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MAATALOUSKONEILLA LIIKENTEESSÄ

OPAS TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN

Maataloustyöstä suuri osa tehdään erilaisilla ajettavilla työkoneil-
la. Tilojen laajentuessa peltolohkojen määrä ja etäisyys tilakeskuk-
sesta kasvavat, jolloin maantiellä ajamisen määrä kasvaa tilakohtai-
sesti merkittävästi; hitailla maatalouskoneilla liikutaan aikaisempaa 
pidempiä matkoja maanteillä. Samaan aikaan maanteillä liikkuva 
automäärä (henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja linja-au-
tot) ja autojen liikennesuoritemäärä jatkavat kasvuaan. Kuitenkin 
entistä harvempi tiellä liikkuja tunnistaa hitaan maatalousajoneu-
von. Useissa maissa, joissa maatalouden rakennemuutos on saman-
kaltainen kuin Suomessa, hitaiden ajoneuvojen tieliikenneonnetto-
muuksien on havaittu kasvavan. Maanviljelijöiden ja muiden tiellä 
liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa sel-
vitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja 
Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tuella hitaiden ajoneuvojen 
kanssa sattuneet onnettomuus- ja vaaratilanteet Suomen teillä ja 
kartoitettiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi. Tähän oppaa-
seen on koottu keskeiset keinot hitaalla ajoneuvolla liikkuvalle lii-
kenneturvallisuuden edistämiseksi.

 Kohtaamistilanteet ovat erityisesti alimmilla tieluokilla tyypillisiä tilanteita, joihin iittyy  
onnettomuusriski.

Reetta Palva
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ONNETTOMUUSRISKIN TIEDOSTAMINEN 

Tyypilliset liikenneonnettomuustilanteet
Nykyaikaisilla isoilla traktoreilla ajetaan paljon. Niinpä ajoa myös eri-
laisilla teillä kertyy paljon. Vaikka maatilojen määrä on voimakkaasti 
vähentynyt, yksittäisen tilan traktorityötuntimäärät kasvavat. Lisäksi 
traktoreiden rinnalle maatiloilla ovat yleistyneet muut ajettavat työ-
koneet. Esimerkiksi erilaiset pienkuormaimet ja mönkijät ovat yleis-
tyneet erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samaan ai-
kaan yhä useammalle tienkäyttäjälle maataloustyökoneet eivät ole 
tuttuja. Pari vuotta sitten päättyneessä karjatilojen rehulogistiikkaa 
käsitelleessä Savonia ammattikorkeakoulun ja TTS:n yhteishankkees-
sa mallinnettiin kahden lypsyrobotin kokoluokan maitotilan työt 
ja määritettiin muun muassa kuljetusten ja peltolohkolle/-lohkol-
ta siirtymisten vaatima työaika peltoviljelytöissä. Käytetyistä mene-
telmistä riippuen kuljetusten ja siirtymien osuudeksi saatiin 26–38 
prosenttia peltoviljelytöiden työnmenekistä.

 Kääntymisonnettomuuksista yleisin onnettomuustyyppi on ohittavan ajoneuvon vasem-
malle kääntyvään maatalousajoneuvon törmääminen.

Veli-Matti Tuure
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ONNETTOMUUSRISKIN TIEDOSTAMINEN

Hitaiden ajoneuvojen liikenneturvallisuustutkimukseen liittyvän 
kyselyn perusteella suomalaisista vähintään 100 hehtaarin tiloista 
17 % ilmoitti tilan maatalousajoneuvon olleen osapuolena tieliiken-
neonnettomuudessa viimeisen 10 vuoden aikana. Vastaavasti vas-
taajista 64 % kuvasi vähintään yhden hitaalla ajoneuvolla sattuneen 
läheltä-piti-tilanteen liikenteessä. Tapaturmailmoitusten perusteel-
la maatalousajoneuvolla joudutaan yleisimmin liikenneonnetto-
muuteen maanviljelytöissä (peltotöissä) ja maatilatalouden muissa 
töissä (mm. tuotteiden ja tarvikkeiden kuljetuksessa tilalle tai tilal-
ta, talouskeskusalueen ja tiestön kunnossapitotöissä sekä maatila-
talouden asiointimatkoilla). 

