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1 Yleistä 

1.1 Määräyksen tarkoitus 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajoneuvolain (82/2021) 15 
§:ssä tarkoitetut määräykset traktorien ja niiden perävaunujen, moottorityökonei-
den ja niiden perävaunujen, maastoajoneuvojen ja niiden perävaunujen, muiden 
kuin autoon kytkettäväksi tarkoitettujen hinattavien laitteiden sekä eläinten vetä-
mien ajoneuvojen rakennetta ja hallintalaitteita, valmistenumeroa ja valmistajan 
kilpeä sekä järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä yksiköitä ja varustetta koskevista 
vaatimuksista. 

1.2 Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan T- ja C-luokan ajoneuvojen (jäljempänä traktori), 
moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen, muiden kuin au-
toon kytkettäväksi tarkoitettujen hinattavien laitteiden sekä eläinten vetämien ajo-
neuvojen rakenteeseen ja varusteisiin. 

Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta ajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämien 
merkki- ja varoitusvalaisimien, hälytysajoneuvon äänimerkinantolaitteiden, eikä 
työ- ja apuvalaisimien vaatimuksiin eikä asennukseen. Niiden vaatimuksista määrä-
tään ajoneuvolain nojalla erillisellä määräyksellä. 

Tätä määräystä sovelletaan sotilasajoneuvoihin, jollei ajoneuvolailla tai sen nojalla 
toisin säädetä tai määrätä.  
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Määräyksen soveltamisalaan kuuluvien erikoiskuljetusajoneuvojen on täytettävä tä-
män määräyksen lisäksi erikoiskuljetusajoneuvoja koskevat muut säännökset ja 
määräykset. 

1.3 Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

1) traktoriperävaunulla traktorin perävaunua, jonka akselisto on sijoitettu perä-
vaunun painopisteen taakse siten, että merkittävä osa perävaunun massasta 
kohdistuu kytkentäkohtaan; 

2) eläimen vetämällä ajoneuvolla ajoneuvolain 28 §:ssä tarkoitettua ajoneu-
voa. 

Lisäksi tässä määräyksessä sovelletaan ajoneuvolain (82/2021) 2 §:n määritel-
miä. 

 

2 TRAKTORI 

2.1 Traktoreita koskevat yleiset vaatimukset 

Traktorin sekä sen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden on täytet-
tävä joko ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottoajankohdan mukaiset vaatimukset 
tai maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkina-
valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
167/2013 sekä sen nojalla annettujen komission asetusten vaatimukset. 

2.2 Hitaan ajoneuvon kilpi 

Tieliikennelain (729/2018) 103 §:ssä tarkoitettu hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitet-
tava traktorin taakse keskelle tai keskilinjan vasemmalle puolelle taaksepäin suun-
nattuna enintään 10°:n poikkeamalla pysty- tai vaakasuunnasta. Kilven on oltava 
yksi kärki ylöspäin suunnattuna ja alareunasta mitattuna enintään 2,40 metrin kor-
keudella maasta. Kilpi ei saa ulottua sivu- eikä korkeussuunnassa ajoneuvon ää-
rimittojen ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinta tai heijastinta. 
Kilven on vastattava E-säännön n:o 69 muutossarjan 01 tai sitä uudemman muu-
tossarjan vaatimuksia. 

2.3 Varoituskolmio 

Traktorin varoituskolmion on vastattava E-säännön n:o 27 alkuperäisen version tai 
sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

2.4 Peruutushälytin 

Traktorissa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruu-
tusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen 
maksimivoimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa keskilinjalta 
mitattuna, fast-aikavakiota käyttäen ei saa olla suurempi kuin 75 dB(A). 

2.5 Lisäheijastimet 

Edellä 2.1 kohdassa tarkoitettujen asetusten nojalla pakollisten heijastimien lisäksi 
traktorissa on oltava ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana 
ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai ajoneuvoon kiinteästi 
asennetun varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet, 
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joiden on vastattava E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutos-
sarjan vaatimuksia. 

2.6 Kuljettajan ja matkustajan suojakypärä 

Tieliikennelain (729/2018) 92 §:ssä tarkoitettuja tyypiltään hyväksyttyjä traktorin 
kuljettajan ja matkustajan suojakypäriä ovat: 

1) henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 89/686/ETY vaatimukset täyttävät suojakypä-
rät; 

2) henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 mukai-
set suojakypärät; 

3) E-säännön n:o 22 muutossarjan 04 tai sitä uudemman muutossarjan mukai-
sesti tyyppihyväksytyt suojakypärät; ja 

4) standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät. 

3 MOOTTORITYÖKONE 

3.1 Omamassa 

Moottorityökoneen omamassalla tarkoitetaan ajokuntoisen kuormittamattoman ajo-
neuvon massaa ilman lisävarusteita, mutta mukaan lukien työkalut, polttoainesäiliö 
täytettynä 90 prosenttiin valmistajan tai valmistajan edustajan ilmoittamasta tila-
vuudesta, ajoneuvon kaikkien osien asianmukaiseen toimintaan riittävät määrät 
muita nesteitä sekä muussa kuin kävellen ohjattavassa moottorityökoneessa kuljet-
taja, jonka massaksi katsotaan 75 kg. 

3.2 Peruutushälytin 

Moottorityökoneessa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai 
peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen 
äänen maksimivoimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa keskilin-
jalta mitattuna, fast-aikavakiota käyttäen ei saa olla suurempi kuin 75 dB(A). Mak-
simivoimakkuusvaatimusta ei kuitenkaan sovelleta moottorityökoneeseen, jonka 
peruutushälyttimeltä vaaditaan jonkin koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttami-
sesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/42/EY tar-
koitetun yhdenmukaistetun standardin vaatimusten täyttymistä. 

