäessä ja joka ei ole ollut 
kuljettajan välittömästi havaittavissa 
ja korjattavissa tai jonka korjausta ei 
voida ilman huomattavaa hankaluut-
ta matkalla suorittaa. 

TLL 85 § 2 mom 

Jos ajoneuvoa kuljettaa omistajan 
tai haltijan työntekijä, 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. 

Kuljettajan on viipymättä ilmoitettava 
työnantajalle ajoneuvon kunnossa 
havaitsemistaan puutteista, joita hän 
ei voi itse korjata. /1/ 

Tienpitoajoneuvon 	varoituslait- 
teet 

Työnantaja on velvollinen varusta-
maan tienpidossa käytettävän ajo-
neuvon niillä varoituslaitteilla, jotka 
on tarkoitettu varoittamaan muuta lii-
kennettä tai työmaalla työskentele-
viä henkilöitä. 

Tienpitäjä 

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

Työnantajan vastuu 

TLL 85 § Vastuu ajoneuvon kun-
nosta 

Ajoneuvon omistaja tai hänen sijas-
taan rekisteriin ilmoitettu haltija sekä 
ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa 
siitä, että liikenteeseen käytettävä 
ajoneuvo on asianmukaisesti kat-
sastettu ja rekisteröity sekä muuten-
kin liikennekelpoinen. /1/ 

Työnantaja on velvollinen varusta-
maan tienpidossa käytettävän ajo-
neuvon niillä varoituslaitteilla, jotka 
on tarkoitettu vamittamaan muuta lii- 
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kennettä tai työmaalla työskentele-
viä henkilöitä. 

Työnantaja on velvollinen perehdyt-
tämään työntekijän niihin työ- ja lii-
kennetu,vallisuutta vaarantaviin teki-
jöihin ja niiden ehkäisemiseen, jotka 
liittyvät tienpitoajoneuvon työtehtä-
vään. Kuljettaja on myös perehdy-
tettävä niihin poikkeussäännöksiin, 
jotka koskevat ajoneuvon kuljetta-
mista tienpitotehtävässä. 

Työnjohdon vastuu 

Työnjohto on velvollinen huolehti-
maan siitä, että tienpitotehtävässä 
käytettävä ajoneuvo on varustettu 
tehtävän edeltyttämin varoituslait-
tein. Työnjohto on myös velvollinen 
huolehtimaan siitä, että kuljettaja on 
asianmukaisesti perehdytetty tienpi-
toajoneuvon käyttöön. Perehdyttä-
miseen sisällytetään koulutusta ajo-
neuvon kuljettamiseen poikkeus- 
sääntöjen nojalla, jolloin kuljettaja 
perehdytetään lainsäädännön aset-
tamiin edellytyksiin ja vastuihin. 

Kuljettajan vastuu 

Tienpitoajoneuvon kuljettajan on tar-
kistettava, että ajoon lähdettäessä 
hänen käyttämänsä ajoneuvo on lii-
kennekelpoinen ja että tehtävässä 
käytettäväksi määrätyt varoituslait-
teet ja varusteet ovat kunnossa ja 
toimivat. 

Ajoneuvoa kuljettaessaan hän 

* vastaa voimassa olevien liikenne- 
sääntöjen ja annettujen ohjeiden 
noudattamisesta 
huolehtii osaltaan annettujen työ- ja 
liikenneturvallisuutta koskevien oh-
jeiden noudattamisesta 

* huolehtii annetun tehtävän täyttä-
misestä huolehtii ajoneuvon oikeas-
ta kuormituksesta ja kuormaamises-
ta 

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

* vastaa siitä, että hänellä on kysei-
sen ajoneuvon kuljettamiseen oike-
uttava ajokortti 
on velvollinen ilmoittamaan välittö-
mästi työnjohdolle ajokorttinsa voi-
massaolossa tapahtuneista muutok-
sista 

Kuljettajan on omalta osaltaan pyrit-
tävä kehittämään ammattitaitoaan ja 
esitettävä työnjohdolle tarpeensa Ii-
säkoulutuksesta. Hänen on tuotava 
myös esille työssään havaitsemiaan 
parannustarpeita ja esitettävä aktii-
visesti korjausta niihin. 

Suljetulla alueella 

Kun ajoneuvoa kuljetetaan suljetulla 
alueella noudatetaan liikennesään-
töjä olosuhteiden edellyttämällä ta-
valla. Tieliikennelainsäädäntö ei ole 
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suljetulla alueella voimassa. Ajoneu-
vojen varusteita koskevat määräyk-
set on esitetty ensisijaisesti työtur-
vallisuuslainsäädännössä. /7/, /13/ 

Valtioneuvoston päätös rakennus-
työn turvallisuudesta (629/94 ) on 
poikkeuksetta voimassa myös sulje-
tulla alueella olevalla työmaalla. 