Hitaasti liikkuvat työkoneet ovat vuosittain osallisena noin 400 
poliisin tietoon tulleessa liikenneonnettomuudessa. Näistä onnetto-
muuksista 245:ssä traktori oli vuonna 2013 vähintään yhtenä osapuole-
na. Vastaavasti samana vuonna traktorimönkijä tai muu 400–1000-ki-
loinen moottoriajoneuvo oli osallisena noin 80 onnettomuudessa ja 
työkone tai muu yli 1000-kiloinen moottoriajoneuvo noin 70 onnet-
tomuudessa. Näiden moottoriajoneuvojen lisäksi hitaasti liikkuvik-
si ajoneuvoiksi lasketaan myös hevonen, joka on osallisena vuosit-
tain noin 10:ssä poliisin tietoon tulleessa liikenneonnettomuudessa. 

Suomessa vuosina 2008–2013 sattuneissa tieliikenneonnetto-
muuksissa, joissa traktori on ollut onnettomuudessa osallisena ajo-
neuvona, onnettomuuksissa on kuollut vuosittain keskimäärin 6,5 
ja loukkaantunut 68 henkilöä. Kuolleista keskimäärin 51 % on ollut 
toisena osapuolena, 44 % traktorin kuljettajina ja 5 % matkustajana 
traktorissa. Vastaavasti loukkaantumiseen johtaneissa tieliikenneon-
nettomuuksissa 56 %:ssa loukkaantunut on ollut toisena osapuole-

na, 36 %:ssa traktorinkuljettajana 
ja 10 % matkustajana traktorissa. 
Tarkastelujakson 2004–2013 alus-
ta traktoreiden liikenneonnetto-

muuksien määrä on ollut laskeva aina vuoteen 2009 saakka. Tuolloin 
onnettomuuksia sattui yhteensä 234 kappaletta. Sen jälkeen yhtä al-
haiseen onnettomuusmäärään ei ole päästy.

Vakuutusyhtiölle tehtyjen vahinkoilmoitusten (MATA) sekä suu-
rille suomalaisille maatiloille vuonna 2015 tehdyn kyselyn perusteella 
hitailla maatalousajoneuvoilla sattuneista liikenneonnettomuuksista 
tyypillisin onnettomuustyyppi on yksittäisonnettomuus traktorilla. 

”Tyypillisimpiä ovat 

kääntymisonnettomuudet”
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ONNETTOMUUSRISKIN TIEDOSTAMINEN

 Traktorionnettomuuksien 2004–2013 jakautuminen eri nopeusrajoitusalueille (N=2 614).
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ONNETTOMUUSRISKIN TIEDOSTAMINEN

Tällaisia ovat muun muassa suistumiset tieltä. Näistä yksittäisonnetto-
muuksista todennäköisesti suuri osa ei tule lainkaan poliisin tietoon.
Poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista, joissa hidas ajoneu-
vo on ollut osallisena, tyypillisimpiä ovat kääntymisonnettomuudet 
(useimmissa tapauksissa ohittava ajoneuvo törmää vasemmalle käänty-
vään traktoriin), yksittäisonnettomuudet ja kohtaamisonnettomuudet. 
Vasemmalle kääntyvään traktoriin törmääminen, suoraan kulkevan trak-
torin ohittamisesta seuraava onnettomuus ja peräänajot ovat tyypillisiä 
valtateillä sattuvia onnettomuuksia, joissa maatalousajoneuvo on osallise-
na. Liikenneonnettomuuksista, joissa traktori on ollut osallisena, yli puo-
let on sattunut (vuosina 2004–2013) alueella, jossa nopeusrajoitus on 80 
km/h tai suurempi. Vastaavasti kapeilla paikallisteillä sattuvia onnetto-
muustyyppejä ovat tyypillisesti kohtaamisonnettomuudet ja suistumiset.

 Kyselyssä (2015) yleisimmin mainitut läheltä-piti-tilannetyypit maatalousajoneuvolla liiken-
teessä  liikuttaessa. Kyseinen vaaratilanne on voinut sattua vastaajalle useaan kertaan.