3.3 Seisontajarru 

Moottorityökoneessa tulee olla seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite. 

3.4 Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet 

Moottorityökoneessa on oltava seuraavat valaisimet ja heijastimet: 

1) lähivalaisimet; 

2) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä; 

3) takarekisterikilven valaisin, jos rekisterikilpi on tarkoitettu kiinnitettäväksi 
taakse; 
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4) etu- ja takavalaisimet; 

5) takaheijastimet; 

6) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta ra-
kennetta kapeamman rakenneosan tai ajoneuvoon kiinteästi asennetun varusteen 
merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet. 

Moottorityökoneessa ovat sallittuja seuraavat valaisimet ja heijastimet: 

1) kaukovalaisimet; 

2) jarruvalaisimet; 

3) etusumuvalaisimet; 

4) takasumuvalaisimet; 

5) pysäköintivalaisimet; 

6) peruutusvalaisimet; 

7) sivuvalaisimet; 

8) etu- ja sivuheijastimet; 

9) äärivalaisimet sellaisessa moottorityökoneessa, jonka leveys on suurempi kuin 
1,80 metriä; 

10) huomiovalaisimet; 

11) valaisimet ja heijastimet asennettuina E-säännön n:o 86 mukaisesti; 

12) työlaitteiden kauhoissa, kauhan varsissa ja puomeissa tai muualla tarpeelliseksi 
katsottavassa paikassa kiinnitettynä keltaisesta heijastavasta materiaalista olevat 
merkinnät. 

Moottorityökoneen valaisimien ja heijastimien on oltava tyyppihyväksyttyjä 2.1 
kohdan mukaisesti vastaavaa valaisinta traktoreissa koskevan E-säännön mukai-
sesti, jollei tässä määräyksessä toisin määrätä. 

Valaisimia ja heijastimia, lukuun ottamatta edellä luetelmakohdassa 11 tarkoitet-
tuja valaisimia ja heijastimia, takasumuvalaisinta, peruutusvalaisinta ja kaukovalai-
sinta, on asennettava parillinen määrä symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaisen 
keskilinjan suhteen, jollei tässä määräyksessä toisin määrätä. Ajoneuvon ulkopuo-
lelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman 
rakenneosan tai ajoneuvoon kiinteästi asennetun varusteen merkitsemiseksi sivuille 
näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet voidaan kuitenkin asentaa tässä tarkoitetun 
rakenneosan tai varusteen pituussuuntaisen keskilinjan suhteen symmetrisesti. 

Sähköliitäntöjen on oltava sellaiset, että etu- ja takavalaisimet, mahdolliset ääriva-
laisimet, mahdolliset sivuvalaisimet ja mahdollinen takarekisterikilven valaisin voi-
daan kytkeä päälle ja pois päältä ainoastaan samanaikaisesti. 

Sähköliitäntöjen on lisäksi oltava sellaiset, että kauko- ja lähivalaisimia sekä etu-
sumuvalaisimia ei voida kytkeä päälle, elleivät myös etu- ja takavalaisimet, mah-
dolliset äärivalaisimet, mahdolliset sivuvalaisimet ja mahdollinen takarekisterikilven 
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valaisin ole kytkettyinä päälle. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta kauko- ja 
lähivalaisimeen, jota voidaan käyttää vain käyttökytkintä jatkuvasti kytkettynä pi-
tämällä.  

3.4.1 Suuntavalaisimet 

Moottorityökoneen suuntavalaisimien on oltava edessä ja takana sivusuunnassa vä-
hintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan. Jos suuntavalaisimien sijoittaminen 
0,60 metrin etäisyydelle toisistaan ei ajoneuvon rakenteen vuoksi ole mahdollista, 
suuntavalaisimien välisen sivusuuntaisen etäisyyden on oltava niin suuri kuin mah-
dollista. 

Ajoneuvossa on oltava kuljettajan näkökenttään sijoitettuna, suuntavalaisimien toi-
mintaa osoittava ilmaisin. 

3.4.2 Jarru-, etu- ja takavalaisimet 

Moottorityökoneen jarruvalaisimen on toimittava käyttöjarrua käytettäessä. Jarru-
valaisimen on näytettävä punaista valoa taaksepäin. 

Moottorityökoneen etuvalaisimen on näytettävä valkoista tai vaaleankeltaista valoa 
ja takavalaisimen punaista valoa. 

3.4.3 Peruutusvalaisin 

Moottorityökoneen peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa tai peruutus-
vaihteen ollessa kytketty. 

3.4.4 Sivuvalaisimet 

Jos yli 6,00 metriä pitkään moottorityökoneeseen asennetaan sivuvalaisimet, niitä 
on oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän on li-
säksi oltava sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuun-
nassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä. Valaisimet on, jos niitä on 
ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummai-
nen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen 
enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapäästä. 

Sivuvalaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeu-
della. Jos sivuvalaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, on niiden ol-
tava samalla korkeudella, jollei ajoneuvon rakenteesta muuta johdu.  

Sivuvalaisimen on näyttävä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteenpäin ja 
taaksepäin. 

Sivuvalaisimien on oltava sivulle suunnattuja ja näyttää ruskeankeltaista valoa. 

Sivuvalaisimien on vastattava E-säännön n:o 7 muutossarjan 02 tai sitä uudemman 
muutossarjan taikka E-säännön n:o 91 alkuperäisen version tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia. 

Sivuvalaisimien on oltava kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, 
lähi- ja kaukovalaisimien kanssa. 

