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1 Yleistä 

1.1 Määräyksen tarkoitus  

 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa tieliikennelain (729/2018): 
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 97 § :n 2 momentissa tarkoitetut määräykset linja-auton sammuttimesta ja 

ensiaputarvikkeista; 

 102 §:n 3 momentissa tarkoitetut määräykset nopeuskilven ulkomuodosta 

ja muusta teknisestä toteutuksesta;  

 105 §:n 4 momentissa tarkoitetut määräykset eri ajoneuvoluokkiin kuulu-

vien ajoneuvojen talvirenkaista; 

 106 §:n 4 momentissa tarkoitetut määräykset ajoneuvon renkaiden nasta-

määrien sallituista eroista;  

 113 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset matkailukorin valaisimista ja 

heijastimista; 

 129 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset valaisimien ja heijastimien 

teknisistä ominaisuuksista sekä sijoituksesta ajoneuvoon; 

 130 §:n 5 momentissa tarkoitetut määräykset merkintöjen, valaisimien ja 

heijastimien teknisistä ominaisuuksista sekä sijoituksesta ajoneuvoon tai 

työvälineeseen; ja 

 liitteen 5.1 kohdassa n tarkoitetut tekniset määräykset turvalaitteista ja –

varusteista linja-autossa, jonka suurin sallittu nopeus on 100 km/h. 

1.2 Soveltamisala 

Määräystä sovelletaan ajoneuvoliikenteeseen tiellä sellaisilla ajoneuvoilla, joihin so-

velletaan ajoneuvolakia. 

Erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetulla Liikenne- ja viestintävi-

raston määräyksellä voidaan määrätä poikkeuksia tämän määräyksen määräyk-

sistä. 

2 Talvirengas 

2.1 Henkilö-, paketti- ja erikoisauton sekä O2-luokan perävaunun talvi-

rengas 

 

Tieliikennelain 105 §:ssä tarkoitetuksi, luokittelumassaltaan enintään 3500 kg ole-

van henkilö-, paketti- ja erikoisauton sekä O2-luokan perävaunun talvirenkaaksi 

katsotaan rengas, joka on: 

1) hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talvirenkaaksi E-säännön n:o 

117, 109 tai 108 mukaisesti ja merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mu-

kaisesti 3PMSF-symbolilla (kuva);  

2) ensisijaisesti maastokäyttöön E-säännön n:o 117 tai 109 mukaisesti hyväksytty 

rengas, joka on merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti POR-

merkinnällä (Professional Off Road); tai 
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3) tieliikennelain 106 §:ssä tarkoitettu nastarengas. 

 
 

2.2 Luokittelumassaltaan yli 3500 kg auton sekä linja-auton talvirengas 

Tieliikennelain 105 §:ssä tarkoitetuksi, kuorma-auton, linja-auton ja luokittelumas-

saltaan yli 3500 kg olevan henkilö- tai erikoisauton talvirenkaaksi katsotaan rengas, 

joka on hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talvirenkaaksi E-sään-

nön n:o 117 tai 109 mukaisesti ja on merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn 

mukaisesti 3PMSF-symbolilla. Tässä tarkoitetuksi talvirenkaaksi katsotaan myös tie-

liikennelain 106 §:ssä tarkoitettu nastarengas sekä ensisijaisesti maastokäyttöön E-

säännön n:o 117 tai 109 mukaisesti hyväksytty rengas, joka on merkitty maini-

tussa E-säännössä säädetyn mukaisesti POR-merkinnällä (Professional Off Road). 

2.3 Talvirengas traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilo-
metriä tunnissa 

Traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, talvirenkaaksi 

katsotaan talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas taikka nastarengas tai lu-

miketjuin varustettu rengas. 

2.4 Talvirengas moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyö-
rässä, raskaassa nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä 

Kolmipyörän, nelipyörän, raskaan nelipyörän ja kevyen nelipyörän talvirenkaaksi kat-

sotaan rengas, joka on hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talviren-

kaaksi E-säännön n:o 117 tai 108 mukaisesti ja merkitty mainitussa E-säännössä 

säädetyn mukaisesti 3PMSF-symbolilla taikka joka on tämän määräyksen 2 kohdassa 

tarkoitettu nastarengas. Jos tässä tarkoitettuun ajoneuvoon soveltuvia edellä tarkoi-

tettuja renkaita ei ole yleisesti saatavissa, talvirenkaaksi katsotaan muu talvikäyt-

töön soveltuva karkeakuvioinen rengas taikka nastarengas tai lumiketjuin varustettu 

rengas. 

Moottoripyörän ja mopon talvirenkaaksi katsotaan talvikäyttöön soveltuva karkeaku-

vioinen rengas. 