0 20 40 60 80 100 120 140

ellä ajavan maatalousajoneuvon vaarallinen ohitus
vasemmalle kääntyvän maatalousajoneuvon ohitus

vaara lanne  vastaantulevan ajoneuvon kanssa
muu vaara lanne risteyksessä

pellolta, metsästä tai pihasta elle tulo
työkoneen työntyminen elle käänny äessä eltä pois

oikealle kääntyvän maatalousajoneuvon ohitus
tekninen vika

peräänajovaara
kylkikosketusvaara ohite aessa

liukkaus
suistumisvaara

jonon kerry äminen maatalousajoneuvon taakse
huonokuntoinen e: heitot, väistöliikkeet

liikennemerkkien ja pos laa koiden väistäminen
muut vaara lanteet

Kyselyssä vaara lanteen kuvanneiden vastaajien lukumäärä
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ONNETTOMUUSRISKIN TIEDOSTAMINEN

Suurille suomalaisille maatiloille vuonna 2015 tehdyn kyselyn pe-
rusteella yleisimmin kuvattuja tieliikenteessä sattuneita läheltä piti 
-tilanteita ovat tiellä ajavan maatalousajoneuvon vaarallinen ohitus, 
vasemmalle kääntyvän maatalousajoneuvon ohitus, vaaratilanne vas-
taantulevan ajoneuvon kanssa sekä muu vaaratilanne risteyksessä 
(esimerkiksi sivutieltä päätiellä liikkuvan maatalousajoneuvon eteen 
ajaminen). Kyselyn mukaan yleisimmin tieliikenneonnettomuuteen 

joutunut maatalousajoneuvo on perä-
vaunua tai työkonetta kuljettava trak-
tori. Vähintään yhtä selvästi vastapuo-
lena on – silloin kun onnettomuuteen 
liittyy toinen osapuoli – henkilöauto.

Liikenteen lisäksi traktoreilla ja muil-
la maatalouden hitailla ajoneuvoilla 
joudutaan onnettomuuksiin toki myös 

teiden ulkopuolella: pelloilla ja pihoilla. Niinpä turvallisuus on pi-
dettävä aina mielessä näiden ajoneuvojen kanssa työskenneltäessä. 
Esimerkiksi traktoritapaturmista noin kaksi kolmasosa sattuu oh-
jaamoon tai ohjaamosta kuljettaessa tai työkonetta kytkettäessä 
tai irroitettaessa. Myös mönkijäonnettomuuksista suurin osa sat-
tuu muualla kuin yleisillä teillä.

”Hitailla ajoneuvoilla 

joudutaan 

onnettomuuksiin 

toki myös teiden 

ulkopuolella.”



MAATALOUSKONEILLA LIIKENTEESSÄ – OPAS TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN 7

ENNEN HITAALLA AJONEUVOLLA LIIKENTEESEEN 
LÄHTEMISTÄ

Ajoneuvon ja koneen valinta

Päätös ajoneuvon tai tiellä usein liikuteltavien koneiden hankinnasta 
tai valinnasta on osa maantiellä ajamisen ennakointia. Maantieajossa 
tärkeitä ajoneuvon ominaisuuksia ovat ajo-ominaisuuksiin vaikut-
tavat tekijät, kuten hyvä jousitus, ja turvallisuuteen vaikuttavat te-
kijät, kuten kunnolliset jarrut.

Ajoneuvon ajo-ominaisuuksia maantieajossa voidaan parantaa 
maantieajoon sopivilla renkailla. Maastokäyttöiset renkaat heiken-
tävät mm. mönkijöiden tieliikenneominaisuuksia. Renkaat tulisi siis 
valita ajoneuvon käyttötarkoituksen mukaan. Liukkaalla kelillä ket-
jut tai joissakin tapauksissa renkaiden nastoitus voivat olla tarpeen 
pidon säilymiseksi.

Istuimen kautta kuljettajaan välittyvä tärinä ja heilahdukset voivat 
vaikuttaa ajoneuvon hallittavuuteen. Ajonopeuden lisääminen voi-
mistaa tärinää. Niinpä erityisesti suurimmilla nopeuksilla ja huono-
kuntoisilla, epätasaisilla alustoilla ajamisessa akseliston, ohjaamon ja 

  Hitaan ajoneuvon jousitus vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin maantienopeuksilla.

Veli-Matti Tuure
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

istuimen vaimennuksella voidaan vaikuttaa ajoneuvon hallittavuuteen.
Kunnossa olevat, tehokkaat jarrut ovat erittäin tärkeä asia liikenne-

turvallisuuden kannalta. Maantieajossa 
vasemman ja oikean puolen jarrupol-
kimet on muistettava kytkeä yhteen, 
jos ajoneuvossa on erilliset polkimet. 
Raskasta perävaunua vedettäessä jar-
ruilla varustettu perävaunu lyhentää 
yhdistelmän pysähtymismatkaa.