3.4.5 Huomiovalaisimet 

Sähköliitäntöjen on oltava sellaiset, että huomiovalaisimien ollessa kytkettynä 
päälle myös etu- ja takavalaisimet, mahdolliset äärivalaisimet, mahdolliset sivuva-
laisimet ja mahdollinen takarekisterikilven valaisin ovat kytkettynä päälle. 
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Huomiovalaisimien on kytkeydyttävä pois päältä, kun kauko- tai lähivalaisimet kyt-
ketään päälle. Vaatimusta ei sovelleta kauko- ja lähivalaisimeen, jota voidaan käyt-
tää vain käyttökytkintä jatkuvasti kytkettynä pitämällä. 

3.4.6 Heijastimet 

Moottorityökoneen etuheijastimien on oltava valkoiset, sivuheijastimien ruskeankel-
taiset ja takaheijastimien punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia. 

3.5 Hitaan ajoneuvon kilpi 

Tieliikennelain (729/2018) 103 §:ssä §:ssä tarkoitettu hitaan ajoneuvon kilpi on si-
joitettava moottorityökoneen taakse keskelle tai keskilinjan vasemmalle puolelle 
taaksepäin suunnattuna enintään 10°:n poikkeamalla. Kilven on oltava yksi kärki 
ylöspäin suunnattuna ja alareunasta mitattuna enintään 2,40 metrin korkeudella 
maasta. Kilpi ei saa ulottua sivu- eikä korkeussuunnassa ajoneuvon äärimittojen 
ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinta tai heijastinta. Kilven on 
vastattava E-säännön n:o 69 muutossarjan 01 tai sitä uudemman muutossarjan 
vaatimuksia. 

3.6 Varoituskolmio 

Moottorityökoneen varoituskolmion on vastattava E-säännön n:o 27 alkuperäisen 
version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

3.7 Pakokaasu- ja hiukkaspäästöt 

Moottorityökoneen sallituista pakokaasu- ja hiukkaspäästöistä säädetään poltto-
moottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (844/2004) sekä liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen poltto-
moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liitty-
vistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muutta-
misesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1628. 

3.8 Kävellen ohjattavaa moottorityökonetta koskevat poikkeukset 

Kävellen ohjattavaksi tarkoitetun moottorityökoneen ei tarvitse täyttää 3.1–3.6 
kohdassa moottorityökoneelle määrättyjä vaatimuksia. 

3.9 Variantti ja versio kansallisessa tyyppihyväksynnässä 

Ajoneuvotyypin jakamisesta variantteihin ja variantin jakamisesta versioihin määrä-
tään liitteessä 1. 

4 MAASTOAJONEUVO 

4.1 Omamassa 

Maastoajoneuvon omamassalla tarkoitetaan ajokuntoisen kuormittamattoman ajo-
neuvon massaa mukaan lukien työkalut, polttoainesäiliö täytettynä 90 prosenttiin 
valmistajan tai valmistajan edustajan ilmoittamasta tilavuudesta, ajoneuvon kaik-
kien osien asianmukaiseen toimintaan riittävät määrät muita nesteitä sekä mootto-
rikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa kuljettaja, jonka massaksi katsotaan 75 
kg. 
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4.2 Peruutushälytin 

Maastoajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai 
peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen 
äänen maksimivoimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa keskilin-
jalta mitattuna, fast-aikavakiota käyttäen ei saa olla suurempi kuin 75 dB(A). Mak-
simivoimakkuusvaatimusta ei kuitenkaan sovelleta maastoajoneuvoon, jonka pe-
ruutushälyttimeltä vaaditaan jonkin koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/42/EY tarkoitetun 
yhdenmukaistetun standardin vaatimusten täyttymistä. 

4.3 Äänimerkinantolaite 

Maastoajoneuvossa on oltava sähkötoiminen äänimerkinantolaite. Äänimerkinanto-
laitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä kes-
kilinjalta mitattuna, fast-aikavakiota käyttäen, on oltava vähintään 93 dB(A) ja 
enintään 104 dB(A), moottorikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa kuitenkin vä-
hintään 89 dB(A) tai, jos kelkkaa ei ole varustettu akulla, vähintään 76 dB(A). 

Äänimerkinantolaitteen äänen on oltava yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan ta-
saista. 

4.4 Jarrut 

Maastoajoneuvossa jarruin varustettujen akselien tai telamattojen tulee kantaa vä-
hintään puolet ajoneuvolle teknisesti suurimmasta sallitusta massasta. 

Jarrun hallintalaite saa olla rakenteeltaan sellainen, että sillä voidaan erikseen jar-
ruttaa ajoneuvon eri puolien pyöriä ja teloja. Eri puolien hallintalaitteet on voitava 
kuitenkin luotettavasti kytkeä toimimaan yhdessä, jollei rakenteeseen sisälly eril-
listä, kaikkiin jarrutettuihin pyöriin tai teloihin vaikuttavaa hallintalaitetta. 

Maastoajoneuvossa on oltava seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite. 

4.5 Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet 

Maastoajoneuvossa on oltava seuraavat valaisimet ja heijastimet: 

1) lähivalaisimet; 

2) suuntavalaisimet, jos ajoneuvon ohjaamo on umpinainen ja ajoneuvon oma-
massa on suurempi kuin 500 kg; 

3) takavalaisimet; 

4) sivu- ja takaheijastimet; 

5) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta ra-
kennetta kapeamman rakenneosan tai ajoneuvoon kiinteästi asennetun varusteen 
merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet. 

Maastoajoneuvossa ovat sallittuja seuraavat valaisimet ja heijastimet: 

1) kaukovalaisimet; 

2) jarruvalaisimet; 

3) etuvalaisimet; 
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4) suuntavalaisimet muussa kuin sellaisessa maastoajoneuvossa, jossa ne ovat pa-
kolliset; 

5) huomiovalaisimet; 

6) pysäköintivalaisimet; 

7) etuheijastimet; 

8) etusumuvalaisimet; 

9) takasumuvalaisimet; 

10) peruutusvalaisimet. 

