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MÄÄRITELMIÄ 

TRAKTORI 
 
Traktori, T-luokka, on moottorikäyttöinen joko pyörin tai teloin varustettu 
ajoneuvo, joka on rakennettu vetämään, työntämään, käyttämään tai 
kuljettamaan pääasiassa maa- ja metsätaloudessa käytettäviä työvälineitä 
tai vetämään tai työntämään maa- ja metsätaloudessa käytettäviä 
ajoneuvoja 
 
*vähintään 2 akselia 
*suurin rakenteellinen nopeus vähintään 6 km/h 
*jaetaan alaluokkiin T1, T2 ja T3 (pyörillä varustetut) ja C (telaketjut) 
 
Traktorin suurin sallittu nopeus 40 km/h (T1a, T2a ja T3a) tai 
yli 40 km/h (T1b, T2b ja T3b) 
 

LIIKENNETRAKTORI 
 
Liikennetraktori on tavaran kuljetukseen tarkoitettu kuormaa kantava 
nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustettu traktori.  
 
Liikennetraktori on myös muu traktori, jota käytetään tavaran kuljetukseen 
suuremmalla kuin kytkentämassaltaan enintään 10 tonnin perävaunulla 
varustettuna, näitä ovat käytännössä tavalliset maa- ja metsätaloudessa 
käytettävät traktorit. Liikennetraktoreiksi ei kuitenkaan katsota 
traktoria, jota käytetään polttoainemaksulain 7 §:ssä tarkoitettuihin 
kuljetuksiin. 
 
Liikennetraktorin suurin sallittu nopeus 50 km/h 
 

MOOTTORITYÖKONE 
 
Moottorityökone on omalla käyttövoimallaan liikkuva ajoneuvo, joka on 
suunniteltu ja rakennettu työkoneeksi eikä sovellu matkustajien tai 
tavaroiden kuljettamiseen 
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Moottorityökone on myös satamissa ja terminaalialueilla käytettävä 
vetotrukki, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, ellei sitä ole 
pidettävä kuorma-autona tai traktorina 
 
Myös työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten maa-ainesten kuljetuksiin 
tarkoitettu muu ajoneuvo kuin traktori (dumpperi), jollei ajoneuvoa ole 
pidettävä kuorma-autona. 
 
Moottorityökoneen suurin rakenteellinen nopeus on 40 km/h. 
 

TRAKTORIN PERÄVAUNU SEKÄ VAIHDETTAVA LAITE 
 
Perävaunulla tarkoitetaan tavaran kuljetukseen rakennettua hinattavaa 
laitetta.  
 
Traktorien perävaunut jaetaan seuraaviin alaluokkiin 
 
R1 - akselimassojen summa enintään 1.500 kg 
R2 - akselimassojen summa yli 1.500 kg, mutta enintään 3.500 kg 
R3 - akselimassojen summa yli 3.500 kg, mutta enintään 21.000 kg 
R4 - akselimassojen summa yli 21.000 kg 
 
Traktorin ja moottorityökoneen perävaunua tai hinattavaa laitetta ei 
tarvitse rekisteröidä. (autoon kytkettävä hinattava laite on rekisteröitävä) 

 

HINATTAVA LAITE 
 
Hinattavalla laitteella tarkoitetaan muuta hinattavaa ajoneuvoa kuin 
perävaunua. 
 
Traktoriin kytkettävät vedettävät vaihdettavat laitteet luokitellaan 
seuraavasti 
 
S1 - luokka, jonka akselimassojen summa on enintään 3.500 kg 
S2 - luokka, jonka akselimassojen summa ylittää 3.500 kg  
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LIIKENNETRAKTORIN, TRAKTORIN JA MOOTTORITYÖKONEEN 
PAKOLLISET VARUSTEET 

Liikennetraktorin varustevaatimuksia 
Liikennetraktoriksi katsastetulta traktorilta vaaditaan tiettyjä 
lisäedellytyksiä ja näiden edellytysten täytyttyä liikennetraktorille sallitaan 
tiettyä suurempia arvoja. 
 
Liikennetraktorin varustevaatimukset: Liikennetraktorissa tulee olla kaikki 
samat varusteet kuin traktorissakin. Lisäksi liikennetraktorissa tulee olla 
roiskesuojat jokaisella pyörällä, myös paripyörillä. Roiskesuojan tulee 
ulottua vähintään renkaan levyisenä pyörän akselin pystytason etupuolelle 
vähintään 30 astetta ja takapuolella vähintään 50 astetta. Erillistä 
roiskesuojaa ei vaadita jos liikennetraktorin muilla rakenteilla saavutetaan 
sama vaatimustentaso. Roiskesuojan tulee olla kourumainen, kourun 
syvyys vähintään 30 mm. Kourumaisuus saa vähetä edellä mainittuja 
kulmia lähestyessä. Roiskesuojan etäisyys akselista ei saa olla renkaan 
halkaisijaa suurempi edellä mainittujen kulmien välisellä alueella. 
 