Räjäytys- ja louhintatyömaalla on 
noudatettava räjäytystyön järjestys- 
ohjeen (VNp 410/86 68-70 ) määrä-
yksiä ajoneuvon kuljettamisesta. 
(Ks. myös kohta Ajoneuvoja ja työ- 
koneita koskevat erityismääräyk-
set".) 

Liikennevakuutus 

Liikennevakuutus on pakollinen kai-
kille moottorikäyttöisille ajoneuvoille, 
vaikka niitä käytettäisiin pelkästään 
suljetulla alueella. (Ks. Tienpitoajo-
neuvojen vakuutukset) 
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5F-8 Tienpitoajoneuvojen va-
kuutukset 

Liikennevakuutus 

Tieliikennelain tarkoittamalla tiel-
lä 

Liikenteessä käytettävää moottori- 
ajoneuvoa varten tulee ajoneuvon 
omistajalla, ei kuitenkaan valtiolla, 
olla liikennevakuutus vakuutusten 
antamiseen toimiluvan saaneessa 
vakuutusyhtiössä. (Liikennevakuu-
tusL 361/93 15 § 1 mom). 

Valtion ajoneuvojen vakuutusyh-
tiönä toimii Valtiokonttori, joka 
korvaa vastapuolelle aiheutetut va-
hingot samalla periaatteella kuin yk-
sityinen vakuutusyhtiö. Valtion auton 
vahingot tai osan niistä voi työnteki-
jä kuljettajana joutua korvaamaan it-
se, jos vastapuolen vakuutusyhtiö ei 
ole korvausvelvollinen. Vakuutusyh-
tiö korvaa valtion auton vahingot, jos 
vastapuoli on syyllinen vahinkoon. 

Maksuvapautuslain perusteella voi 
työntekijä tai virkamies hakea Valtio-
konttorilta vapautusta korvauksesta 
tai sen osasta. Maksuvapautus 
myönnetään, jos korvauksen perimi-
nen asianomaiselta olisi kohtuuton-
ta. 

Asiaa on tarkemmin käsitelty koh-
dassa SF-8 Liikennevahingon käsit-
tely. 

Tien ulkopuolella, suljetulla tai 
yksityisellä alueella 

Liikennevakuutuslaki on erillinen tie-
liikennesäädöksiin kuulumaton laki. 
Siinä liikenteen käsite on laajempi 
kuin tieliikennesäädöksissä, eikä se 
edellytä ajoneuvon rekisteröintiä tai 
käyttöä tieliikennelain tarkoittamalla 
tiellä. 

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

Myös rekisteristä poistettu traktori 
on aina vakuutettava, sillä se on va-
paa vakuuttamisvelvollisuudesta ai-
noastaan suorittaessaan liikenne- 
väylältä erillään olevassa paikassa 
muuta maatilatalouden työtä kuin ta-
varan tai henkilöiden kuljetusta. Ta-
varan kuljettamisena pidetään esi-
merkiksi viljan ja heinien siirtämistä 
pellolta varastoon. 

Moottonkelkka, moottoripyörä ja mo-
po sekä muut moottorikäyttöiset ajo- 
neuvot on liikennevakuutettava 
myös silloin, kun niitä käytetään yk-
sinomaan liikenneväylien ulkopuo-
lella. 

Liikennevakuutuksen ottaminen on 
liikennevakuutuslaissa säädetty pa-
kolliseksi. Vakuuttamisvelvollisuus 
on moottorikäyttöisen ajoneuvon 
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omistajalla ja moottoriajoneuvorekis-
teriin merkityllä haltijalla. 

Vastuuvakuutus 

Tielaitokselle 	moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla urakoivalla yrittajällä tu-
lee olla ajoneuvokohtainen vastuu-
vakuutus (ns. yhden koneen yrittä-
jät), ellei yrittäjällä ole yrityskohtaista 
vastuuvakuutusta. 
Vastuuvakuutuksesta voidaan kor-
vata muut kuin ajoneuvon liikentees-
sä käyttämisestä aiheutuvat vahin-
got. 
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5F-9 Liikennevahingon 
käsittely 

Toimenpiteet liikennevahin-
gon sattuessa 

Liikennevahingon jälkeen on ensisi-
jaisesti huolehdittava tarvittavista 
varoitus-, ensiapu- ja hälytystoimen-
piteistä. 