Valaisimia ja heijastimia, lukuun ottamatta takasumuvalaisinta ja peruutusvalai-
sinta, on asennettava parillinen määrä symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaisen 
keskilinjan suhteen, jollei tässä määräyksessä toisin määrätä. Ajoneuvon ulkopuo-
lelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman 
rakenneosan tai ajoneuvoon kiinteästi asennetun varusteen merkitsemiseksi sivuille 
näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet voidaan kuitenkin asentaa tässä tarkoitetun 
rakenneosan tai varusteen pituussuuntaisen keskilinjan suhteen symmetrisesti. 

Suuntavalaisimia, sivuheijastimia ja muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai 
ajoneuvoon kiinteästi asennetun varusteen merkitsemiseen käytettäviä ruskeankel-
taisia heijastimia lukuun ottamatta maastoajoneuvoon, jonka leveys on enintään 
1,50 metriä, voidaan vaihtoehtoisesti asentaa vain yksi kappale kutakin edellä lis-
tattua valaisinta ja heijastinta. Tällaiset valaisimet ja heijastimet tulee asentaa ajo-
neuvon pituussuuntaiselle keskilinjalle tai mahdollisimman lähelle sitä. 

Ajoneuvon molemmilla puolilla vaadittavat eteen- ja taaksepäin suunnatut valaisi-
met ja heijastimet on sijoitettava siten, että sivusuuntainen etäisyys valaisevan tai 
heijastavan pinnan ulommaisen osan ja ajoneuvon reunan välillä on enintään 0,40 
metriä. Heijastimet on sijoitettava enintään 0,90 metrin korkeudelle. 

4.5.1 Lähi- ja kaukovalaisimet 

Maastoajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimen on vastattava 2.1 kohdan perusteella 
traktoreissa sovellettavan E-säännön vaatimuksia taikka olla muu lähi- ja kaukova-
laisimeksi sopiva valaisin. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän valonlähteen on 
oltava tähän valaisimeen tarkoitettu. 

4.5.2 Suuntavalaisimet 

Maastoajoneuvon suuntavalaisimien on oltava edessä ja takana vähintään 0,60 
metrin etäisyydellä toisistaan. Suuntavalaisimien on näytettävä ruskeankeltaista 
vilkkuvaa valoa. Suuntavalaisimen valonlähteen on vastattava valoteknisiltä omi-
naisuuksiltaan vähintään 4 watin hehkulamppua. 

Enintään 4,60 metriä pitkän maastoajoneuvon edessä ja takana olevat suuntavalai-
simet saa korvata kummallakin sivulla yhdellä valaisimella, joka näkyy eteenpäin ja 
taaksepäin. 

Ajoneuvossa on oltava kuljettajan näkökenttään sijoitettuna, suuntavalaisimien toi-
mintaa osoittava ilmaisin. 
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4.5.3 Jarru-, etu- ja takavalaisimet 

Maastoajoneuvon jarruvalaisimen on toimittava käyttöjarrua käytettäessä. Jarruva-
laisimen on näytettävä punaista valoa taaksepäin. 

Maastoajoneuvon etuvalaisimen on näytettävä valkoista ja takavalaisimen punaista 
valoa. 

Etuvalaisimen on oltava kytketty toimimaan samanaikaisesti lähivalaisimen kanssa 
ja takavalaisimen lähi- ja mahdollisen etuvalaisimen kanssa. 

4.5.4 Huomiovalaisimet 

Maastoajoneuvon huomiovalaisimien on vastattava E-säännön n:o 87 alkuperäisen 
version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

Sähköliitäntöjen on oltava sellaiset, että huomiovalaisimien ollessa kytkettynä 
päälle myös takavalaisimet ovat kytkettynä päälle. 

Huomiovalaisimien on kytkeydyttävä pois päältä, kun kauko- tai lähivalaisimet kyt-
ketään päälle. Vaatimusta ei sovelleta kauko- ja lähivalaisimeen, jota voidaan käyt-
tää vain käyttökytkintä jatkuvasti kytkettynä pitämällä. 

4.5.5 Heijastimet 

Maastoajoneuvon heijastimien on vastattava E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai 
sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. Etuheijastimien on oltava valkoiset, si-
vuheijastimien ruskeankeltaiset ja takaheijastimien punaiset. Heijastimet eivät saa 
olla kolmion muotoisia. 

4.5.6 Etusumuvalaisin 

Maastoajoneuvon etusumuvalaisimen on vastattava E-säännön n:o 19 muutossar-
jan 02 tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

4.5.7 Takasumuvalaisin 

Maastoajoneuvon takasumuvalaisimen on vastattava E-säännön n:o 38 alkuperäi-
sen version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

4.5.8 Peruutusvalaisin 

Maastoajoneuvon peruutusvalaisimen on vastattava E-säännön n:o 23 alkuperäisen 
version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

4.6 Kuljettajan ja matkustajan suojakypärä 

Tieliikennelain (729/2018) 92 §:ssä tarkoitettuja tyypiltään hyväksyttyjä maasto-
ajoneuvon kuljettajan ja matkustajan, sekä maastoajoneuvon perävaunun matkus-
tajan suojakypäriä ovat: 

1) henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä anne-
tun neuvoston direktiivin 89/686/ETY vaatimukset täyttävät suojakypärät; 

2) henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 mukaiset suojakypä-
rät; 

3) E-säännön n:o 22 muutossarjan 04 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti 
tyyppihyväksytyt suojakypärät; ja 
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4) standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät. 