Lisäksi liikennetraktorissa on renkaiden, ajopiirturin, jarrujen ja valojen 
osalta omia vaatimuksia, jotka selviävät myöhemmin tässä monisteessa. 
Liikennetraktoria koskevat aina kaikki traktoriakin koskevat 
määräykset, koska liikennetraktori on traktorin alalaji. 
 

Renkaat 
Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla ilmarenkaat tai 
kumipäällysteiset telaketjut. Jos traktorissa tai moottorityökoneessa on 
umpirenkaat tai metalliset ketjut, sen rakenteellinen nopeus voi olla 
enintään 10 km/h. 
Renkaissa saa käyttää nastoja, lumiketjuja tai vastaavia liukuesteitä, jotka 
eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Liukuesteiden käytölle ei ole 
aikarajoja. 
Traktori on varustettava kokonaismassan ja akselille kohdistuvien 
massojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaissa ei ole 
urasyvyysvaatimusta, mutta kudokset eivät kuitenkaan saa olla näkyvissä.  
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Liikennetraktori on varustettava vyörenkain. Vyörenkaan kirjaintunnus on 
R, se löytyy suurimmasta osasta renkaista. (Poikkeuksena joitakin 
palakuvioisia traktorinrenkaita.) 
 

Peilit 
Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka omamassa on yli 0.5 tonnia, 
tulee olla taustapeilit. Milloin rakenteista, laitteista tai varusteista johtuen 
näkyvyys kuljettajan paikalta sivulle on haitallisesti estynyt, on 
ajoneuvoon asennettava tarpeelliset lisäpeilit. 
 

Jarrut 
Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla tehokas käyttöjarru ja 
seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite.  
 
Liikennetraktorin käyttöjarrun tehovaatimuksena on hidastuvuus 3,5 m/s2.  
 
 

Hitaan ajoneuvon kilpi 

                            
Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 
tonnia ja rakenteellinen nopeus enintään 50 km/h, tulee olla hitaan 
ajoneuvon kilpi. Mikäli traktoriin on kytketty kilvellä varustettu hinattava 
laite, ei sitä tarvita itse ajoneuvossa.  
 

Muut pakolliset rakenne ja varustemääräykset 
Lisäksi tulee olla: 
Huurteen- ja sumunpoistolaite, koneellinen tuulilasin pyyhin ja 
pesujärjestelmä, toimiva äänimerkinantolaite sekä perävaunun jarruliitin 
(jarruventtiili) tulee olla aina liikennetraktorissa. 
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KOKONAISMASSA, AKSELI- JA TELIMASSA, OMAMASSA SEKÄ 
KYTKENTÄMASSA 
 
Traktori ja perävaunu yhdistelmää punnittaessa pitää ottaa huomioon 
 

1. Sallitut akselimassat/telimassat 
2. Traktori: rekisteröintitodistuksen mukaan 
3. Perävaunu: tieliikennelain mukaan, kuten akselille ja telille olevat 

massat tieliikennelain Aakt mukaan tulkitaan. Mikäli perävaunu on 
rekisteröity, käytetään rekisteriotteen massoja. (Tämä koskee lähinnä 
liikennetraktorin perävaunuja.) 

 

AKSELI- JA TELIMASSA 
 
Suurimmat sallitut teli- ja akselimassat määräytyvät tieliikennelain 
mukaan. Telimassoja tarkastettaessa akseleiden väli määrää sallitut massat, 
jotka kohdistuvat akselin kohdalta pystysuorasti tiehen. Mitä pienempi on 
telin renkaiden napojen väli, sitä pienempi on sallittu telimassa. 
 
Akselille ja telille kohdistuvat massat:  
 
Suurin sallittu akselille kohdistuva massa on: 
 
a) muu kuin vetävä akseli    10     t 
     
b) vetävä akseli (ei koske traktorin perävaunua)  11.5  t  
 
Suurin perävaunun kaksiakseliselle telille kohdistuva massa on: 
 
a) akseliväli pienempi kuin 100 cm   11,5    t 
b) akseliväli  100-129 cm  16    t 
c) akseliväli  130-179 cm  18    t 
d) akseliväli   180 cm ja suurempi  20    t 
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Suurin perävaunun kolmiakseliselle telille kohdistuva massa on: 
 
a) akselien etäisyys enintään 130 cm  21 t 
b) akselien etäisyys   131 ja suurempi 24 t 
 
(Huom. Poikkeuksena tästä on Sisu kuorma-auton alustalle rakennettu 2-
akselinen traktorin perävaunu, joka saa erivapaudella 18 tonnin telimassan, 
vaikka akseliväli on alle 1.3 metriä. Tämä on ainoa sallittu poikkeus, eikä 
niitä ole liikenteessä kovinkaan monia kappeleita.) 
 