Vastapuolen ajokortista ja rekiste-
notteesta merkitään muistiin ajoneu-
von kuljettajan ja omistajan henkilö- 
tiedot ja erityisesti ajoneuvon rekis-
terinumero. Myös paikalla olevien 
todistajien henkilö- ja yhteystiedot ja 
aiheutuneet vahingot merkitään 
muistiin. Vastapuolelle on annettava 
hänen tarvitsemansa tiedot. 

Jos syyllisyys ei ole täysin selvä, va-
hinko on huomattava tai vahingon 
kärsineestä ei ole tietoa, on asiasta 
ilmoitettava poliisille. Poliisi on kut-
suttava paikalle, jos joku on vaka-
vasti loukkaantunut tai kuollut. 

Jos vastapuoli myöntää syyllisyyten-
sä, on häntä pyydettävä täyttämään 
ja allekirjoittamaan vahinkoilmoitus-
lomake, missä hän selvästi myöntää 
syyliisyytensä. 

Ajoneuvolle aiheutuneista vahin-
goista 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 erityisolosuh-
teita ja syitä poikkeussääntöjen mu-
kaiseen ajoneuvon kuljettamiseen 
tai pysäköintiin. Tutkinnallisista syis-
tä poliisi merkitsee yleensä kaikki 
osapuolet poliisitutkintapöytäkirjaan 
syyllisiksi epäillyiksi. Poliisin tehtä-
vänä on tutkinnan suorittaminen. Lo-
pullisesti syyllisyyden tai syyttömyy-
den ratkaisee virallinen syyttäjä tai 
tuomioistuin. 

Rangaistusmääräysmenettely 

Virallisen syytteen alaista rikkomus- 
ta koskeva asia (esim. liikenteen 
vaarantaminen), jossa virallinen 
syyttäjä vaatii rangaistukseksi sak-
koa taikka sen ohella valtiolle mene-
tettäväksi omaisuutta tai sen arvoa 
tahi rikkomuksen tuottamaa talou-
dellista hyötyä, jollei vaadittu menet-
tämisseuraamus raha-arvoltaan ole 
suurempi kuin 5000 mk, voidaan rat-
kaista rangaistusmääräyksin. Edel-
lytyksenä rangaistusmääräysmenet-
telyn käyttämiselle on, että asian- 
omistaja (johon vahinko on kohdis-
tunut) antaa siihen suostumuksensa 
(RangmäärL 1 ja 2 §). 

Rangaistusmääräyksen antaa viralli-
nen syyttäjä. Se joka vastustaa polii-
sin antamaa rangaistusvaatimusta, 
voi saattaa sen käräjäoikeuden käsi-
teltäväksi ilmoittamalla vastustami-
sesta virallisen syyttäjän kansliaan 
viikon kuluessa saatuaan rangais-
tusvaatimuksesta tiedon. (Rang-
määrL 8 ja 9 §). 
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Virallisen syyttäjän antamaan ran-
gaistusmääräykseen eikä käräjäoi-
keuden rangaistusmääräysasiassa 
antamaan ratkaisuun ei voi hakea 
muutosta valittamalla, joten ne ovat 
lopullisia (RangmäärL 17 §) 

Oikeudenkäynti 

Mikäli asia on sellainen, että sitä ei 
voida ratkaista rangaistusmääräys-
menettelyssä tai asianomistaja ei 
ole antanut siihen suostumustaan, 
voivat virallinen syyttäjä ja/tai asian- 
omistaja saattaa asian oikeuden rat-
kaistavaksi. Asianosaisen, joka tah-
too hakea muutosta alioikeuden rat-
kaisuun, on ilmoitettava tyytymättö-
myytensä päätökseen puhevallan 
menettämisen uhalla viimeistään 
seitsemäntenä (7) päivänä siitä päi-
västä, jona alioikeuden päätös an-
nettiin. Valitus hovioikeudelle (HO) 
on tehtävä 30 päivässä siitä päiväs-
tä, jona ratkaisu annettiin. 

Hovioikeuden asiassa antamaan 
ratkaisuun voidaan hakea muutosta 
korkeimmalta oikeudelta (KO) vain 
siinä tapauksessa, että korkein oike-
us 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. 