4.7 Ilmatyynyalusta koskevat poikkeukset 

Ilmatyynyalukseen ei sovelleta 4 kohdassa määrättyjä jarruja, valaisimia eikä hei-
jastimia koskevia vaatimuksia. 

4.8  Variantti ja versio kansallisessa tyyppihyväksynnässä 

Ajoneuvotyypin jakamisesta variantteihin ja variantin jakamisesta versioihin määrä-
tään liitteessä 1.  

5 TRAKTORIN JA MOOTTORITYÖKONEEN PERÄVAUNU SEKÄ R-LUO-
KAN PERÄVAUNU 

5.1 Traktoriperävaunu 

Traktoriperävaunun vetoaisa saa olla vaakatasossa nivelöity ja vetoaisan kiinnitys 
perävaunun runkoon saa olla joustava kytkentäkohtaan tulevan iskumaisen kuormi-
tuksen pienentämiseksi. 

Kytkentäkohtaan kohdistuva massa ei saa ylittää 4,0 tonnia eikä kytkentäkohtaan 
teknisesti sallittuja massoja. 

5.2 Jarrut 

Traktorin perävaunussa, jonka suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten 
massojen summa on yli 3500 kg, ja jota on tarkoitettu vedettävän yli 40 km/h no-
peudella, on oltava käyttöjarru, joka toimii samalla hallintalaitteella kuin traktorin 
käyttöjarru. 

Telirakenteisessa traktorin perävaunussa, jota on tarkoitettu vedettävän enintään 
40 km/h nopeudella on jarrujen vaikutettava vähintään etummaisen akselin pyöriin. 

Traktorin perävaunun, jota on tarkoitettu vedettävän yli 40 km/h mutta enintään 
60 km/h nopeudella, käyttöjarrulla on oltava sellainen teho, että sitä käyttämällä 
saavutettava keskimääräinen hidastuvuus, tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen 
ollessa 0,8, on vähintään 3,5 m/s2. Perävaunussa on lisäksi oltava seisontajarru ja 
laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä. 

Traktorin perävaunun, jota on tarkoitettu vedettävän yli 60 km/h nopeudella, jarru-
jen tulee vastata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 
täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyn-
nässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta an-
netun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 vaatimuksia. 

5.3 Kytkentälaitteet 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun kytkentälaitteiden on oltava sellaiset, 
että kytkennän tahaton avautuminen on estetty. 

Traktorin perävaunun kytkentälaitteen on oltava kytkettävissä pyörillä varustettu-
jen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY tai Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätalou-
dessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toi-
mintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2015/208 vaatimuksia vastaavaan traktorin kytkentälaitteeseen. 
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5.4 Roiskesuojat 

Traktorin perävaunussa, jota on tarkoitettu vedettäväksi yli 40 km/h nopeudella, on 
oltava kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos perävau-
nun korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa tässä kohdassa määri-
teltyä vastaavan suojan roiskumista vastaan. 

Roiskesuojien on ulotuttava leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yh-
teenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kul-
kevan pystytason etupuolelle ja takana, perävaunun ollessa kuormittamaton, aina-
kin akselin tasalle. 

Roiskesuojan poikkileikkauksen on oltava siten kourumainen, että kourun syvyys 
akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Roiskesuojan reunan etäisyys 
akselista ei saa olla suurempi kuin puolitoista kertaa renkaan säde. 

5.5 Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa on oltava seuraavat valaisimet ja hei-
jastimet: 

1) suuntavalaisimet, jos vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi nä-
kyvissä; 

2) jarruvalaisimet traktorin perävaunussa, jota on tarkoitettu vedettäväksi yli 40 
km/h nopeudella; 

3) etuvalaisimet traktorin perävaunussa, jota on tarkoitettu vedettäväksi yli 40 
km/h nopeudella; 

4) takavalaisimet;  

5) sivuvalaisimet traktorin perävaunussa, jota on tarkoitettu vedettäväksi yli 40 
km/h nopeudella, ja jonka korirakenteen pituus on yli 6,00 metriä; 

6) takaheijastimet; 

7) etuheijastimet, jos traktorin perävaunun leveys on yli 2,20 metriä, tai moottori-
työkoneen perävaunun leveys on yli 1,60 metriä; 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa ovat sallittuja seuraavat valaisimet ja 
heijastimet: 

1) suuntavalaisimet; 

2) jarruvalaisimet; 

3) etuvalaisimet; 

4) takasumuvalaisin; 

5) peruutusvalaisin; 

6) sivuvalaisimet; 

7) etuheijastimet; 

8) sivuheijastimet. 
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Valaisimia ja heijastimia, lukuun ottamatta takasumuvalaisinta ja peruutusvalai-
sinta, on asennettava parillinen määrä symmetrisesti perävaunun pituussuuntaisen 
keskilinjan suhteen, jollei tässä määräyksessä toisin määrätä. 

Valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle perävau-
nun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enin-
tään 1,90 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 2,10 
metrin korkeudelle. Heijastimet saa sijoittaa enintään 0,90 metrin, tai jos korira-
kenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,20 metrin korkeudelle. 

5.5.1 Suuntavalaisimet 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun suuntavalaisimien on näytettävä ruske-
ankeltaista vilkkuvaa valoa. 

Suuntavalaisimien on oltava vähintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan. Jos 
suuntavalaisimien sijoittaminen 0,60 metrin etäisyydelle toisistaan ei ajoneuvon ra-
kenteen vuoksi ole mahdollista, suuntavalaisimien välisen etäisyyden on oltava niin 
suuri kuin mahdollista. 

