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ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 2 §:n 2 momentti sekä

30 ja 51 a §,
sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 2 momentti asetuksessa 407/2013, 30 § osaksi asetuksissa

359/2000 ja 1243/2002 ja 51 a § asetuksessa 791/2005, sekä
lisätään asetukseen uusi 3 a ja 18 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

— — — — — — — — — — — — —
2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) kytkentämassalla kytkennässä sallittua

hinattavan ajoneuvon todellista massaa lu-
kuun ottamatta puoliperävaunun, traktoripe-
rävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajo-
neuvon vetopöytään tai vetokytkimeen koh-
distuvaa massaa;

b) jakamattomalla  kuormalla kuormaa,
jota ei voida tiekuljetuksessa kohtuullisin
kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheutta-
matta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan
eikä sen massan tai mittojen takia kuljettaa
millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistel-
mällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua
massa- tai mitta-arvoa;

c) ministeriöllä liikenne- ja viestintäminis-
teriötä;

d) työvälineellä ajoneuvoon kiinnitettävää

vaihdettavissa olevaa konetta, joka on täysin
irti maasta tiekuljetuksen aikana tai joka ei
voi suhteessa ajoneuvoon kiertyä pystyakse-
linsa ympäri tiekuljetuksen aikana.

3 a §

Nopeuskilpi

1. N1-luokan ajoneuvoon, jonka suurin sal-
littu nopeus on 80 km/h, on kiinnitettävä
taakse näkyvä suurinta sallittua nopeutta kilo-
metreinä tunnissa osoittava mustin reunoin
varustettu keltainen tai valkoinen, halkaisijal-
taan 240 mm:n mittainen pyöreä kilpi, johon
on mustin 120 mm korkein numeroin mer-
kitty suurinta sallittua nopeutta kilometreinä
tunnissa osoittava luku.

2. Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitet-
tuun ajoneuvoon, jonka nopeus on rajoitettu
ajoneuvon luokituksesta määräytyvää no-
peusrajoitusta alemmaksi ja alemmaksi kuin
80 km/h, on kiinnitettävä 1 momentissa tar-
koitettu kilpi.

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:jakamattomalla kuormalla



18 a §

Polkupyörän, polkupyörän perävaunun,
potkupyörän ja eläimen vetämän ajoneuvon

liukuesteet

Polkupyörän, polkupyörän perävaunun,
potkupyörän ja eläimen vetämän ajoneuvon
renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai
vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti
vahingoita tien pintaa.

30 §

Tienpitoon ja maatalouteen käytettävät
ajoneuvot ja laitteet

1. Tienpitoon tai maatalouteen käytettäviin
työkoneisiin, työvälineisiin ja hinattaviin lait-
teisiin ei sovelleta 24 eikä 25 §:n päämittoja
koskevia säännöksiä. Niitä saa kuitenkin kul-
jettaa yli 4,00 metriä leveänä vain, jos tielait-
teet eivät rajoita liikkumista. Työkone tai
laite ei myöskään saa ilmeisesti vaarantaa
muuta liikennettä, ja kaikki kohtuudella vaa-
dittavat toimenpiteet ylileveyden poistami-
seksi on suoritettava.

2. Ylileveiden työkoneiden, työvälineiden
ja laitteiden merkitsemiseksi on ajoneuvon
eteen ja taakse tai, jos työvälinettä tai laitetta
vedetään, vetävän ajoneuvon eteen ja työväli-
neen taakse, asetettava pituudeltaan ja sijoi-
tukseltaan ajoneuvon ja työvälineen suurinta
leveyttä vastaava, vuorottaisin punaisin ja
keltaisin tai punaisin ja valkoisin poikkijuo-
vin tai vinojuovin varustettu kilpi, jonka
päissä on edessä valkoiset ja takana punaiset
heijastimet. Heijastinta ei edellytetä sellai-
selta kilveltä, joka täyttää ajoneuvolain 30
§:n 3 momentissa tarkoitettuun sopimukseen
liitetyn E-säännön 104 luokka C:n heijasta-
vuusvaatimukset. Kilpeä ei saa kiinnittää si-
ten, että se heijastaa eteenpäin muuta kuin
valkoista tai keltaista valoa. Vastaavat mer-
kinnät voivat olla ajoneuvossa tai laitteessa.