 
 
TRAKTORIN KYTKENTÄMASSA  
 
Traktorin kytkentämassa perävaunulle muodostuu 3:lla eri tapaa: 
 
A: 2 x traktorin omamassa, ellei B tai C kohdan arvot täyty 
 
B: 2.6 x traktorin omamassa, mikäli vetokoukkuun kohdistuu 
pystysuuntainen voima, jonka suuruus vähintään 15 % hinattavan 
ajoneuvon kytkentämassasta tai jos traktorissa on jarrujärjestelmä jolla 
saavutetaan 3.5 m/s2 hidastavuus  
 
Yleisin. Suurin osa nykyisistä yhdistelmistä täyttää tämän kohdan. 
Uudet nelivetotraktorit täyttävät kaikki tämän B kohdan. 
 
C: 3 x traktorin omamassa, jos perävaunussa on traktorin jarrupolkimesta 
säätyvät toimivat jarrut. Käytännössä liikennetraktoreihin kytketyissä 
perävaunuissa täyttyy tämä kohta, mikäli jarrut ovat kunnossa.  
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KYTKENNÄT 

 
 
 

KAHDEN PERÄVAUNUN KYTKEMINEN TRAKTORIIN 
 
 
Traktoriin kytkettyyn perävaunuun saa kytkeä kytkentämassaltaan   
pienemmän perävaunun tai vastaavan maatalouteen käytettävän hinattavan 
ajoneuvon.  

 
Perävaunujen tai perävaunun ja hinattavan ajoneuvon yhteenlaskettu 
kytkentämassa ei saa ylittää etummaisen perävaunun rakenteen perusteella 
määräytyvää kytkentämassaa 
 
 
 
Hinattavan laitteen kytkeminen perävaunuun on sallittua ainoastaan 
maatalouden käytössä. 
 
Kokonaismassalla perävaunun kohdalla tarkoitetaan perävaunujen 
renkaiden kautta maahan pystysuorasti kohdistuvaa massaa. 
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MOOTTORIKÄYTTÖISEN JA HINATTAVAN AJONEUVON 
KYTKEMINEN 
 
Ajoneuvoyhdistelmässä tulee vetävän ja hinattavan ajoneuvon välisten 
kytkinlaitteiden olla tarkoituksenmukaiset ja luotettavat sekä ajoneuvon ja 
kytkinlaitteiden valmistajan kyseiseen käyttöön ja kuormitukseen 
tarkoittamat. 
 
Kytkinlaitteiden tulee olla toisiinsa sopivia ja turvallisia. Perävaunun 
kytkinkohtaan ei saa kohdistua ylöspäin suuntautuvaa nostoa. 
 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen kytkettävän hinattavan ajoneuvon 
tulee olla leveytensä, pituutensa ja muiden kytkentämittojensa sekä jarru- 
ja sähköjärjestelmiensä samoin kuin muiden kytkinlaitteidensa puolesta 
sopivia toisiinsa kytkettäväksi. 
 
Traktoriin saa kytkeä useamman kuin kaksi perävaunua jos se on 
nähtävyyksiin ja yleisötilaisuuksiin tutustuvien henkilöiden kuljetuksessa. 
Yhdistelmän pituus saa kuitenkin olla enintään 25.25 metriä ja 
perävaunujen yhteinen kytkentämassa on enintään kolme x traktorin 
omamassan suuruinen. 
 
Kuormaa kantavaan runko-ohjauksella varustettuun traktoriin, 
dumpperiin, ei saa kytkeä hinattavaa ajoneuvoa 
 

 
Traktoriin kytketty keskiakseliperävaunu saa kuormittaa pystysuuntaisesti 
traktorin vetokytkintä maksimissaan 3 tonnin suuruisella voimalla.  
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MOOTTORITYÖKONEEN KYTKENNÄT 
 

Moottorityökoneeseen saa kytkeä poltto- ja voiteluaineiden sekä työhön 
liittyvien varusteiden kuljetukseen käytettävän ajoneuvon, 
matkailuperävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen kuten esimerkiksi 
taukotuvan, työmaakopin tms.  
 
Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään moottorityökoneen 
omamassan suuruinen  
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Traktorin perävaunun pakolliset valaisimet ja heijastimet 
 

a) suuntavalaisimet, milloin vetäjän suuntavalaisimet eivät ole näkyvissä 
b) takavalaisimet 
c) takana punaiset heijastimet 
d) hitaan ajoneuvon kilpi 
e) etuheijastimet, mikäli leveys yli 2.2 m, moottorityökoneeseen liitetyn 
perävaunun leveys yli 1.6m. 
 