Traktorin perävaunun suuntavalaisimien on vastattava E-säännön n:o 6 muutossar-
jan 01 tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

5.5.2 Jarru-, etu- ja takavalaisimet 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun jarru- ja takavalaisimien on näytettävä 
punaista ja etuvalaisimien valkoista valoa. Jarruvalaisimen on toimittava traktorin 
tai moottorityökoneen käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalaisimen on toimit-
tava traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa. 

Jarruvalaisimen on näyttävä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° 
alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin. 

Traktorin perävaunun jarru-, etu- ja takavalaisimien on vastattava E-säännön n:o 7 
muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

5.5.3 Peruutusvalaisin 

Peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa taikka traktorin tai moottorityöko-
neen peruutusvaihteen ollessa kytketty. 

Peruutusvalaisimen on oltava vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin kor-
keudella. 

Traktorin perävaunun peruutusvalaisimen on vastattava E-säännön n:o 23 alkupe-
räisen version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

5.5.4 Sivuvalaisimet 

Jos yli 6,00 metriä pitkään traktorin ja moottorityökoneen perävaunuun asennetaan 
sivuvalaisimet, niitä on oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalai-
simien lukumäärän on lisäksi oltava sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys 
perävaunun pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä. 

Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on 
enemmän kuin yksi kummallakin puolella, on niiden oltava keskenään mahdollisim-
man samalla korkeudella. 

Sivuvalaisimien on oltava sivulle suunnattuja ja näyttää ruskeankeltaista valoa. 
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Sivuvalaisimien on vastattava E-säännön n:o 7 muutossarjan 02 tai sitä uudemman 
muutossarjan taikka E-säännön n:o 91 alkuperäisen version tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia. 

Sivuvalaisimien on oltava kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti traktorin 
tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa. 

5.5.5 Takasumuvalaisin 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun takasumuvalaisimen on vastattava E-
säännön n:o 38 alkuperäisen version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 

5.5.6 Heijastimet 

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun etu- ja takaheijastimet on sijoitettava 
enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisim-
man lähelle korin kulmia. Sivuheijastimien sijoittelussa on noudatettava mitä 5.5.4 
kohdassa määrätään sivuvalaisimien sijoittelusta. 

Etuheijastimien on oltava valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien 
ruskeankeltaiset. Takaheijastimien on oltava kolmion muotoiset. Muut heijastimet 
eivät saa olla kolmion muotoisia. 

Heijastimien on vastattava E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia. 

5.6 Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun vaihtoehtoiset vaatimuk-
set 

Vaihtoehtona 5.1–5.5.6 kohdan vaatimuksille ovat 2.1 kohdassa tarkoitettujen EU-
asetusten mukaiset R-luokan ajoneuvon tekniset vaatimukset. 

5.7 Hitaan ajoneuvon kilpi 

Tieliikennelain (729/2018) 103 §:ssä §:ssä tarkoitettu hitaan ajoneuvon kilpi on si-
joitettava traktorin ja moottorityökoneen perävaunun sekä R-luokan ajoneuvon 
taakse keskelle tai keskilinjan vasemmalle puolelle enintään 2,00 metrin etäisyy-
delle takapäästä taaksepäin suunnattuna enintään 10°:n poikkeamalla. Kilven on 
oltava yksi kärki ylöspäin suunnattuna ja alareunasta mitattuna enintään 1,80 met-
rin korkeudella maasta. Kilpi ei saa ulottua sivueikä korkeussuunnassa ajoneuvon 
äärimittojen ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinta tai heijas-
tinta. Kilven on vastattava E-säännön n:o 69 muutossarjan 01 tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia. 

5.8 Kävellen ohjattavan moottorityökoneen perävaunua koskevat poik-
keukset 

Kävellen ohjattavan moottorityökoneen perävaunun ei tarvitse täyttää 5 kohdassa 
määrättyjä vaatimuksia muuten kuin etu- ja takaheijastimien osalta. Mainittujen 
heijastimien sijoitus saa kuitenkin poiketa 5.5.6 kohdassa määrätyistä mitoista. 

Heijastimien on vastattava E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia tai jos tyyppihyväksyntävaatimusta ei ole kohtuudella 
sovellettavissa, niiden tulee vastata keskeisiä väri- ja näkyvyysvaatimuksia. 
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6 MAASTOAJONEUVON PERÄVAUNU 

6.1 Kytkentälaitteet 

Maastoajoneuvon perävaunun kytkentälaitteiden on oltava sellaiset, että kytkennän 
tahaton avautuminen on estetty. 

6.2 Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet 

Maastoajoneuvon perävaunussa on oltava etu-, sivu- ja takaheijastimet. 

Maastoajoneuvon perävaunussa, jonka kokonaismassa on yli 200 kg, on lisäksi ol-
tava suunta- ja takavalaisimet, jos vastaavat valaisimet ovat perävaunua vetävässä 
ajoneuvossa. Suunta- ja takavalaisimia ei kuitenkaan vaadita, jos vetävän ajoneu-
von vastaavat valaisimet ovat selvästi näkyvissä. 

Maastoajoneuvon perävaunussa saa lisäksi olla 5 kohdassa mainitut traktorin ja 
moottorityökoneen perävaunussa sallitut valaisimet ja heijastimet. 

Valaisimia ja heijastimia on asennettava parillinen määrä symmetrisesti perävau-
nun pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on 
enintään 0,80 metriä, on oltava vähintään yksi takavalaisin ja takaheijastin. 

Eteen- tai taaksepäin suunnatut heijastimet ja taaksepäin suunnatut valaisimet, jos 
niitä on parillinen määrä, on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle perävau-
nun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Suuntavalaisimet saa sijoittaa 
enintään 1,20 metrin korkeudelle. Etu- ja takaheijastimet saa sijoittaa enintään 
0,90 metrin korkeudelle. 