Oikeusapu 

Tielaitoksen asianajopalvelut antaa 
oikeusapua laitoksen palveluksessa 

olevalle, kun hän työssään sattu-
neen vahingon johdosta on rikosju-
tussa asianomistajana tai syytetty-
nä. Hänen työyksikkönsä tekee asi-
anajopalvelujen kanssa sopimuksen 
oikeusavusta. Useimmiten oikeus- 
apua on käytännössä annettu au-
ton- ja työkoneen kuljettajille, työ-
maapäälliköille, tiemestareille jne. 
He ovat työtehtäviensä luonteen ja 
työolosuhteiden takia muita alttiim-
pia joutumaan mukaan rikosoikeu-
denkäyntiin. 

Oikeusapua ei kuitenkaan anneta, 
jos vahinko on aiheutettu tahallaan 
tai törkeästä tuottamuksesta. Oike-
usapua ei siten anneta, kun kysees-
sä on kavallus, lahjonta tai rattijuop-
pous. Muiden törkeiden tapausten 
osalta harkitaan oikeusavun antami-
sesta erikseen kussakin tapaukses-
sa. 

Oikeusapuna annetaan neuvoja se-
kä laaditaan oikeudenkäyntikirjelmiä 
tai avustetaan niiden laatimisessa. 
Tarvittaessa esiinnytään oikeudessa 
oikeudenkäyntiavustajana tai asia-
miehenä. Oikeusavun kustannuksis-
ta vastaa avustettavan työyksikkö. 

Tarvittaessa oikeusapua on henki-
lön otettava yhteyttä esimieheensä 
(työnjohtaja, tiemestari, työmaapääl-
likkö, jne.). Tämä saattaa asian piiri- 
konttorin tietoon. Piirikonttori hoitaa 
edelleen yhteydet asianajopalvelui-
hin. Tärkeintä on toimia nopeasti ja 
ilman muodollisuuksia. 
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Tielaitokselle on myös annettu oike-
us maksaa oikeudenkäynneistä joh-
tuvat henkilöstön oikeudenkäynti- ja 
todistelukulut. Samoin voidaan suo-
rittaa esim, vastapuolen oikeuden-
käyntikulut, todistajien kuulemisesta 
johtuvat kulut ja pöytäkirjojen yms. 
lunastamisesta aiheutuvat kulut. Oi-
keudenkäynti- ja todistelukustannus-
ten maksamisesta päättää asian-
omaisen työyksikkö. 

Lainopilliset käsitteet 

Asianosainen 
- se, jonka etua ja oikeutta asia kos-
kee 

Asianomistaja 
- se, johon rikollinen teko on kohdis-
tunut 

Tahallinen teko 
- tekijä on tehnyt tekonsa harkiten 
tietoisena sen seuraamuksista, 
esim. pahoinpitely, varkaus, kaval-
lus, vahingonteko, murha 

Törkeä tuottamus 

- tekijän huolimattomuus, varomatto-
muus tai taiminlyönti on (tavallista) 
tuottamusta suurempi lähentyen ta-
hallisuutta. Esim. autoilija ohittaa 
vastoin liikennesääntöjä toisen si-
ten, että hänen menettelynsä on 
omiaan aiheuttamaan vakavaa vaa-
raa toisen hengelle tai terveydelle. 
Autoilija ajaa 80 km:n nopeusrajoi-
tusalueella 120 km:n tuntinopeudel- 

ta taikka valtion autonkuljettaja jät-
tää auton ovet lukitsematta, jolloin 
autosta on viety valtion arvokasta 
omaisuutta. 

(Tavallinen) tuottamus 

- tekijä menetellyt huolimattomam-
min, varomattomammin tai välinpitä-
mättömämmin kuin huolellinen ihmi-
nen yleensä menettelee. Esim. au-
toilija ohittaa vastoin liikennesääntö-
jä toisen siten, että hänen menette-
lynsä on omiaan aiheuttamaan vaa-
raa tiikenneturvallisuudelle. Autoilija 
ajaa 80 km:n nopeusrajoitusalueella 
100 km:n tuntinopeudella. 

Lievä tuottamus 

- tekijän huolimattomuus, varomatto-
muus tai laiminlyönti on (tavallista) 
tuottamusta vähäisempi. Esim, au-
toilija on kuljettanut autoaan pienellä 
ylinopeudella, josta on ollut seu-
rauksena vahinko. 

Tapaturma 

- teko on sattunut lähinnä vahingos-
sa eikä osoita tekijässään minkään-
laista syytlisyyttä. Esim. autoilija on 
kuljettanut autoaan liikennesääntö-
jen mukaisesti ja muutoinkin kaikin 
puolin asianmukaisesti, mutta siitä 
huolimatta auto joutuu liikenneva-
hinkoon. 
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