Opetuslupa 2016
Opas on päivitetty 26.5.2016. Ainoa muutos verrattuna 11.3.2016 julkaistuun versioon koskee kuvakokeen virherajaa. Kesäkuun alusta alkaen oppilaan kuvakokeessa saa olla enintään seitsemän virhettä ja opettajan kokeessa
viisi virhettä. Aikaisemmin virheitä sai olla oppilaalla kahdeksan ja opettajalla kuusi.
Opetusluvalla opetetaan ajamista puolisoille, naapurin lapsille, vanhemmille ja jopa isovanhemmille. Tavallisin
tilanne on, kun vanhemmat opettavat lapsilleen ajamisen perustaidot. Ajokortin hankinta opetusluvalla on vanhempien ja lasten viimeisiä yhteisiä hankkeita. Se tarjoaa miellyttävää yhdessä tekemistä ja joskus jännittäviäkin
hetkiä. Tämä opas on kirjoitettu ohjaamaan opetusluvan hankinnassa, teorian opettamisessa ja ajotaidon harjoittelussa. Opas jakaantuu näihin kolmeen osaan.

Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa
pakollista viranomaisbyrokratiaa. Tästä osasta selviää ajokortin hankinnan kustannukset opetusluvalla ja myös
autokouluopetuksella. Osiossa on myös opetusluvan hankintaan ja opettamiseen liittyvät mallilomakkeet ja tarvittavat liitteet. Opettajan ja oppilaan teoriakoe ja siihen valmistautuminen käydään huolellisesti läpi.

Toinen osa käsittelee teorian opetusta. Trafin eli liikenteenturvallisuusviraston virallisen ohjeen mukaan
teorianopetusta on annettava 19 tuntia. Oppaassa on 19 lukua, yksi luku jokaista oppituntia varten. Opas noudattaa Trafin 27.1.2016 päiväämää opetussuunnitelmaa ”B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen”.

Kolmas osa on tarkoitettu ajamisen opettamiseen. Tämäkin osa noudattaa Trafin opetussuunnitelmaa. Osan alussa on monipuolisia harjoitustehtäviä ajoneuvon hallinnan opetteluun, sitten seuraa pienemmillä
kaduilla ajamisen harjoittelua josta siirrytään vilkkaasti liikennöidyille kaduille. Viimeisenä tulee ajaminen ja
ohittaminen maanteillä suuremmissa nopeuksissa. Liukkaalla ja pimeällä ajon opettamisesta omat lukunsa.

Kolmannen osan lopussa on käsitelty ajokoetta. Ajokokeen rakenne, kesto ja hylkäysperusteet on
käyty huolellisesti läpi. Ajokokeen vastaanottajien haastattelun perusteella on muodostettu käsitys erityisesti
opetusluvalla opetettujen tavallisimmista ajovirheistä. Yleisin syy ajokokeen hylkäykseen on liian suuri tilannenopeus, josta seuraa havainnoinnin arvioinnin virheitä. Nopeusrajoitusten noudattaminen ja riittävä hidastus ennen
risteyksiä on varmin tae ajokokeen läpäisyyn.
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Miksi tämä opas on kirjoitettu
Henkilöauton ajokortin voi hankkia kahdella tavalla. Yksinkertainen tapa on mennä autokouluun, jossa ammattitaitoiset opettajat huolehtivat opetuksesta ja viranomaisbyrokratiasta. Nuorelle oppilaalle jää ainoastaan ajotaidon
opiskelu ja vanhemmille maksajan rooli.
Autokoululle vaihtoehtoinen perinteinen ja yleinen tapa on ajokortin hankinta opetusluvalla. Opetuslupa on
Trafin myöntämä lupa liikenneopetuksen antamiseen nimetylle oppilaalle. Opetusluvan hankintaan ja sillä opettamiseen liittyy monien viranomaisten kanssa toimiminen. Kaikilla viranomaisilla on omat opetuslupaa koskevat
ohjeensa. Lupaa hakevan on perehdyttävä niihin kaikkiin ja täytettävä lukuisia hakemuksia liitenippuineen.
Tähän oppaaseen on koottu opetuslupaopettamista koskevat tiedot kaikilta viranomaisilta. Oppaassa annetaan
selkeät ohjeet eri viranomaisten kanssa toimimiseen opetuslupaopetuksen kaikissa vaiheissa. Oppaassa kerrotaan
opetusluvan hankinta vaihe vaiheelta ja liitteenä on täytettyjä mallilomakkeita. Oppaaseen kuuluu myös sanasto,
jossa selitetään opetuslupaan
liittyviä termejä. Niinikään
oppaan lopussa on internetlinkit
lisätietojen hankintaan.
Oppaassa käsitellään vain
“tavallisia” opetuslupaopettajia.
Liikenneopettajilla on poikkeuksia säännöstöön, mutta liikenneopettajat tietävät ilman opastakin
omat oikeutensa.
Vuoden 2014 alussa voimaan
tulleen lain mukaan kuljettajakoulutuksen perusopetuksen saa
antaa kokonaan opetusluvalla.
Jatko-opinnot harjoittelu- ja
syventävässä vaiheessa on annettava edelleen autokoulussa ellei
opettajalla ole liikenneopettajan
pätevyyttä.