6.2.1 Suuntavalaisimet 

Maastoajoneuvon perävaunun suuntavalaisimien on näytettävä ruskeankeltaista 
vilkkuvaa valoa. 

Suuntavalaisimien on oltava vähintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan. Jos 
suuntavalaisimien sijoittaminen 0,60 metrin etäisyydelle toisistaan ei ajoneuvon ra-
kenteen vuoksi ole mahdollista, suuntavalaisimien välisen etäisyyden on oltava niin 
suuri kuin mahdollista. Suuntavalaisimet eivät saa olla 0,30 metriä kauempana pe-
rävaunun takapäästä. 

6.2.2 Takavalaisimet 

Maastoajoneuvon perävaunun takavalaisimien on näytettävä taaksepäin punaista 
valoa. Takavalaisimien on oltava siten kytketyt, että ne toimivat samanaikaisesti 
vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisinten kanssa. Takavalaisimen valonläh-
teen on vastattava valoteknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään 5 watin hehkulamp-
pua. 

Takavalaisimet saavat olla enintään 1,50 metrin korkeudella. Takavalaisimet eivät 
saa olla 1,00 metriä kauempana perävaunun takapäästä. 

6.2.3 Heijastimet 

Maastoajoneuvon perävaunun etuheijastimien on oltava valkoiset, takaheijastimien 
punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien on oltava kolmion 
muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia. 



  
Määräys 

17 (22) 
TRAFICOM/75637/03.04.03.00/2020 

 
Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen 
tai taakse suunnattuina. Takaheijastimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perä-
vaunun takapäästä. 

Sivuheijastimien on oltava sivulle suunnatut. 

Heijastimien on vastattava E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia. 

7 MUUT HINATTAVAT LAITTEET KUIN O1–O4-LUOKAN HINATTAVAT 
LAITTEET JA S-LUOKAN VEDETTÄVÄT VAIHDETTAVISSA OLEVAT 
LAITTEET 

7.1 Kytkentälaitteet 

Hinattavan laitteen kytkentälaitteiden on oltava sellaiset, että kytkennän tahaton 
avautuminen on estetty. 

Kytkentälaitteiden sijoittelun, mitoituksen ja lujuuden osalta on noudatettava, mitä 
laitetta vetävän moottorikäyttöisen ajoneuvon ja vastaavan perävaunun kytkentä-
laitteista määrätään 5 kohdassa. 

7.2 Polttoainesäiliö 

Hinattavassa laitteessa ei saa olla muuta polttoainesäiliötä kuin mikä on tarpeen hi-
nattavassa laitteessa olevaa polttoainetta käyttävää laitetta varten. Vaarallisten ai-
neiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä säädetään ja määrätään erikseen. 

7.3 Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet 

Hinattavassa laitteessa on oltava seuraavat valaisimet ja heijastimet: 

1) suuntavalaisimet, jos vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi nä-
kyvissä; 

2) takavalaisimet käytettäessä hinattavaa laitetta olosuhteissa, jotka liikennesään-
töjen mukaan edellyttävät valojen käyttöä; 

3) takaheijastimet; 

4) etuheijastimet, jos hinattavan laitteen leveys yli 1,60 metriä. 

Hinattavassa laitteessa ovat sallittuja seuraavat valaisimet ja heijastimet: 

1) suuntavalaisimet; 

2) jarruvalaisimet; 

3) takavalaisimet; 

4) etuvalaisimet; 

5) takasumuvalaisin; 

6) peruutusvalaisin; 

7) sivuvalaisimet; 
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8) etuheijastimet; 

9) sivuheijastimet;  

10) ylileveässä hinattavassa laitteessa erikseen säädetyt ja määrätyt valaisimet ja 
heijastimet; 

11) pysäköintivalaisimet. 

Valaisimia ja heijastimia, lukuun ottamatta takasumuvalaisinta ja peruutusvalai-
sinta, on asennettava parillinen määrä symmetrisesti hinattavan laitteen pituus-
suuntaisen keskilinjan suhteen, jollei tässä määräyksessä toisin määrätä. 

Valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle hinatta-
van laitteen sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoit-
taa enintään 1,90 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaati-
vat, 2,10 metrin korkeudelle. Heijastimet saa sijoittaa enintään 0,90 metrin, tai jos 
korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,20 metrin korkeudelle. 

7.3.1 Valaisimien ja heijastimien muut vaatimukset 

Hinattavan laitteen pakollisiin ja sallittuihin valaisimiin ja heijastimiin sovelletaan 
5.5.1–5.5.6 kohdassa määrättyjä traktorin ja moottorityökoneen perävaunun vaati-
muksia. 

7.4 Hinattavan laitteen vaihtoehtoiset vaatimukset 

Vaihtoehtona 7.1–7.3.1 kohdan vaatimuksille ovat 2.1 kohdassa tarkoitettujen EU-
asetusten mukaiset S-luokan ajoneuvon tekniset vaatimukset. 

7.5 Hitaan ajoneuvon kilpi 

Hinattavan laitteen ja S-luokan ajoneuvon hitaan ajoneuvon kilpeen sovelletaan 5.7 
kohdassa määrättyjä traktorin ja moottorityökoneen perävaunun sekä R-luokan 
ajoneuvon vaatimuksia. 

8 ELÄIMEN VETÄMÄ AJONEUVO 

8.1 Heijastimet 

Eläimen vetämässä ajoneuvossa on oltava kulkusuunnassa vasemmalla puolella 
eteenpäin suunnattu valkoinen ja taaksepäin suunnattu punainen heijastin. Edellä 
mainittujen heijastimien lisäksi kulkusuunnassa oikealle puolelle saa asentaa eteen-
päin suunnatun valkoisen ja taaksepäin suunnatun punaisen heijastimen. Heijasti-
met voidaan kuitenkin korvata vastaavilla kuljettajaan tai eläimeen kiinnitetyillä 
heijastimilla. 