 

Hinattavan ajoneuvon pakolliset valaisimet ja heijastimet 
 
a) suuntavalaisimet , jos vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole 
selvästi näkyvissä. 
b) takavalaisimet käytettäessä hinattavaa laitetta olosuhteissa, jotka 
liikennesääntöjen mukaan   
    edellyttävät valojen käyttöä. 
c) takana punaiset heijastimet 
d) etuheijastimet , jos hinattavan laitteen leveys yli 1.6 metriä 
 
 
 

Liikennetraktorin perävaunu: pakolliset varusteet, valaisimet ja 
heijastimet 

 
Liikennetraktorin perävaunulla on poikkeuksellisesti monia 
lisävaatimuksia tavallisen traktorin perävaunuun/hinattavaan laitteeseen 
verrattaessa. Seuraavassa selvitetään kaikki liikennetraktorin perävaunun 
pakolliset/ vaadittavat laitteet, valaisimet ja heijastimet: 

 
1. Käyttöjarru, joka toimii traktorin jarrua käytettäessä. Lisäksi 
vaatimuksena on, että perävaunun  
    jarrut saavuttavat 3.5 m/s2 hidastavuuden 0.8 kitkakertoimella. 
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2. Seisontajarru eli käsijarru. Perävaunun kytkennän irrotessa 
yllätyksellisesti ajossa, on perävaunussa oltava laite, joka lukitsee jarrut. 
Kuvatunlainen systeemi on samankaltainen kuin O2-O4 luokan 
perävaunuiltakin vaaditaan. 
 
3. Roiskesuojat kaikilla pyörillä. Roiskesuojia ei vaadita, mikäli 
roiskumista ei tapahdu lavan rakenteen takia, muuten kyllä. Roiskesuojien 
tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaan 
yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30 astetta pyörän 
akselin kautta kulkevan pystytason  etupuolella ja takana, perävaunun 
ollessa kuormittamaton , ainakin akselin tasalle. Roiskesuojien 
leikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin 
yläpuolelta mitattuna vähintään 30 mm. Roiskesuojien reunan etäisyys 
akselista ei saa olla suurempi kuin puolitoista kertaan renkaan säde. 

 
4. Lisäksi vaaditaan seuraavat valaisimet ja heijastimet 
 a) jarruvalot 
b) suuntavalot 
c) etuvalaisimet 
d) takavalaisimet 
e) sivuvalaisimet. Mikäli korirakenteen pituus on yli 6 metriä, on 
sivuvalaisimia oltava  perävaunun    
    kummallakin puolella vähintään 2 kpl 
f) takana punaiset kolmion malliset heijastimet 
g) hitaan ajoneuvon kilpi 
h) etuheijastimet, jos perävaunun leveys on yli 2.2 m tai 
moottorityökoneen perävaunun leveys on  
    yli 1.6 m. (Väriltään valkoiset.) 
 
Lisäksi liikennetraktorin perävaunussa ja tavallisen traktorin perävaunussa 
saa olla erilaisia vapaaehtoisia valaisimia kuten työ- ja apuvalaisimet, 
sumuvalaisimet jne. 
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Traktoriyhdistelmän suurin sallittu pituus 
 
 

Traktorin ja perävaunun muodostaessa yhdistelmän, määräytyy suurin 
sallittu yhdistelmän pituus perävaunun akselistorakenteen mukaan. 

 
Traktori + puoliperävaunu    16.5 m  
Traktori + 2 puoliperävaunua    16.5 m 

 
Traktori + varsinainen perävaunu   16.5 m 
Traktori + 2 varsinaista perävaunua   16.5 m 

 
Traktori + keskiakseliperävaunu   16.5 m 
Traktori + 2 keskiakseliperävaunua   16.5 m 
 
Traktori + enemmän kuin 2 perävaunua   25.25 m 
(Huom. tämä koskee ainoastaan huvi- ja yleisötilaisuuksien 
henkilökuljetuksia) 
 
Ainoastaan maatalouteen tai tienpitoon käytettäviin työkoneisiin, 
työvälineisiin ja hinattaviin laitteisiin ei sovelleta Aakt 24 ja 25 § 
päämittoja koskevia säännöksiä.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 29 § määrää kuitenkin tietyt 
maksimi pituudet ja leveydet maataloudessa ja tienpidossa käytettäviin 
työkoneisiin, -välineisiin ja hinattaviin laitteisiin. Kyseiset maksimi mitat 
yllä olevia.   
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AJOKORTTI 