Opetusluvassa ei mainita auton rekisterinumeroa, sillä opetukseen saa
käyttää mitä tahansa opetusajoneuvoksi rekisteröityä B-luokan ajoneuvoa.
Aikaisemmin opetusluvat myönsi poliisi, mutta vuoden 2016 alusta alkaen
lupakäsittely siirtyi Trafille eli liikenteen turvallisuusvirastolle.
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Ajokortin hinta eri opetustavoilla
Ajokortin hankinta tapahtuu kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisenä olevan perusvaiheen saa opettaa opetusluvalla. Kaksi viimeistä vaihetta on opiskeltava autokoulussa. Perusvaiheeseen opetukseen kuuluvat pimeän- ja
liukkaan kelin harjoitukset saa myös opettaa opetusluvalla.
Ajokortin hankinnan vaiheet

1. Perusvaihe, jonka lopuksi oppilas saa ajokortin ja pääsee ajamaan yksin autoa. Opetusluvalla saa antaa perusvaiheen
opetuksen kokonaan. Osan opetuksesta saa ostaa myös autokoulusta.
2. Harjoitteluvaiheen aikana oppilas pitää päiväkirjaa ajoista. Pakollinen autokouluopetus, yksi tunti teoriaa ja kaksi
ajotuntia suoritetaan esimerkiksi kuukauden kuluttua perusvaiheen päättymisestä.
3. Syventävä vaihe suoritetaan autokoulussa vähintään 3:n kuukauden ja enintään kahden vuoden kuluttua perusvaiheen
päättymisestä. Syventävään vaiheeseen kuuluu 4 tuntia teoriaa ja 4 ajotuntia.