Turvavyöstä on apua myös maata-
louden hitaissa ajoneuvoissa mahdollisissa ulosajo- tai törmäystilan-
teissa. Turvavyön käytön on todettu monissa tutkimuksissa lieven-
tävän oleellisesti loukkaantumisen riskiä kolaritilanteissa.

 Raskaalla kalustolla pysähtymismatka voi olla pitkä, jos vain vetokone on varustettu jarruil-
la. Jarrulliset perävaunut parantavat tilannetta.

Veli-Matti Tuure

”Raskasta perävaunua 

vedettäessä jarruilla 

varustettu perävaunu 

lyhentää yhdistelmän 

pysähtymismatkaa.”
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

Maatalousajoneuvon näkyminen ja tunnistaminen

Vaikka monet maatalousajoneuvot ovat kookkaita, kohtaamisti-
lanteet muiden tielläliikkujien kanssa tulevat usein eteen äkillises-
ti. Heikosti valaistua hidasta ajoneuvoa ei huomata ajoissa tai sitä ei 
tunnisteta hitaaksi ajoneuvoksi. Tarjolla on kuitenkin useita tekni-
siä ratkaisuja, joilla hitaan ajoneuvon näkymistä ja tunnistettavuutta 
voidaan parantaa. Kun hitaalla maatalousajoneuvolla joudutaan liik-
kumaan tieliikenteessä, ajoneuvossa on oltava hitaan ajoneuvon kil-
pi (oltava, jos moottorityökoneen omamassa on suurempi kuin 500 
kg; hitaan ajoneuvon kilpi tarvitaan myös kolmipyöräiseen mopoon 
ja kevyeen nelipyörään, jonka leveys on yli 1,00 metriä, sekä raken-
teelliselta nopeudeltaan enintään 50 kilometriä tunnissa kulkevaan 
traktoriin). Ulkomaisissa tutkimuksissa on huomattu, että hitaan 
ajoneuvon kilpi tunnistetaan huonosti etenkin nuorten tienkäyttä-
jien keskuudessa, joten se ei vielä ole tae ajoneuvon tunnistamises-
ta hitaaksi ajoneuvoksi.

 Hitaan ajoneuvon kilpi.

Hilla Tuure
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

Näkymistä edistävät kunnolliset etu- ja takavalot. Erityisesti maata-
lousajoneuvojen takavalojen kuntoon ja takaosan merkintöihin tulee 
kiinnittää huomiota. Maatalousajoneuvojen ja -työkoneiden valoi-
hin liittyvät parannustoimenpiteet ovat maatalousyrittäjien useim-
min mainitsema toimenpide maatalouden liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi. Takavalot ja -heijastimet vaaditaan kaikkiin moot-
torikäyttöisiin ajoneuvoihin. Traktoriin tai moottorityökoneeseen 

  Takavaloja parantamalla helpotetaan hitaan ajoneuvon tunnistamista.

Veli-Matti Tuure

  Vilkkuvaa valoa kiinnittää 
 tehokkaasti huomion.

”Takavalot ja 

-heijastimet 

vaaditaan kaikkiin 

moottorikäyttöisiin 

ajoneuvoihin.”

Veli-Matti Tuure
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

kytketyssä hinattavassa laitteessa vaaditaan takavalot vain olosuh-
teissa, jotka liikennesääntöjen mukaan edellyttävät valojen käyttöä.

Jos traktoriin tai moottorityökoneeseen on liitetty työväline, joka 
on 0,2 metriä ajoneuvoa leveämpi tai jos ajoneuvon tai työvälineen 
leveys on yli 2,6 metriä, ulkonevat osat on merkittävä sekä eteen- 
että taaksepäin puna-keltaisin juovin ja lisäksi eteenpäin suunna-
tuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin punaisin heijastimin. Myös 
edellä mainittua mittaa kapeammissa työkoneissa äärivalot autta-
vat paremmin hahmottamaan ajoneuvon mitat.

Muusta liikenteestä leveydeltään ja nopeudeltaan poikkeavaa 
kuljetusta voidaan verrata tienhuoltamiseen ja korjaukseen tarkoi-
tettuihin ajoneuvoihin sekä erikoiskuljetuksiin, jolloin vilkkuvaa kel-
taista valoa (”majakkaa”) voi käyttää, jos pakottavista syistä on lii-
kuttava pimeään aikaan tai ruuhka-aikaan. Näin muut tiellä liikkujat 
pystyvät tunnistamaan ja ottamaan huomioon muista ajoneuvoista 
poikkeavan ajoneuvon. Valoa ei kuitenkaan ole varsinaisesti tarkoi-
tettu tähän käyttöön eikä sitä saa käyttää kuin tarvittaessa.