 
AJOKORTTILUOKKA T LT B BE C1 C C1E CE Ammatti-

pätevyys 
Traktori, nopeus enintään 40 
km/h 

X X X X X X X X EI VAADITA 

Traktori, nopeus enintään 40 
km/h + perävaunu 

X X X X X X X X EI VAADITA 

Liikennetraktori, nopeus 
enintään 50 km/h 

 X   X X X X EI VAADITA 

Liikennetraktori, nopeus 
enintään 50 km/h + perävaunu 

 X   X X X X EI VAADITA 

Traktori, nopeus yli 40 km/h, 
enintään 60 km/h 

 X   X X X X EI VAADITA 

Traktori, nopeus yli 40 km/h, 
enintään 60 km/h + perävaunu 

 X   X X X X EI VAADITA 

Traktori, enintään 3.500 kg, 
nopeus yli 60 km/h 

  X X X X X X EI VAADITA 

Traktori, enintään 3.500 kg, 
nopeus yli 60 km/h + perävaunu 

   X   X X EI VAADITA 

Traktori, yli 3.500 kg, alle 7.500 kg 
nopeus yli 60 km/h 

    X X X X VAADITAAN 

Traktori, yli 3.500 kg, alle 7.500 kg 
nopeus yli 60 km/h + perävaunu 

      X X VAADITAAN 

Traktori, yli 7.500 kg, nopeus yli 60 
km/h 

     X  X VAADITAAN 

Traktori, yli 7.500 kg, nopeus yli 60 
km/h + perävaunu 

       X VAADITAAN 

 
Siirtymäsäännöksen mukaan ennen 1.1.2016 saatu T- tai B- luokan ajo-
oikeuden omaava henkilö saa kuljettaa polttoainemaksulain 7§ mukaisessa 
ajossa (maa- ja metsätalousajo) ennen 1.1.2016 tai 1.1.2016 - 31.12.2017 
välisenä aikana rekisteröityä liikennetraktoria. 
 
Huom. "väliinputoaja". Jos esim. mönkijätraktori katsastetaan 60 km/h 
nopeudelle, sitä saa kuljettaa vain LT-, C1- ja C-luokan ajo-oikeudella. 
Perävaunun kytkemisen jälkeen vain LT-, C1E- ja CE-luokan korteilla. 
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(Tämä siitä huolimatta, että sama laite nelipyöräksi rekisteröitynä ilman 
ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta on ajettavissa B- luokan kortilla)  
 
Perävaunun kytkeminen ei vaikuta max. 60 km/h traktorien 
ajokorttiluokkaan. (Poikkeuksena enemmän kuin 2 perävaunua 
"nähtävyyksien katselussa", tarkemmin myöhemmin) 
 
Yli 60 km/h kulkevissa traktoreissa minkälainen perävaunu tahansa 
edellyttää traktorin massan vaatiman luokan  + lisäksi E- luokan ajokortin . 
 
Nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustettu DUMPPERI, vaatii aina  
C-luokan ajokortin ajon laadusta huolimatta. 
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TRAKTORIN, PERÄVAUNUN, HINATTAVAN LAITTEEN ja 
työvälineiden sekä koneiden MERKINNÄT  

Tienpitoon ja maatalouteen käytettävät ajoneuvot ja laitteet 
 
1. Maatalouteen tai tienpitoon käytettäviin työkoneisiin, 

työvälineisiin ja hinattaviin laitteisiin ei sovelleta Aakt:n 24 ja 
25 pykälien päämittoja koskevia säännöksiä. Aakt 24 ja 25 
koskee lähinnä yhdistelmien pituuksia ja autojen leveyttä. 

 
Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan moottorikäyttöisen ajoneuvon 
hinattavaksi rakennettuja ajoneuvoja, kuten perävaunu ja hinattava laite. 

 
2. Työkone tai laite ei kuitenkaan saa ilmeisesti vaarantaa 

muuta liikennettä, ja kaikki kohtuudella vaadittavat 
toimenpiteet ylileveyden poistamiseksi on tehtävä 

 
Esimerkiksi nykyisistä ”leveistä”, käytännössä yli 5 metriä leveistä 
leikkuupuimureista on pikakiinnityksellä oleva irrotettava leikkuupöytä 
irrotettava ajettaessa yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tiealueella, koska 
kyseinen yhdistelmä on vaaraksi muulle liikenteelle. Lisäksi koneet on 
tehty sellaisiksi, että niillä on mahdollista kuljettaa leikkuupöytää perässä.  

 
3. Ylileveiden työkoneiden, työvälineiden ja laitteiden 

merkitsemiseksi on ajoneuvon eteen ja taakse, tai jos 
työvälinettä tai laitetta vedetään, vetävän ajoneuvon eteen ja 
työvälineen taakse, asetettava pituudeltaan ja sijoitukseltaan 
ajoneuvon ja työvälineen suurinta leveyttä vastaava, 
vuoroittaisin punaisin ja keltaisin poikkijuovin maalattu kilpi, 
jonka päissä on edessä valkoiset ja takana punaiset 
heijastimet. Vastaavat merkinnät voivat olla ajoneuvossa tai 
laitteessa. 

 
4. Jos vetävän ajoneuvon tai sen perävaunun valojen ja 

heijastimien näkyminen on estynyt, tulee laite varustaa 
vastaavin irrallisin valaisimin ja heijastimin.   
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5. Suurimman sallitun leveyden ylittyessä tulee lisävalojen olla 
seuraavanlaiset: 

 
a. Eteenpäin suunnatut lisävalojen tulee näyttää 
ruskeankeltaista valoa 
b. Taaksepäin suunnattujen punaista 
c. Niiden tulee toimia samanaikaisesti etu- ja 
takavalaisimien kanssa. 