3. Jos 1 momentissa tarkoitettu hinattava
laite estää vetävässä ajoneuvossa tai siihen
kytketyssä perävaunussa vaadittuja taka-,
jarru- ja suuntavalaisimia tai -heijastimia nä-
kymästä taakse, laite tulee varustaa vastaavin
valaisimin ja heijastimin tai valaisimet tulee

kiinnittää 2 momentissa tarkoitettuun kilpeen
taikka hinattava laite varustaa irrallisella, sa-
notut valaisimet ja heijastimet käsittävällä
laitteella.

4. Edellä 29 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoi-
tettujen, suurinta leveyttä osoittavien, trakto-
riin ja sen perävaunuun kiinnitettävien lisäva-
laisimien valoaukon pinta-alan tulee olla vä-
hintään 50 cm2 ja niiden hehkulampun tehon
on oltava vähintään 15 W ja enintään 21 W
tai valoteknisiltä ominaisuuksiltaan näitä vaa-
timuksia vastaava ja niiden tulee toimia sa-
manaikaisesti etu- ja takavalaisimien kanssa.
Eteenpäin suunnattujen valaisimien tulee
näyttää ruskeankeltaista valoa ja taaksepäin
suunnattujen punaista valoa. Vastaavasti suu-
rinta leveyttä osoittavien lisäheijastimien tu-
lee olla leveydeltään noin 100 mm ja korkeu-
deltaan noin 200 mm. Eteenpäin suunnattujen
heijastimien tulee olla valkoisia tai ruskean-
keltaisia ja taaksepäin suunnattujen punaisia.
Valaisimien ja heijastimien on oltava vähin-
tään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin kor-
keudella, jollei traktorin tai perävaunun ra-
kenteesta muuta johdu. Heijastimet voidaan
korvata 2 momentissa tarkoitetulla kilvellä,
joka täyttää 2 momentissa mainitut heijasta-
vuusvaatimukset.

5. Edellä 2 momentissa tarkoitettuja vaati-
muksia sovelletaan myös traktoriin tai moot-
torityökoneeseen kiinnitettyyn muuhun kuin
ylileveään työvälineeseen, jos työväline ulot-
tuu enemmän kuin 0,20 metriä ajoneuvon
suurinta leveyttä vastaavan pituussuuntaisen
pystytason ulkopuolelle.

51 a §

Hitaan ajoneuvon kilpi

1. Kun kolmipyöräisellä mopolla (L2e-
luokka), kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka),
jonka leveys on yli 1,00 metriä, taikka trakto-
rilla tai moottorityökoneella, jonka omamassa
on yli 0,5 tonnia, ajetaan tiellä, tulee siinä
olla hitaan ajoneuvon kilpi. Kilven saa asen-
taa myös tässä momentissa tarkoitettuun ajo-
neuvoon, jonka leveys on enintään 1,00 met-
riä tai omamassa enintään 0,5 tonnia.

2. Työvälineeseen tai hinattavaan ajoneu-
voon, joka kytketään 1 momentissa tarkoitet-
tuun ajoneuvoon, on kiinnitettävä hitaan ajo-
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neuvon kilpi, jos työväline tai hinattava ajo-
neuvo estää vetoajoneuvoon kiinnitetyn hi-
taan ajoneuvon kilven näkymisen taaksepäin.

3. Hitaan ajoneuvon kilpeä ei edellytetä
ajoneuvolta, johon on kytketty hitaan ajoneu-

von kilvellä varustettu ajoneuvo tai työväline
taikka joka on ulkomaan rekisterissä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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