  Äärivalot helpottavat ajoneuvon mittojen hahmottamista.

Veli-Matti Tuure
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

Myös näkymistä ja tunnistamista edistävien varusteiden kunnos-
ta ja puhtaudesta on huolehdittava. Viallisista tai kuran peittämis-
tä valaisimista ei saada niiden tarjoamaan hyötyä täysimääräisesti. 
Niinpä valaisinten ja heijastimien kunto on tarkastettava aika ajoin 
ja etenkin pellolta maantielle siirryttäessä on varmistettava, että va-
lot ja heijastimet eivät ole kuran peitossa.

Ohjaamottomalla kevyellä ajoneuvolla, esimerkiksi traktorimön-
kijällä, tiellä liikuttaessa on suositeltavaa käyttää erottumista ja nä-
kymistä helpottavaa värikästä ajoasua. Kypärän lisäksi ajoasu kuu-
luukin mönkijänkuljettajan turvavarusteisiin.

Kuljettajan kunto ja ajokokemus

Itsestään selvää tulisi olla, että liikenteeseen hitaalla maatalousajoneu-
volla lähtevän kuljettajan on oltava ajokuntoinen. Päihteettömyyden 
lisäksi ajoon tulee lähteä vain terveenä, virkeänä ja ilman ajokun-
toon vaikuttavaa lääkitystä. Erityisesti kiireisinä sesonkityöaikoina 
on huolehdittava siitä, että väsyneenä ei lähdetä ajamaan liikentee-
seen. Myös stressi on onnettomuusriskiä kasvattava tekijä.

Erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä ja muu-
toin vaativilla reiteillä hitaan maatalouskoneen 
kuljettajaksi kannattaa valita kokenut kuljettaja. 
Kokemus auttaa tunnistamaan erilaisia liikenneti-
lanteita, ennakoimaan tapahtumia ja hallitsemaan 
usein suurikokoista ajoneuvoa. Ulkomittojen ja 
hitauden lisäksi moni maatalousajoneuvo poik-

keaa muista ajoneuvoista myös ohjattavuuden, pitkän pysähtymis-
matkan ja massansa suhteen. Näiden vaikutuksesta ajettavuuteen 
kokemus tuo tärkeää tietoa. Liikenneonnettomuustilastojen valos-
sa nuoret traktorinkuljettajat ovat muiden ikäluokkien kuljettajia 
useammin yksittäisonnettomuuksissa ja onnettomuuksissa kevyen 
liikenteen kanssa. Tyypillisiä tieltä suistumiseen johtaneita kuljetta-
jan tekemiä virheitä ovat mm. liian reunassa ajaminen, keskittymi-
sen herpaantuminen sekä liian suuri tilannenopeus. 

”Kokemus auttaa 

tunnistamaan 

erilaisia 

liikennetilanteita”
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

Näkeminen ohjaamosta

Isokokoisen koneen tai koneyhdistelmän kuljettaminen edellyttää 
hyvää näkyvyyttä kuljettajan paikalta. Niinpä ikkunoiden ja peilien 
puhtaana pitämisestä ja tarvittaessa pudistamisesta ennen ajoon läh-
temistä on huolehdittava. Teleskooppivartiset peilit parantavat nä-
kemistä ja helpottavat takana tulevan liikenteen seuraamista myös 
leveitä työkoneita vedettäessä. Säädettävyyden ansiosta peilinvarret 
voidaan säätää lyhemmiksi käytettäessä traktoria esimerkiksi metsä-
töissä, jolloin peilien rikkoutumisriskiä voidaan pienentää.

Kamera ja siihen liitettävä monitori voidaan asentaa peilejä va-
paammin sopiviin paikkoihin. Sekä peilit että kamerat paitsi paran-
tavat kuljettajan mahdollisuuksia seurata ympäristön tapahtumia 
myös vähentävät taaksepäin katsomisesta aiheutuvia kiertyneitä 
selän ja niskan asentoja. Lisäksi esimerkiksi etukuormainta käytet-
täessä traktorin eteen suunnatun kameran ansiosta työn on todet-
tu nopeutuvan.

  Teleskooppivartiset peilit ja kameratekniikka helpottavat ympäristön tarkkailua.