 

Ulkonevat osat ja laitteet 
Kun traktoriin tai moottorityökoneeseen on liitetty työväline, joka ulottuu 
yli 0,2 metriä ajoneuvon suurinta leveyttä vastaavan pituussuuntaisen 
pystytason ulkopuolelle tai jos ajoneuvon tai työvälineen leveys on 
suurempi kuin 2.6 metriä, on ulkonevat osat merkittävä sekä eteen että 
taaksepäin vuoroittaisin punaisin ja keltaisin juovin. Ulkonevat osat on 
lisäksi varustettava eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin 
suunnatuin punaisin e. tai E hyväksytyin heijastimin.  
 
 
 
Käytännössä mikäli ylileveät ja ulkonevat osat on merkitty 
punakeltaisin tarroin(”kilpi”) sekä varustettu eteen ja taaksepäin  ed. 
sivulla  mainituin heijastimin on se riittävä varustus työvälineen 
leveyden varoittamiseen. 
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TRAKTORIN JA MOOTTORITYÖKONEEN SEKÄ NIIHIN 
KYTKETYN HINATTAVAN AJONEUVON TAI TYÖKONEEN 
LEVEYS 
 
Yllä olevassa kuvassa on merkitty traktoriin kytketty äes taaksepäin 
suunnatuin pakollisin valoin ja heijastimin. Äkeen lisäsiivet on nostettu 
pystyyn käytettäessä laitetta tiealueella, jolloin kaikki välttävä ylileveyden 
poistamiseksi on tehty. 
  
Lisäksi traktorin levikepyörät eli tuplarenkaat (mahdolliset 
mammuttirenkaat) ovat aiheuttaneet traktorin ylileveyden, jolloin 
levikepyörien ulkoreunan leveydelle on asennettu lisävalot/heijastimet.  
 
Pimeän aikaan ja ruuhka liikenteessä tiealueella olemista tulee välttää 
mahdollisuuksien mukaan, mutta pakollisen ajon aikana olisi hyvä käyttää 
vilkkuvaa keltaista valoa ”leveän-/erikoiskuljetuksen” merkkinä. Tällöin 
muut tiellä kulkijat osaavat huomioida normaalista leveydestä ja 
nopeudesta poikkeavan kuljetuksen. Valo ei kuitenkaan ole varsinaisesti 
tarkoitettu tähän käyttöön vaan tienhuoltamiseen ja korjaukseen 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin sekä erikoiskuljetuksiin, joihin kyseistä 
muusta liikenteestä leveydeltään ja nopeudeltaan poikkeavaa kuljetusta 
voidaan kuitenkin verrata. Valoa ei kuitenkaan saa käyttää kuin sitä 
tarvittaessa. 
 
Traktoria ja moottorityökonetta, jonka leveys on yli 2.6 m, mutta ei 
kuitenkaan 3 m, saa kuljettaa tiellä, kun sitä siirretään työpaikalta toiselle 
tai huoltoon. 

 
Traktorin suurinta leveyttä mitattaessa ei oteta huomioon levikepyöriä eikä 
työkonetta. Kun yli 2.6 metriä leveää traktoria (levikepyöristä mitattuna) 
kuljetetaan tiellä, on siihen kiinnitettävä lisävalot/heijastimet (edellisellä 
sivulla mainitut). Valot vaaditaan kuitenkin vain pimeään aikaan tai 
näkyvyyden muuten ollessa heikko. Eli aina levikepyörien ollessa 
kytkettynä (kuljetuksen ollessa yli 2,6 metriä leveä) vähimmäis-
vaatimuksena on heijastimet.  
 
Mammuttirenkailla varustetussa yli 2.6 metriä leveässä traktorissa ei 
vaadita leveyden puolesta heijastimia/valoja, mutta ne olisi kuitenkin hyvä 
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olla. Mammuttirenkailla varustetun traktorin suurin sallittu leveys on 3 
metriä.(E.A.) Kyseistä ajoneuvoa, mikäli sen leveys on 2.6- 3 metriä, ei 
kuitenkaan saa käyttää tiellä kuin siirtyessä työpaikalta toiselle tai 
huoltoon. Käytännössä mammuttirenkain varustettu traktori on kuitenkin 
yli 3 m, jolloin sen käyttäminen tieliikenteessä mielestäni tulkitaan 
merkkaustavoiltaan  kuten levike/paripyöriä käytettävä yli 2.6 m leveä 
traktori. 

 
Traktoriin saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, jonka leveys on 2.6 metriä. 
Mikäli traktori on leveämpi kuin 2.6 m, siihen saa kytkeä korkeintaan yhtä 
leveän hinattavan ajoneuvon/perävaunun kuin traktorin leveys on. Sitä ei 
saa kuitenkaan siirtää tiellä kuin työpaikalta toiselle tai huoltoon. 
 
Traktoriin kytkettäessä lietelannan kuljetukseen/levitykseen tarkoitettu 
säiliöperävaunu, saa sen leveys olla enintään 3.3 m. Leveyden ollessa yli 
2.6 m tulee perävaunu varustaa valoin ja heijastimin. 
 