2.5 Siirtymämääräys 

Poiketen siitä, mitä määrätään 2.1 ja 2.2 kohdassa, voidaan talvirenkaana käyttää 

rengasta, joka on talvikäyttöön soveltuva ja varustettu merkinnällä M+S, M.S, M & 

S, M-S, MS tai "Mud and Snow" 30 päivään marraskuuta 2024.  Ajoneuvoluokan O2 

perävaunun talvirenkaana voidaan käyttää tällaista rengasta 30 päivään marras-

kuuta 2029. 

 

3 Nastamäärien ero ajoneuvon renkaissa 

Henkilö-, paketti- ja, erikoisautossa sekä luokittelumassaltaan enintään 3500 kg 

olevassa auton perävaunussa (O1-ja O2-luokka) käytettävien nastarenkaiden nasta-

määrät eri renkaissa saavat poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan 
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nastamäärästä, jossa nastoja on eniten. Poikkeama saa kuitenkin olla tätä suu-

rempi, jos nastojen lukumäärä on jokaisessa renkaassa vähintään 75 prosenttia uu-

den vastaavan renkaan nastojen lukumäärästä. Tässä tarkoitetuksi nastaksi ei kat-

sota katkennutta nastaa eikä sellaista nastaa, josta puuttuu siihen jääpidon paran-

tamiseksi asennettu muuta nastaa kovempi osa. 

4 Linja-auton käsisammutin  

Tieliikennelain 97 §:ssä tarkoitettujen linja-autossa olevien sammuttimien on oltava 

sammutusteholtaan yhteensä vähintään kahta teholuokan 43A 233BC käsisammu-

tinta vastaava. Vaatimuksen voi täyttää kahdella tai useammalla käsisammutti-

mella, joista vähintään yksi soveltuu moottoritilassa olevan palon sammuttamiseen.  

Linja-autossa, joka on hyväksytty kuljettajan lisäksi enintään 22 matkustajalle tai 

joka on varustettu E-säännössä n:o 107 säädetyt vaatimukset täyttävällä palontu-

kahdutusjärjestelmällä, on edellä määrätystä poiketen oltava sammutusteholtaan 

vähintään teholuokan 43A 233BC käsisammutinta vastaava käsisammutin. Käsi-

sammuttimen voi korvata kahdella tai useammalla käsisammuttimella, jotka yh-

teensä täyttävät edellä tarkoitetut vaatimukset. 

Käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella 

sammuttimeen tehtävien merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen 

standardin EN 3-7 tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen 

erittelyn mukaisia. 

Käsisammuttimen on sovelluttava –30° C:n tai kylmemmässä lämpötilassa käytet-

täväksi ja oltava ajoneuvopalojen sammutukseen soveltuva. 

Käsisammutin on tarkastettava asianmukaisesti enintään vuoden välein. 

5 Turvalaitteet ja -varusteet 100 km/h linja-autossa 

Tieliikennelain liitteen 5.1 kohdassa n tarkoitetussa linja-autossa, jonka suurin sal-

littu nopeus on 100 km/h, on oltava: 

1) lukkiutumattomat jarrut; 

2) vähintään 100 km/h nopeudelle ilman käyttöjakson aikarajoitusta hyväksytyt 

renkaat; 

3) moottoritehon ja tiellä sallitun enimmäismassan suhde vähintään 11 kW/t; 

4) pääntuki ja turvavyö kaikilla istumapaikoilla; 

5) takaapäin suojattu kuljettajan paikka; 

6) mahdollisuus matkatavaroiden kiinnittämiselle tai sijoittamiselle siten, että niistä 

ei aiheudu vaaraa; 

7) ajopiirturi, jonka mitta-alue ulottuu vähintään nopeuteen 125 km/h, jos ajoneu-

vossa on oltava ajopiirturi; 

8) auton takana mustin 20 mm levein reunoin varustettu keltainen pyöreä kilpi, 

jonka halkaisija on 240 mm ja johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty 

luku 100. 

 

Edellisen kappaleen 5 ja 8 luetelmakohtaa ei sovelleta tieliikennelain liitteen 5.1 

taulukon kohdassa o tarkoitettuun matkailuautoon. 

Edellä 8 luetelmakohdassa tarkoitettu kilpi on poistettava, jos linja-auto ei enää 

täytä edellisessä kohdassa määrättyjä vaatimuksia.  
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6 Nopeuskilpi 

Tieliikennelain 102 §:ssä tarkoitetun nopeuskilven on oltava taakse näkyvä mustin 

reunoin varustettu keltainen tai valkoinen, halkaisijaltaan 240 mm:n mittainen pyö-

reä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty suurinta sallittua no-

peutta kilometreinä tunnissa osoittava luku. 