Kannattaako opetusluvalla opettaminen

Ajokortin hintavertailu

Opetuslupa 2016

Opettajan teoriakoe

Autokoulu
31

0

Tarvikkeet ( jarrupoljin, peili, kolmio,

150

0

Jarrupolkimen asennus ja poisto**

250

0

Ajoharjoittelurata**, pimeällä ajo

150

0

Opetuslupahakemus
opetusmateriaalit)**
Katsastus**

Polttoaine ja muut autokulut

Pakollinen autokouluopetus**

Yhteensä

30

0

40

0

150

0

0

1650

750

1650

Harjoitteluvaiheen palautejakso

150

Syventävä vaihe autokoulussa**

400

autokoulussa**

Viranomaismaksut*

Ajokortin hinta yhteensä

1600

300

2500

*Viranomaismaksuja: ajokorttilupahakemus 40, passikuvat 15, lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus
0 - 50 teoria- ja ajokoe 96, ajokortti 30.
** Hintaa kannattaa tiedustella useammalta palveluntarjoajalta.
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Yllä olevan laskelmien mukaan opetusluvalla säästää yhden oppilaan opetuksessa noin tuhat euroa. Jos samalla
kertaa opettaa kahta oppilasta, niin jarrupolkimen, katsastuksen ja opettajan tutkinnon joutuu maksamaan vain
kerran. Silloin säästö on noin 1200 euroa oppilasta kohti. Opetuksen voi antaa vaikka omalle lapselle ja lapsen
kaverille, sillä opettajan ja oppilaan ei tarvitse olla saman perheen jäseniä. Jos paikkakunnan autokoulut ovat
kalliita ja jarrupolkimen asentaa itse, niin säästöä tulee oppilasta kohden jopa 1400 euroa.
Opettajalta kuluu opetuslupaopetukseen aikaa vähintään 60 tuntia. Aikaa kuluu teorian- ja ajon opetukseen,
tutkinnoissa käynteihin, opetusluvan hakemiseen sekä jarrupolkimen asennuttamiseen, katsastukseen ja poistamiseen. Kun 900 euron säästö jaetaan 60 tunnilla, saadaan tuntipalkaksi vajaa 15 euroa. Jos samalla kertaa opettaa
monta oppilasta, oppilasta kohden aikaa kuluu paljon vähemmän ja ansio voi nousta jopa 40 euroon tunnilta.
Tästä palkasta tai oikeammin säästöstä ei tarvitse maksaa veroja.
Työtuntien määrää voi pienentää ostamalla teoriaopetuksen autokouluilta tai Internetpalvelusta. Esimerkiksi
www.ratti.fi tarjoaa vilkku -teorianopetuspakettia 50 eurolla. Pakettiin kuuluu 19 teoriaoppituntia Internetin
kautta annettuna niin että oppilas seuraa opetusta tietokoneen tai kännykän ruudulta. Lisäksi oppilas saa tunnukset teoriakokeen harjoitteluun ja Netissä selattavan oppikirjan. www.ratti.fi -palvelussa on myös mahdollisuus
hakea lisäoppilaita opetukseen samalla, kun opettaa omia lapsiaan.
Ajokortin opettaminen opetusluvalla ei ole pelkästään rahakysymys. Se on monesti viimeinen vanhempien ja
lasten yhteisiä projekteja. Tällaisen arvoa ei voi mitata rahassa. Opetusluvan etuna voidaan pitää myös sitä, että
vanhemmankin tulee kerrattua liikennesääntöjä.
Jos oppilaalla on moottoripyöräkortti, pakollinen ajotuntimäärä autokoulussa on pienempi ja ajokortti autokoulussa tulee halvemmaksi. Opetusluvan kustannuksiin pakollisen ajotuntimäärän pieneneminen ei vaikuta juuri
lainkaan, joten opetuslupaopetuksen säästö jää pienemmäksi.

Sivutoiminen opettajuus
Uusien sääntöjen mukaan oppilaan ja opettajan ei tarvitse olla sukulaisia keskenään. Joku saattaa nähdä tässä
ansaintamahdollisuuden. Ajamisen perustaidot voi opettaa sivutoimisesti vaikka kaikille kylän nuorille.
Opetuslupalainsäädännössä on rajoituksia tämän estämiseksi. Kolmen vuoden kuluessa saa olla enintään kolme
sukuun kuulumatonta oppilasta. Lähisukulaisia tämä rajoitus ei koske, sillä lapsia, sisaruksia ja vanhempia saa
opettaa rajattomasti.
Jos kaksi omaa lasta tarvitsee opetusta ja samalla opettaa pari lasten kaveria, kokonaissäästö neljältä oppilaalta
yhteensä on yli 5000 euroa. Tuntuvaan hyötyyn pääsee jo pienelläkin oppilasmäärällä.
Myös verottaja on kiinnostunut kaikenlaisista sivutuloista ja haluaa oman osansa niistä yhteisten palvelujen
kustantamiseksi. Verovapaasti voi opetuksesta veloittaa kaikki tositteilla osoitettavat välittömät kulut, katsastukset, jarrupolkimet asennuksineen ja tutkintomaksut. Ajoharjoittelusta voidaan ilmeisesti maksaa verottomasti
kilometrikorvaus. Kaikki muu opetuksesta saatu maksu lieneekin sitten verotettavaa tuloa.
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Kuljettajaopetuksen kolme vaihetta
Kuljettajaopetus annetaan kolmessa osassa: perusvaiheessa, harjoitteluvaiheessa ja syventävässä vaiheessa. Opetusluvalla voidaan antaa vain perusvaiheen opetus, sillä harjoittelu- ja syventävän vaiheen opettajalla on oltava
liikenneopettajan pätevyys. Perusvaihe päättyy hyväksyttyyn ajokokeeseen, jonka jälkeen oppilas saa varsinaisen
ajokortin postitse.