Veli-Matti Tuure
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

Töiden suunnittelu ja ajoitus

Töiden suunnittelulla voidaan vaikuttaa oleellisesti tieliikentees-
sä ajon määrään hitailla ajoneuvoilla. Erityisesti pääteillä liikkumis-
ta tulisi minimoida. Tiealueella liikkumista ja olemista tulee välttää 
– silloin kun se on mahdollista – pimeään aikaan ja ruuhka-aikana. 
Liikkumisen ajoittaminen ruuhka-aikojen ulkopuolelle onkin toisek-
si yleisin kaikista maatalousyrittäjien mainitsemista tiloilla käytössä 
olevista liikenneturvallisuutta edistävistä ratkaisuista. Tietysti myös 
huonoja kelejä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Muita usein 
mainittuja töiden suunnitteluun liittyviä ratkaisuja olivat ajokertojen 
minimointi peltolohkoille liikuttaessa ja reitin valinta.

Kuljetusetäisyyksien pidentyessä esimerkiksi lisäpellon hankin-
nan seurauksena maatiloilla on otettu käyttöön kuorma-autoja myös 
tilan sisäisiin kuljetustehtäviin. Kuorma-autoa tai rekkaa voidaan 
käyttää mm. säilörehun kuljetukseen etäpelloilta. Auton käytöllä 

  Kuorma-autoja voidaan käyttää myös tilan sisäisiin kuljetuksiin vähentämään maantieajoa 
 hitailla ajoneuvoilla.

Veli-Matti Tuure
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ENNEN LIIKENTEESEEN LÄHTEMISTÄ

maantiekuljetuksia voidaan nopeuttaa pitkillä matkoilla. Kuorma-
auton käyttö edellyttää muun muassa hyvää pellon kantavuutta ja liit-
tymien riittävää leveyttä. Hitaan maatalousajoneuvon ajokertoja maan-
tiellä voidaan vähentää myös liikkumalla tilakeskuksen ja peltolohkon 
väliä esimerkiksi henkilöautolla silloin, kun kuljetettavina on vain hen-
kilöitä (esimerkiksi ruokataukoihin liittyvät siirtymiset). Hitaimpia työ-
koneita voidaan puolestaan kul-
jettaa pitkillä siirtymillä lavetilla.

Yksi ratkaisu liikenteessä aja-
misen vähentämiseksi on kah-
den perävaunun tai perävaunun 
ja hinattavan työkoneen kytke-
minen traktoriin, jolloin yhdel-
lä ajokerralla saadaan tehtyä normaalisti kaksi ajokertaa vaativaa 
siirtoajoa. Hinattavan laitteen kytkeminen perävaunuun on sallit-
tu vain maatalouden käytössä. Traktoriin kytkettyyn perävaunuun 

  Lavettikuljetuksella hitaimpien työkoneiden siirtäminen etäkohteisiin sujuu nopeammin kuin 
 ajamalla.

Veli-Matti Tuure

”Hitaimpia 

työkoneita voidaan 

puolestaan kuljettaa 

pitkillä siirtymillä 

lavetilla.”
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saa liittää massaltaan pienemmän perävaunun tai vastaavan maa-
taloudessa käytettävän laitteen. Yhteenlaskettu kytkentämassa ei 
saa ylittää etummaisen perävaunun rakenteen perusteella määräy-
tyvää kytkentämassaa.

Muut toimenpiteet ennen liikenteeseen lähtemistä

Maatalousajoneuvot eivät kuulu säännöllisen tarkastuksen (katsas-
tuksen) piiriin, joten kuljettajalla on suuri vastuu ajoneuvon kunnos-

ta. Vuosina 1994–2003 sattuneita traktorei-
den liikenneonnettomuuksia selvittäneen 
tutkimuksen mukaan traktorin tekninen 
vika vaikutti noin 10 kertaa useammin on-
nettomuuden syntyyn kuin muissa ajoneu-
voryhmissä. Ajoneuvon kunnon tarkasta-

minen ennen liikenteeseen lähtemistä kannattaakin ottaa tavaksi. 
Ajoneuvon kunnon lisäksi käyttötavat vaikuttavat turvallisuuteen. 

  Kytkemällä traktoriin kytkettyyn perävaunuun hinattava työkone voidaan siirtymissä 
vähentää ajokertojen määrää.