7 Matkailukorin valaisimet ja heijastimet 

Tieliikennelain 113 §:ssä tarkoitettuun matkailukoriin on kiinnitettävä matkailukorin 

suurinta leveyttä ilmaisevat valaisimet, jos matkailukori ulottuu sivusuunnassa ajo-

neuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Valaisimien sijoituksen matkailukorin ää-

rimittoihin nähden sekä valaisimien värin ja valonvoimakkuuden on täytettävä E-

säännön n:o 48 muutossarjassa 03 tai uudemmassa muutossarjassa säädetyt, ääri-

valaisimia koskevat vaatimukset. 

Jos matkailukori haittaa autossa olevien taaksepäin suunnattujen pakollisten valai-

simien näkyvyyttä, matkailukoriin tai autoon on asennettava kyseisiä valaisimia 

vastaavat valaisimet, joiden sijoituksen matkailukorin ja auton äärimittoihin nähden 

sekä värin ja valonvoimakkuuden on täytettävä ne vastaavia valaisimia koskevat E-

säännössä n:o 48 säädetyt vaatimukset, joita Suomessa sovellettiin auton ensim-

mäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Valaisimien sijoitus saa kui-

tenkin poiketa mainitussa E-säännössä säädetystä, jos matkailukorin muoto tai ra-

kenne sitä edellyttää. Autoon asennettuja valaisimia ei tarvitse poistaa käytöstä. 

Matkailukoriin saa asentaa O2-luokan matkailuperävaunuun asennettaviksi sallittuja 

valaisimia ja heijastimia vastaavat valaisimet ja heijastimet. Valaisimien ja heijasti-

mien sijoituksen matkailukorin äärimittoihin nähden sekä värin ja valonvoimakkuu-

den on täytettävä ne vastaavia valaisimia koskevat E-säännössä n:o 48 säädetyt 

vaatimukset, joita Suomessa sovellettiin auton ensimmäisen käyttöönoton ajan-

kohtana tai tätä myöhemmin. Takaheijastimiin sovelletaan kuitenkin auton takahei-

jastimia koskevia vaatimuksia.  

8 Yli 2,60 m leveiden moottorityökoneiden, työvälineiden ja hinatta-

vien laitteiden suurinta leveyttä osoittava kilpi 

Tieliikennelain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetun, yli 2,60 m leveiden moottorityö-

koneiden, työvälineiden ja hinattavien laitteiden merkitsemiseksi käytettävän kilven 

on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1) kilven on oltava kummallakin puolella pinta-alaltaan vähintään 300 cm2; 

2) kilpi on kiinnitettävä osoittamaan ajoneuvon tai työvälineen suurinta leveyttä ja 

sijoitettava niin, että ajoneuvon rakenteet tai kuorma eivät haittaa sen näkyvyyttä 

muille tienkäyttäjille. 

9 Yli 2,60 m leveän traktorin suurinta leveyttä osoittavat valot ja 

heijastimet 

Tieliikennelain 129 §:n 2 momentissa tarkoitettujen, levikepyöristä mitattuna yli 

2,60 m leveään traktoriin kiinnitettävien valaisimien ja heijastimien on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 
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1) Valaisimet ja heijastimet on kiinnitettävä osoittamaan ajoneuvon suurinta le-

veyttä ja sijoitettava niin, että ajoneuvon rakenteet tai kuorma eivät haittaa nii-

den näkyvyyttä muille tienkäyttäjille;  

2) Valaisimien ja heijastimien on oltava vähintään 0,35 m ja enintään 1,50 m 

korkeudella, jollei traktorin rakenteesta muuta johdu; 

3) Valaisimien on toimittava samanaikaisesti etu- ja takavalaisimien kanssa; 

4) Eteenpäin suunnattujen valaisimien on näytettävä ruskeankeltaista valoa ja 

taaksepäin suunnattujen punaista valoa; 

5) Valaisimen valoaukon pinta-alan on oltava vähintään 40 cm2; 

6) Valaisimen on näytettävä yhtäjaksoista valoa, jonka on oltava valovoimak-

kuudeltaan takavalaisimen valovoimakkuutta suurempi, mutta ei jarruvalaisi-

men valovoimakkuutta suurempi; 

7) Heijastimien on oltava leveydeltään vähintään 75 mm ja korkeudeltaan vä-

hintään 150 mm;  

8) Edellä 7 kohdassa tarkoitettujen, eteenpäin suunnattujen heijastimien on ol-

tava valkoisia tai ruskeankeltaisia ja taaksepäin suunnattujen punaisia. 

Edellä tarkoitettujen heijastimien sijasta tai lisäksi saa käyttää tieliikennelain 130 

§:n 2 momentissa tarkoitettuja kilpiä. 
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pääjohtaja 
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