Perusvaihe
Trafi eli liikenteen turvallisuusvirasto on määritellyt lakien perusteella pakollisen teoria- ja ajo-opetuksen määrän,
sisällön ja antotavan. Ne esitetään Trafin julkaisussa: ”B-luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen”. Julkaisu löytyy Trafin Internetsivuilta. Tämä opas perustuu tuohon julkaisuun, mutta lisäksi
tässä on muuta hyödyllistä tietoa opetusluvan hakemisesta ja opetuksesta.
Opetusluvalla saa antaa vain perusvaiheen opetuksen. Opetusluvan saa ja perusvaiheen opetuksen voi aloittaa
oppilaan täytettyä 17 vuotta. Ajokokeeseen oppilas pääsee vasta täytettyään 18 vuotta. Teoriakokeeseen oppilas
pääsee kuukautta aikaisemmin. Perusvaihe kestää enintään opetusluvan voimassaoloajan, kaksi vuotta. Nopeimmillaan perusvaiheesta lienee mahdollista selvitä alle kuukaudessa.
Perusvaihe ja opetuslupa päättyvät hyväksytysti suoritettuun ajokokeeseen. Välittömästi hyväksytyn kokeen jälkeen opetuslupa päättyy ja oppilas saa kuusi kuukautta voimassaolevan kuljettajantutkintotodistuksen. Kuljettajantutkintotodistus oikeuttaa ajamaan autoa Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomessa. Ajettaessa mukana
on pidettävä todistuksen lisäksi mopokorttia, passia tai muuta henkilöllisyystodistusta.
Kolmen viikon kuluessa ajokokeesta oppilaalle toimitetaan ajokortti postitse tai sen voi noutaa tutkinnon vastaanottajalta. Kun oppilas saa varsinaisen ajokortin, kuljettajantutkintotodistus on tarpeeton.
Perusvaiheeseen kuuluu 19 teoriatuntia (oppitunnin pituus on 45 minuuttia), 18 ajotuntia (ajotunnin pituus on
50 minuuttia). Perusvaiheeseen kuuluva liukkaan kelin ajoharjoittelu on annettava Trafin hyväksymällä ajoharjoitteluradalla. Pimeällä ajon harjoittelu voidaan antaa joko autokoulussa simulaattorilla tai pimeään vuodenaikaan vähäliikenteisellä tiellä. Pimeällä ajon harjoittelun saa jättää myös harjoitteluvaiheessa annettavaksi. Se on
kuitenkin oltava suoritettu, mikäli ensimmäiseen ajokokeeseen mennään joulu-, tammi- tai helmikuussa.

Harjoitteluvaihe
Harjoitteluvaihe alkaa heti hyväksytyn ajokokeen jälkeen. Oppilas saa ajaa yksin autoa, mutta hänen on pidettävä
oppimispäiväkirjaa ja osallistuttava autokoulussa pidettävään harjoitteluvaiheen palautusjaksoon. Siihen kuuluu
tunti teoria- ja kaksi tuntia ajo-opetusta. Se suositellaan pidettäväksi noin kuukauden kuluttua ajokokeesta.

Syventävä vaihe
Syventävä vaiheen opetus annetaan autokoulussa, sillä opettajalta vaaditaan liikenneopettajan pätevyys. Opetukseen pääsee kun ajokortti on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ja harjoitteluvaiheen opinnot on suoritettu. Syventävään vaiheeseen kuuluu kaksi tuntia ajoa liikenteessä, kaksi tuntia ajoa ajoharjoitteluradalla sekä
neljä tuntia teoriaopetusta. Syventävän vaiheen opetuksesta autokoulu antaa todistuksen, joka on toimitettava
Trafille kahden vuoden kuluessa hyväksytystä ajokokeesta.
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Autokouluopetus osana opetuslupaopetusta
Autokouluopetuksella voi korvata osan tai kokonaan ajo- ja
teoriaopetuksen. Jotkut autokoulut tarjoavat koko teoria-

Teoriaopetusta Internetistä

opetusta oppilaille opetuslupaopetuksen yhteydessä. Ope-

www.ratti.fi vilkku -teoriapaketti

tuksesta vastaa kuitenkin opetuslupaan merkitty opettaja,

Uusi palvelu toteuttaa koko
teorianopetuksen virtuaaliluokassa niin että
oppilaat seuraavat opetusta tietokoneella tai
kännykällä.

joka myös allekirjoittaa kaikki tarvittavat todistukset.
Pimeällä ajon opetus simulaattorilla lienee yleisin autokoulusta ostettu opetuspaketti.

Koko 19 tunnin teoriaopetus maksaa vain 50
euroa. Hinta tarkistettu 5.1.2016.