Kuitenkin lähes kaikki uudet kylvökoneet,  äkeet, ruiskut ym. ovat yli 2.6 
metrin levyisiä ja niitä ei lasketa hinattavan laitteen ohjeistuksen mukaan, 
vaikka ne ovatkin varustettu pyörillä. Kyseiset ajoneuvot on luokiteltu 
työkoneiden luokkaan ja niiden vaatimukset ovat pysyneet samana, katso 
sivu 20 aakt 29, 30 ja aarv 183 §.  
 
Eli niitä saa kuljettaa vaikka ne ovatkin traktoria leveämpiä. Kuitenkin on 
muistettava, että ylileveyden välttämiseksi on aina tehtävä kaikki 
mahdollinen, eli mikäli kyseinen laite on mahdollista kuljettaa ylileveyden 
välttämiseksi toisin, se on tehtävä. 
 
Lisäksi kuljettajan tulee aina ottaa huomioon Tieliikennelain 3 pykälä, 
joka sanoo:  
 
Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet. Tienkäyttäjän on noudatettava 
liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. 
 
Muuta huomioitavaa muiden ajoneuvojen liikenneturvallisuuden 
kattamiseksi: 
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Pellolta tielle tultaessa on muistettava puhdistaa suurimmat 
mullat/hiekat/savet jne pois renkaista, jotta ne eivät aiheuta vaaraa muulle 
liikenteelle, lähinnä kevyelle liikenteelle, kuten moottoripyörille ja 
mopoille. Moottoripyörän ajaessa kurvissa hiekkaan/multaan/saveen, 
saattaa tapahtua vaarallinen tieltä suistuminen.  
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Ulkonevien osien ja laitteiden merkintä. 
 
Ulkonevat osat on merkittävä eteen– ja 
taaksepäin punakeltaisin juovin, sekä 
varustettava eteenpäin valkoisilla ja 
taaksepäin punaisilla heijastimilla. Tämä 
koskee myös työkoneita. (ks. sivu 20) 
 
Työkoneen taakse voi tilapäisratkaisuna 
asettaa heijastimen/ kilven puuttuessa myös 
laudan, joka on maalattu kyseisellä tavalla 
punakeltaisin juovin.  
 
Suurinta leveyttä osoittavat valot ja 
heijastimet 
 
* Valoaukon pinta-ala on oltava vähintään 50 
cm2, esim.    
    7.5*7.5 cm 
* Lampunteho vähintään 15 W, enintään 21 

W 
* Eteenpäin ruskeankeltaiset, taaksepäin punaiset 
* Heijastimien koko: 10 cm leveät ja 20 cm korkeat 
* Heijastimien väri: Eteenpäin valkoinen tai ruskean- 
   keltainen, taaksepäin punaiset 
* Valojen ja heijastimien korkeus maasta tulisi olla 35-150  
   cm, jollei rakenteet muuta vaadi. Käytännössä paras   
   paikka lienee lokasuojien päällä/tasolla. 

* Työkoneiden merkkaamisessa 
heijastimien/valojen kokoa  
   ei ole määritelty.  Lisäksi on oltava 
puna/keltaraidoitus,   
   jonka on ulotuttava ulkoreunoille asti.  

Heijastimien ja valojen koko olisi hyvä olla yllä mainittu, mutta laissa  
kokoa ei ole määritelty. 
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YLIKUORMAMAKSU TRAKTORIYHDISTELMISSÄ 
 
Ylikuormamaksulaki tarkoittaa ylikuorman kuljettamista tavaran 
kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja sen 
perävaunussa tiellä. 
 
Ylikuormamaksulaki koskee: 
 

- Dumpperi tyyppistä liikennetraktoria aina 
- Maatalous/liikennetraktorin ja perävaunun käsittävää 

yhdistelmää, sekä tavallisen maataloustraktorin ja 
perävaununkäsittävää yhdistelmää vain silloin, kun se on 
muussa kuin polttoainemaksulain 7  pykälän mukaisessa 
välittömässä maa- ja metsätalouteen liittyvässä kuljetuksessa 
ja ajoa suoritetaan yli 10 tonnin kytkentämassalla. 

 
- 10 tonnin kytkentämassa ei siis ole ylin sallittu 

kytkentämassa, jonka ylittäminen sinänsä aiheuttaisin 
ylikuormamaksun, vaan sen ylittäminen siirtää yhdistelmän 
ylikuormamaksulain piiriin, koska ko. yhdistelmän vetävän 
ajoneuvon katsotaan muuttuneen luokiteltavaksi silloin 
liikennetraktoriksi. 

- Maa ja metsätalousajossa ei traktorin omistussuhteella ole 
merkitystä. 