Veli-Matti Tuure

”Ajoneuvon kunnon 

lisäksi käyttötavat 

vaikuttavat 

turvallisuuteen.” 
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Tieliikeominaisuuksia heikentävät muun muassa maastokäytön mu-
kaiset ilmanpaineet renkaissa, tasauspyörästön lukon käyttäminen 
maantieajossa ja väärin kuormattu perävaunu. Tilanteen mukaiset 
asetukset, säädöt ja käyttötavat ovatkin ajoneuvon kunnon tarkas-

tamisen lisäksi tärkeitä liikenneturval-
lisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Julkisilla teillä liikuttaessa ulkone-
vat tai terävät koneenosat tulisi pois-
taa tai suojata. Tällöin tulee huolehtia 
erityisesti siitä, että kuljetusasentoon 

käännetyt tai ajokoneen perään kytketyt koneenosat on kunnolla 
lukittu. Ennen pellolta tielle siirtymistä renkaat ja työkone on tarvit-
taessa puhdistettava maa-aineksen tielle kulkeutumisen estämiseksi. 

  Leveä leikkuupöytäinenkin puimuri voidaan siirtää turvallisesti maantiellä, kun leikuupöytä 
 irroitetaan siirron ajaksi.

”Ennen pellolta tielle 

siirtymistä renkaat ja 

työkone on tarvittaessa 

puhdistettava.”

Veli-Matti Tuure
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Maatalousajoneuvon kuljettaminen maantiellä 

Hitaan ajoneuvon kuljettaja voi omalla ajokäyttäytymisellään vaikut-
taa liikenteen sujuvuuteen. Takaa tulevan liikenteen seuraaminen ja 
tilan antaminen, rauhallisuus, maltti, varovaisuus ja huolellisuus, oi-
kea tilannenopeus sekä ennakoiva ajotapa helpottavat kaikkien tien-
käyttäjien liikkumista.

Liian reunassa ajamista tulee kuitenkin välttää, sillä tien penk-
ka ei välttämättä kestä painavan koneen painoa, mistä voi seurata 
vaaratilanne. Etenkin paikallisteillä postilaatikot ja tienviitat on voi-
tu sijoittaa niin lähelle ajorataa, että leveää konetta, esimerkiksi pa-
ripyörillä varustettua traktoria, kuljetettaessa tien reunassa voidaan 
joutua tekemään väistöliikkeitä, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen. 
Kun pääteillä hitaan ajoneuvon kuljettajan on seurattava erityisesti 
takana tulevaa liikennettä, kapeammilla paikallisteillä päähuomion 
vie edestä lähestyvä liikenne. 

Peräkkäin ajavat maatalousajoneuvot voivat helpottaa ohitta-
mista pitämällä keskinäinen etäisyys riittävän pitkänä. Ohittajan ei 

  Liikenteen sujumiseksi on eduksi antaa tilaa ohittavalle ajoneuvolle.

Veli-Matti Tuure
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tällöin tarvitse yrittää mennä koko hitaiden ajoneuvojen jono ohi 
kerralla. Kapeilla ja mutkaisilla teillä hitaan ajoneuvon taakse kertyvä 

jono kannattaa päästää ohi ajamalla tien sivuun 
esimerkiksi pysäkille. Ohituksia helpottamalla ja 
jonoa purkamalla hitaan ajoneuvon kuljettaja 
vähentää myös muuta ohittelua liikenteessä.

On tärkeää, että hitaalla ajoneuvolla liikkuva 
ilmaisee selvästi aikeensa muille tienkäyttäjille. 
Tämä on tarpeen aina, kun ajolinjasta tai –no-
peudesta aiotaan poiketa. Suuntavilkun näyt-
täminen hyvissä ajoin ennen hidastamista ja 
kääntymistä, selkeä ryhmittyminen ja vielä sen 
jälkeenkin takana tulevan ja edestä lähestyvän 

liikenteen varmistaminen ennen kääntymistä muodostavat turval-
lisen liikkumisen perustan.

Varsinkin kapeilla ja mutkaisilla teillä muuta ajoneuvokantaa le-
veämmillä ajoneuvoilla liikuttaessa yksi keino liikenneturvallisuuden 

  Ohittaminen on helpompaa, kun hitaat ajoneuvot pitävät keskinäisen etäisyyden riittävän 
pitkänä.