Teoriaopetus
• Opetuskirjanpitoon merkittävän teoriaopetuksen saa aloittaa heti opetusluvan saamisen jälkeen.
• Teoriaopetusta ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu pakollisena vähintään 19 tuntia. Oppitunnin pituus on
45 minuuttia ja sen voi jakaa opettajan harkinnan mukaan useampaan jaksoon.
• Oppilas saa ilmoittautua teoriakokeeseen, kun pakollinen teoriaopetus on annettu.
• Teoriaopetuksessa seurataan Trafin on hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Ajo-opetus
• Opetuskirjanpitoon merkittävän ajo-opetuksen saa aloittaa heti opetusluvan saamisen jälkeen.
• Ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 18 ajotuntia. Ajotunnin pituus on 50 minuuttia ja sen saa jakaa
moneen osaan. Tunteihin sisältyy liukkaan kelin harjoittelu ajoharjoitusradalla ja pimeällä ajon
harjoitteleminen. Opetuslupaopetuksessa ajotunteja tulee helposti paljon enemmän.
• Ajoharjoittelu ensimmäiset oppitunnit koskevat auton käsittelyä ja ne pidetään esimerkiksi tyhjällä
pysäköintialueella tai vähäliikenteisellä tiellä.
• Ajoharjoittelun loppupuolella on ajettava maanteillä taajamien ulkopuolella vähintään neljä ajotuntia.
• Ajoharjoittelussa ja muutoinkin autossa saa olla henkilöitä niin että jokaiselle on oma turvavyö.
• Ajoharjoittelussa saa käyttää perävaunua. Yhdistelmän on oltava sellainen, että B-kortilla saa kuljettaa
sitä (kokonaismassa enintään 3500kg tai ajoneuvon massa 3500 kg ja perävaunun massa enintään 750kg).
• Ajoharjoittelua saa antaa kaikkialla Suomessa ja kaikkina vuorokauden aikoina.
• Opetuslupa on pidettävä autossa mukana ajoharjoittelussa.
• Opetuksessa saa käyttää mitä tahansa opetuskäyttöön katsastettua B-luokan autoa.
• Opetusajossa opettaja katsotaan kuljettajaksi. Esimerkiksi juopunut opettaja tuomitaan
rattijuopumuksesta, vaikka hän ei olisi koskenut auton ohjauslaitteisiin. Opettaja tuomitaan silloinkin, jos
oppilas ajaa juopuneena autoa ajo-opetuksessa.
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Vaatimukset opettajalle, oppilaalle ja autolle
Vaatimus opettajan ja oppilaan kuulumisesta samaan perheeseen tai talouteen on poistunut. Sukulaisuusvaatimus astuu voimaan, jos oppilaalle on nimetty kaksi opettajaa. Silloin opettajien on oltava oppilaan huoltajia,
vanhempia, isovanhempia tai sisaruksia. Harvinaisempi tilanne lienee se, että lapset opettavat vanhempia tai jopa
isovanhempia, mutta sekin on sallittua. Oppilaiden määrää ei ole rajoitettu, silloin kun opettaja ja oppilas ovat
lähisukulaisia. Kolmessa vuodessa saa opettaa enintään kolme oppilasta, jotka eivät ole lähisukulaisia.
Jos oppilaalle halutaan kaksi opettajaa, joista toinen tai molemmat eivät ole oppilaan lähisukulaisia, oppilaalle
voidaan hakea kaksi opetuslupaa. Siis yhdellä oppilaalla voi olla kaksi opetuslupaa, joissa on eri opettajat.

Vaatimukset opettajalle
Opettajan on oltava vähintään 25 vuoden ikäinen ja
hänellä on oltava B-luokan ajokortti vähintään kolmen
vuoden ajan. Opetusluvan saa vain moitteettomasti liikenteessä käyttäytyneille kansalaisille. Opetuslupaa eivät
saa henkilöt, joille on annettu ajokielto viimeisen vuoden
aikana tai jotka ovat syyllistyneet rattijuopumukseen tai
törkeään liikenteen vaarantamiseen viimeisen viiden

Vaatimukset opettajalle
•
•
•
•
•

Hyväksytysti suoritettu opettajan teoriakoe.
vähintään 25 vuotta vanha.
B-luokan ajokortti vähintään kolme vuotta.
Ei merkittävää liikennerikoshistoriaa.
Ei muuta rikoshistoriaa, joka saattaisi
vaikuttaa opetuskykyyn.
• Jos opetusluvassa on kaksi opettajaa, oppilaan
ja opettajien on oltava lähisukulaisia.