 
Laki ei koske 
 

- Maa- ja metsätalousajoa (poislukien  dumpperi) 
- Muutakaan ajoa enintään 10 tonnin kytkentämassalla 
- Metsätraktoria, luokiteltu moottorityökoneeksi 
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KYTKENTÄMASSAN YLITTÄESSÄ 10 TONNIA 
 
Huomioon otettavaa traktorin kytkentämassan ylittäessä 10 tonnia.  
 
Mikäli perävaunun akselin/telin kautta tiehen kohdistuva massa ylittää 10 
tonnin rajan, luokitellaan traktori liikennetraktoriksi, vaikka sitä ei olekaan 
rekisteröity kyseiseksi ajoneuvoksi. Luokittelua ei kuitenkaan tehdä, 
mikäli traktori on polttoainemaksulain 7 §:n mukaisessa ajossa. 
 
Käytännössä perävaunun max. massa on 13 tonnia, jos 3 tonnia siitä 
kohdistuu traktorin vetokytkimelle. 
 
Tarkemmin maa- ja metsätalousajosta Trafin nettisivuilta. 
 
Kyseisen traktorin luokittelun muuttuessa liikennetraktoriksi, tulee 
huomioida, että traktori pitäisi olla katsastettu liikennetraktoriksi, 
traktorissa tulisi olla ajopiirturi, kuskin ajokorttivaatimuksena olisi 
vähintään C-luokan ajokortti ja liikennelupakin tulisi olla tietynlaisissa 
vastikkeellisissa ajoissa. Lisäksi perävaunun ja traktorin varusteille tulisi 
olla tiettyjä vaatimuksia kuten perävaunun jarrut, valot, roiskesuojat jne. 
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HENKILÖ- JA TAVARAKUORMAUS, SIDONTA, TUENTA  JA MERKINTÄ
  
 
Henkilökuormaus traktorissa ja sen perävaunussa  
 
Traktoriin ja moottorityökoneeseen saa kuljettajan lisäksi ottaa 
kuljetettavaksi enintään 2 henkilöä, jos näille on järjestetty kiinteät 
turvalliset istuimet. Henkilöt eivät saa haitata näkyvyyttä, eivätkä 
muutoinkaan ajoneuvon kuljettamista. Henkilö tarkoittaa yhtä ihmistä iästä 
riippumatta. 
 
Myös lasten turvaistuimen saa asentaa ja sitä käyttää. 
 
Perävaunulla saa kuljettaa poliisin hyväksymällä reitillä nähtävyyksiin ja 
yleisötilaisuuksiin liittyviä henkilöitä soveltuvin rakentein ja varustein. 
Suurin sallittu ajonopeus on 25 km/h. 
 
Traktoriperävaunulla saa kuljettaa omaa työväkeä sekä perävaunun 
kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen tarvittavaa apuväkeä työ – tai 
määräpaikalle ja sieltä takaisin sillä ehdolla, että kuljetus tapahtuu 
turvallisesti. 
 
 
Tavarakuormaus, kuorman sitominen ja kiinnittäminen. 
 
Tavarakuormasta on tehtävä mahdollisimman liikenneturvallinen sitomalla 
tai tukemalla se siten, ettei se pääse liikkumaan eikä putoamaan ja se on 
pyrittävä tukemaan etupäätyä vasten. Terävät osat on suunnattava 
taaksepäin. Kuorma on suojattava kuormapeitteellä tai vastaavalla tavalla, 
jos on vaarana, että kuorma varisee tai pölyää tielle ajoviiman 
vaikutuksesta. 
 
Sitomisvälineiden tulee olla ehjiä. Puutavara on sidottava vähintään 
yhdellä sitomisvälineellä. Mikäli puiden pituus on yli 3 m, on käytettävä 
vähintään kahta sitomisvälinettä. Jos tavara tai kuljetettava esine on tuettu 
sivutolppia vasten, sen tulee nojata vähintään kahteen saman sivun 
pystytolppaan. 
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Kuorman liikkumista eteenpäin estävien sidosten nimellislujuuksien 
summan kuormatilan molemmilta puolilta yhteen laskettuna on oltava 
vähintään kuorman painon suuruinen, sekä sivulle ja taaksepäin vähintään 
puolet kuorman painosta, jollei kitka kuorman ja kuormatilan pohjan 
välillä tai kuorman laatu salli pienempää sidonnan lujuutta.  
  
Kuorma on aina merkittävä sen ulottuessa yli 1 metrin ääriviivan 
ulkopuolelle takana, päiväsaikaan riittää punainen 0.3*0.3 suuruinen 
punainen lippu, pimeän aikaan vaaditaan punaista valoa osoittava 
valaisin. 
 
Tavara saa ylittää kuormatilan takana enintään 2 metriä ja edessä 1 metriä. 
 
Traktorin kuorma on aina pyrittävä sitomaan/tukemaan, vaikka 
ajoneuvon nopeus ei olekaan 50 km/h nopeampi maksimissaan. 
Kuljettaja vastaa aina kuljetuksen turvallisuudesta ja merkinnöistä. 
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