Eläimen vetämään ajoneuvoon saa asentaa sivulle suunnatut ruskeankeltaiset sivu-
heijastimet. 

Heijastimien on vastattava E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman 
muutossarjan vaatimuksia. 

8.2 Valaisimet 

Ajettaessa tieliikennelain 49 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa on eläimen vetä-
mässä ajoneuvossa oltava kulkusuunnassa vasemmalla puolella eteenpäin valkoista 
ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Edellä mainittujen valaisimien lisäksi 
kulkusuunnassa oikealle puolelle saa asentaa eteenpäin suunnatun valkoista ja 
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taaksepäin suunnatun punaista valoa näyttävän valaisimen. Valaisimet voidaan kui-
tenkin korvata vastaavilla kuljettajaan tai eläimeen kiinnitetyillä valaisimilla. 

9 MUUTTOAJONEUVON JA ERÄIDEN MUIDEN AJONEUVOJEN VAATI-
MUSTENMUKAISUUS 

Muuttoajoneuvon, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa 
olevan tai olleen ajoneuvon, ulkomailta perintönä tai testamentilla saadun sekä tul-
lihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun ajoneu-
von valaisimien ei tarvitse täyttää 2.1 kohdan vaatimuksia. Valaisimien lukumää-
rän, valaisimien lähettämän valon värin ja lähivalaisimien suuntauksen on vastat-
tava ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai sitä myö-
hempiä vaatimuksia. Takasuuntavalaisin saa kuitenkin näyttää punaista vilkkuvaa 
valoa. 

 

 

Kirsi Karlamaa  

Pääjohtaja  

 

Kati Heikkinen  

Ylijohtaja 
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Liite 1 Moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen tyyppien jakaminen varianttei-

hin ja versioihin 

Ajoneuvotyypin jakamisessa variantteihin ja variantin jakamisessa versioihin nou-
datetaan kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä vastaavan ajoneuvon EY- tai 
EU-tyyppihyväksyntämenettelyn mukaista jaottelua. 

1. Ajoneuvoluokka moottorityökone (MTK) 
 

1.1 Variantti 

Variantilla tarkoitetaan tietyn tyypin moottorityökoneita, jotka ovat identtisiä aina-
kin seuraavien tekijöiden osalta: 

1) valmistajan (tai edustajan) antama varianttinimi; 
 

2) asetuksessa (EU) 2016/1628 määritellyn mukainen moottorityyppi;  

3) vetävät akselit, niiden lukumäärä, sijainti ja yhteenkytkentä; 

4) ohjaavat akselit, niiden lukumäärä ja sijainti; 

5) voimansiirron laji; 

6) kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet: 

a) suojakaaret ja ohjaamot; 

7) jarruttavat akselit, niiden lukumäärä. 

 

1.2 Versio 

Variantin versiolla tarkoitetaan tietyn tyypin moottorityökoneita, jotka ovat identti-
siä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 

1) valmistajan tai varmistajan edustajan antama versionimi; 

2) ohjauksen sijainti; 

3) voimansiirto; 

a) vaihteiston tyyppi, sen mukaan onko kyseessä manuaali, automaatti tai 
variaattori; 

b) vaihteiden lukumäärä; 

4) pyöräntuennan tai telaston rakenne; 

5) ohjauslaitteen rakenne; 

6) jarrut; 

a) pyöräjarrut, joko rumpu- tai levyjarrut; 

b) voimanvälitys- ja tehostamistapa. 
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2 Ajoneuvoluokka MA (maastoajoneuvo) 
 

2.1 Variantti 

Variantilla tarkoitetaan tietyn tyypin maastoajoneuvoja, jotka ovat identtisiä ainakin 
seuraavien tekijöiden osalta: 

1) valmistajan tai valmistajan edustajan antama varianttinimi; 

2) asetuksessa (EU) 2016/1628 määritellyn mukainen moottorityyppi;  

3) vetävät akselit tai telastot seuraavasti;  

 a) akselien lukumäärä, sijainti ja yhteenkytkentä; 

 b) telastojen lukumäärä ja rakenne;  

4) ohjaavat akselit tai sukset, niiden lukumäärä ja sijainti;  

5) voimansiirron laji;  

6) kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet: 

a) suojakaaret ja ohjaamot; 

 7) jarruttavien akselien tai telojen lukumäärä. 

2.2 Versio 

Variantin versiolla tarkoitetaan tietyn tyypin maastoajoneuvoja, jotka ovat identti-
siä ainakin: 

1) valmistajan tai valmistajan edustajan antama versionimi; 

2) ohjauksen sijainti; 

3) mitat ja massat, siten, että mitoissa sallitaan vaihteluväli siltä osin, kun ajo-
neuvo on säädettävissä rakennetta muuttamatta; 

4) voimansiirto: 

a) vaihteiston tyyppi, sen mukaan onko kyseessä manuaali, automaatti tai 
variaattori; 

b) vaihteiden lukumäärä; 

5) pyörän- tai suksien tuenta; 

6) telaston rakenne; 

7) ohjauslaitteen rakenne; 

8) jarrut; 

a) pyörä- tai telajarrut, joko rumpu- tai levyjarrut; 

b) voimanvälitys- ja tehostamistapa; 
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Moottorityökoneen ja maastoajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä voidaan 
tämän liitteen määräysten sijasta vaihtoehtoisesti soveltaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikku-
viin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-
arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 
1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttami-
sesta ja kumoamisesta säädettyä jaottelua. 