vuoden aikana. Myös muut poliisimerkinnät voivat estää
opetusluvan saannin. Opetuslupaa eivät estä kameratolpan ylinopeusrikemaksut tai pysäköintivirhemaksut.
Poliisi voi myös peruuttaa väliaikaisesti tai kokonaan jo myönnetyn opetusluvan. Perusteeksi riittää esimerkiksi
liikennerikos, josta saattaa seurata väliaikaiseen ajokielto. Ajokiellossa oleva ei voi toimia liikenteessä opetusajoneuvon vastuullisena kuljettajana.
Opettajan on läpäistävä testi, jossa kysytään ajo-opetukseen ja liikennesääntöihin liittyviä asioita. Testi suoritetaan tablet -tietokoneella tutkinnon vastaanottajan toimitiloissa. Samoissa toimipisteissä myös oppilas suorittaa
aikanaan sekä teoria- että varsinaisen ajokokeen. Opettajan teoriakoe on voimassa kolme vuotta.

Vaatimukset oppilaalle ja ajokorttilupa
Aivan kuten opettajan on hankittava Trafilta opetuslupa,
oppilaan on hankittava Trafilta ajokorttilupa. Ajokorttilupa
on lupa autokortin hankintaan ja lupa ajaa autoa, vaikka
autokorttia ei vielä ole. Ajokorttiluvasta ei tule oppilaalle
erillistä todistusta. Opetusluvassa oleva oppilaan nimi on
samalla todistus ajokorttiluvasta.
Oppilaan on oltava vähintään 17 vuoden ikäinen, mutta
ajokokeeseen hän pääsee vasta täytettyään 18 vuotta.
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Vaatimukset oppilaalle
• vähintään 17 vuoden ikä.
• nuorison terveystodistus tai
lääkärintodistus ajokorttia varten.
• ei merkittävää liikennerikoshistoriaa.
• ei muuta sellaista rikoshistoriaa, että
sen voi katsoa vaarantavan liikenteessä
liikkumisen.

Oppilaan on oltava fyysisesti sopiva auton kuljettajaksi. Terveysvaatimukset ovat riittävä näkökyky liikenteen seuraamiseen ja suorituskyky auton hallintaan. Tämä osoitetaan enintään puoli vuotta vanhalla lääkärintodistuksella
ajokorttia varten tai enintään viisi vuotta vanhalla nuorison terveystodistuksella. Nuorison terveystodistuksen
saattaa saada koulusta ilmaiseksi.
Ajokorttiluvan esteenä saattaa olla alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö. Tavallinen ajokorttiluvan este syntyy
esimerkiksi viritetyllä mopolla ylinopeutta ajamalla tai kokeilemalla kaverin mopoa ilman mopokorttia. Nämä
teot saattavat lykätä vuodella ajokortin saantia.

Vaatimukset opetusautolle
Kaikkea ajo-opetusta ei tarvitse antaa samalla autolla, vaan
opetuksessa saa käyttää mitä tahansa opetusajoneuvoksi
muutoskatsastettua autoa. Opetukseen saa käyttää myös
automaattivaihteista autoa. Jos ajokokeessa on automaattivaihteinen auto, ajokortilla saa ajaa vain automaattivaihteista autoa. Merkinnän saa poistettua ajokortista käymällä
ajokokeessa uudelleen manuaalivaihteisella autolla.

Vaatimukset opetusautolle
•
•
•
•
•

B-luokkaan kuuluva henkilöauto.
Turvavyöt opettajalle ja oppilaalle.
Erillinen jarrupoljin opettajalle.
Ulkopuolinen taustapeili opettajalle.
Opetusajoneuvon tunnus, valkoinen
tasasivuinen kolmio jonka sivun pituus
on 16-25 cm. Tunnuksen on oltava auton
perässä sen ulkopuolella.
• Auton pitää olla katsastettu opetuskäyttöön.