Veli-Matti Tuure

”Ohituksia 

helpottamalla ja 

jonoa purkamalla 

hitaan ajoneuvon 

kuljettaja 

vähentää myös 

muuta ohittelua 

liikenteessä.”
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lisäämiseksi on saattoajoneuvon käyttäminen. Samaa vauhtia hitaan 
ajoneuvon kanssa etenevä saattoajoneuvo antaa vastaantulevalle 
enemmän aikaa reagoida, kun leveä ja hidas ajoneuvo kohdataan.

Yksintyöskentelyssä 
matkapuhelin on turvalli-
suusvaruste, joka kannattaa 
pitää mukana myös kulje-
tustehtävissä. Myös maata-
lousajoneuvon kuljettajan 
on käytettävä hands free 
-laitetta, mikäli hän haluaa käyttää puhelinta ajon aikana. 

  Saattoajoneuvon käyttäminen etenkin kapeilla ja mutkaisilla teillä varoittaa vastaantulevas-
ta työkoneesta.

Reetta Palva

”Saattoajoneuvo 

antaa 

vastaantulevalle 

enemmän aikaa 

reagoida.”
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MUITA ENNAKOIVIA TOIMENPITEITÄ
LIIKENNETURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tiestöön kohdistuvat toimenpiteet

Tilan omien liittymien sijoituksella ja mitoituksella voidaan edis-
tää liikenneturvallisuutta. Riittävän leveä liittymä vähentää tarvetta 
”koukata” keskitien kautta tieltä pellolle käännyttäessä. Joissain ta-
pauksissa pysäkkiä hyödynnetään eräänlaisena ryhmittymiskaista-
na päätieltä käännyttäessä.

Hyvä näkyvyys pellolta tai pihalta tielle tultaessa antaa pelivaraa 
ja vähentää vaaratilanteita. Näkemäesteiden raivaaminen liittymien 
ympäriltä ja yksityisteiden mutkaosuuksilla parantavat myös näky-
vyyttä. Aina liittymän paikkaa ei ole järkevä muuttaa eikä näkemä-
esteitä voida poistaa. Tällöin näkyvyyttä voidaan parantaa liittymiin 
asennettavilla peileillä. Peilin ansiosta esimerkiksi etunostolaitteella 
varustetun traktorin kuljettaja pystyy näkemään tielle tarvitsemat-
ta ajaa koneen etuosaa tiealueelle.

  Linja-autopysäkki tuo lisää tilaa sivutielle kääntyvälle.

Veli-Matti Tuure
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Myös oman tiestön rakentaminen ja tierumpujen asentaminen 
peltolohkojen väliin voi tulla joissakin tapauksessa kyseeseen mini-
moitaessa yleisillä teillä ajamisen tarvetta maatalousajoneuvoilla. Tämä 
saattaa tulla kysymykseen vilkkaiden pääteiden varsilla sijaitsevilla maa-
tiloilla. Myös tilan oma tiestö vaatii kunnossapitoa.

Muut toimenpiteet

Muita tiloilla toteutettuja liikenneturvallisuutta edistäviä teknisiä 
toimenpiteitä olivat siirrettävät maataloustyökoneista varoittavat 
varoitusmerkit (sesonkitöiden aikana) ja ajonopeutta rajoittavat lii-
kennemerkit maatilan lähistöllä.

Erityisesti työsesonkien aikana työpäivät saattavat venyä pitkiksi. 
Työn riittävä tauotus parantaa kuljettajan toimintakykyä ja edistää 

siten liikenneturvallisuutta. Kuljetustyössä 
toimivan työssä jaksamista edistävät myös 
terveelliset ruokatottumukset (säännöl-
linen ateriarytmi, normaali annoskoko, 
lautasmallin mukainen ateria ja sydänys-
tävällinen ruoka), riittävä juominen (unet-
tomuusoireiden estämiseksi suositeltava 

yläraja kahville viisi kupillista päivässä), riittävä lepo (hyvä ja riittävän 
pitkä yöuni) ja liikunta (kuntoliikunta, taukoliikunta ja venyttely).

  Liittymään asennettu peili helpottaa maantielle 
näkemistä.

Veli-Matti Tuure

”Aina liittymän paikkaa 

ei ole järkevä muuttaa 

eikä näkemäesteitä 

voida poistaa.”

”Työn riittävä tauotus 

parantaa kuljettajan 

toimintakykyä 

ja edistää siten 

liikenneturvallisuutta.”
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  Poikkeavasta liikenteestä – esimerkiksi maataloustyökoneista sesonkitöiden aikana – voi-
daan varoittaa siirrettävillä varoitusmerkeillä.

Veli-Matti Tuure
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