Opetusajoneuvossa tarvitaan erillinen jarrupoljin opettajalle. Polkimen sijoituksen tulee vastata normaalin auton jarrupolkimen sijoitusta. Jarrutehon tulee vastata auton
omalla jarrujärjestelmällä kuljettajan paikalta aikaansaatavaa jarrutehoa. Tämä tarkastetaan muutoskatsastuksessa
jarrudynamometrillä ja tarvittaessa koeajolla.
Opetusauton perässä on oltava opetusajoa osoittava valkoinen kolmio. Tasasivuisen kolmion sivun pituus on
16-25 cm. Magneettisesta muovista valmistettu kolmio on helppo ja nopea irrottaa ja kiinnittää auton perään.
Opettajan käytössä on oltava ulkopuolinen taustapeili takaa tulevan liikenteen tarkkailemiseksi. Ulkopeilinä
voidaan käyttää auton omaa oikean puolen peiliä, jos sen voi säätää opettajalle sopivaan asentoon. Tämä on kuitenkin huono ratkaisu, sillä oppilas ei voi käyttää opettajalle säädettyä taustapeiliä. Opettajalle suositellaan omaa
sisäpeiliä takaa tulevan liikenteen seuraamiseksi.

Tavalliseen peiliin kiinnitettävä pieni lisäpeili
on hyvä ratkaisu opettajan peiliksi. Sitä ei
tarvitse irrottaa opetusajojen välillä.
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Oplu -opettajanpoljin on helposti asennettava
lisäjarrupoljin opetuslupakäyttöön.
Lisätietoja www.oplu.fi

Jos opetusauton omistaa esimerkiksi rahoitusyhtiö tai työnantaja, on hyvä hankkia valtakirja lisäjarrupolkimen asennukseen. Saattaa olla, että valtakirjaa ei kysy kukaan, mutta
muutosten tekemiseksi toisen omistamaan autoon on hyvä
olla kirjallinen lupa. Valtakirja on tämän oppaan lopussa.

Opetuslupaa haetaan Trafilta
Aikaisemmin opetuslupaa haettiin poliisilta, mutta 1.1.2016
alkaen lupaa haetaan Trafilta. Käytännössä opetuslupahakemus jätetään Ajovarman toimipisteeseen, joka toimittaa
hakemuksen Trafille. Trafi myöntää opetusluvan ja postittaa
sen opettajalle, kun lain edellyttämät vaatimukset opettajan
tai opettajien ja oppilaan tai oppilaiden osalta täyttyvät.
Vuoden 2016 alussa Trafi ilmoitti lupahakemuksen käsittelyn vievän aikaa jopa kolme viikkoa.

Opetusluvan hankinta lyhyesti
1. Opettaja(t) suorittaa teoriakokeen.
2. Opettaja vie hakemuksen Ajovarman
toimipisteeseen. Opettajalla on oltava
mukana henkilöllisyystodistus ja rahaa tai
pankkikortti.
3. Oppilas vie täytetyn
ajokorttilupahakemuksen Ajovarman
toimipisteeseen. Oppilaalla on oltava
mukana nuorison terveystodistus
(enintään 5 vuotta aikaisemmin annettu)
tai lääkärintodistus ajokorttia varten
(enintään kuusi kuukautta aikaisemmin
annettu), kaksi passivalokuvaa
henkilöllisyystodistus (esim. passi) ja
rahaa tai pankkikortti.
Opetusautoa ei tarvitse katsastaa ennen
opetusluvan hakemista.

Tarkka kuvaus opetusluvan hakemisesta, lomakkeista ja liitteistä on kappaleessa Paperisota sivulla 20

Opetusluvan aikarajoja ja muita määritteitä
•
•
•
•

Opetusluvassa saa olla kaksi oppilasta, mutta silloin oppilaiden ja opettajan on oltava lähisukulaisia.
Oppilaalla saa olla opetusluvassa kaksi opettajaa, mutta silloin kaikkien on oltava lähisukulaisia.
Jos opettajia on kaksi, toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka allekirjoittaa opetustodistukset.
Oppilaalla saa olla monta opetuslupaa. Siten voi oppilasta opettaa monta opettajaa, jotka eivät ole
sukulaisia keskenään.
• Opettaja saa enintään kolme opetuslupaa kolmessa vuodessa oppilaille, jotka eivät ole lähisukulaisia.
• Lähisukulaisia saa opettaa rajattomasti.
• Opettajan teoriakoe on voimassa kolme vuotta.
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•
•
•
•
•

Opetuslupa myönnetään kahdeksi vuodeksi.
Opetuslupa päättyy joko hyväksyttyyn ajokokeeseen tai voimassaoloajan päättyessä.
Jos voimassaoloaika päättyy, Trafi ei uusi opetuslupaa ilman erityisiä perusteita.
Jos opetuslupaopetus jää kesken, opiskelua voi jatkaa autokoulussa.
Autokouluun siirryttäessä suoritettu opetuslupaopetus saattaa vähentää pakollista autokouluopetusta.

•
•
•
•
•

Opetuslupa on oltava mukana ajoharjoittelussa.
Opetuksessa saa käyttää mitä tahansa opetusajoon katsastettua B-luokan ajoneuvoa.
Opetusta saa antaa kaikkialla Suomessa kaikkina vuorokauden aikoina.
Autossa saa olla matkustajia samalla tavalla kuin muussa ajossa.
Opettajan on istuttava etupenkillä oppilaan vieressä.

•
•
•
•

Opetusluvan saa hakea oppilaan täytettyä 17 vuotta.
Ajokokeeseen pääsee vasta 18 vuoden ikäisenä.
Teoriakokeeseen pääsee kuukautta ennen, kuin täyttää 18 vuotta.
Oppilaan teoriakoe on voimassa vuoden. Jos ajokoe jää suorittamatta, teoriakoe on uusittava.

Opettajan teoriakoe
Opetuslupaopettajaksi aikovan on osoitettava liikennesääntöjen ja ajo-opetuksen tuntemus läpäisemällä “Opetusluvan hakijan teoriakoe”. Oppilaan on suoritettava ”Kuljettajantutkinnon teoriakoe” ennen ajokokeeseen pääsemistä. Opettajan ja oppilaan teoriakokeet ovat lähes samanlaiset. Sekä opettajan että oppilaan on suoritettava
kuvakoe, jossa näytetään 50 valokuvaa liikennetilanteista ja esitettään kuvaan liittyviä kysymyksiä. Opettajan ja
oppilaan on myös vastattava kymmeneen sanalliseen vaihtoehtotehtävään B-luokan liikennetietoudesta. Opettajan on lisäksi vastattava kahteenkymmeneen sanalliseen tehtävään opetuslupaopetuksesta. Opettajan vastattavaksi tulee siis kolmekymmentä sanallista tehtävää.
Koe suoritetaan Ajovarma Oy:n toimipisteessä.
Suoritusaika kokeeseen on varattava etukäteen,
mutta ainakin pienemmillä paikkakunnilla
koeajan saattaa saada heti sitä kysyttäessä jos
varattuja aikoja ei ole.
Teoriakoe suoritetaan pienessä huoneessa, jossa
on pöytä, tuoli, tablettitietokone eli kosketusnäytöllä varustettu tietokone. Kokelas menee

Opettajan teoriakoe
• Kokeeseen kuuluu 50 kuvan kuvakoe, joissa saa olla
enintään viisi virhettä.
• Kokeeseen kuulu kymmenen sanallista tehtävää
B-luokan liikennetietoudesta
• Kokeeseen kuuluu 20 sanallista tehtävää
opetusluvalla opettamisesta.
• Koeaika on 30 minuuttia. Tehtäviä voi merkitä
ja merkittyihin tehtäviin voi palata vastaamaan
myöhemmin.

yksin huoneeseen ja toimii tietokoneen ruudulla
näkyvien ohjeiden mukaan. Koehuoneeseen ei
saa viedä kännykkää, kameraa tai muita tallennusvälineitä.
Koe alkaa harjoitusosiolla, jossa kokelas saa tutustua koelaitteistoon sekä harjoitella kysymyksiin vastaamista
ilman aikataulua. Varsinainen kokeen päätyttyä on palauteosio, jossa näytetään väärin vastatut kysymykset.
Jos suoritus hylätään, uuteen kokeeseen pääsee aikaisintaan seuraavana päivänä. Trafilla on useita teoriakokeen
tehtäväsarjoja, joten uusintakokeessa eteen tulevat uudet kysymykset ja kuvat. Tehtäväsarjat ovat vaikeustasoltaan
samanlaisia, mutta kysymykset ja valokuvat ovat erilaisia. Sanalliset kysymykset ja kuvatehtävien valokuvat ovat
salaisia. Niihin voi tutustua etukäteen missään. Samankaltaisia harjoituksia on www.ajokorttikoulu.fi -sivuilla.
Sekä opettajan että oppilaan suoritukset kirjataan tietojärjestelmään, josta opetuslupa- tai ajokorttihakemusta
käsittelevä Trafin virkailija näkee sen.

Koe

Oppilas

Opettaja

Kuvatehtävät 50 kuvaa.

7

5

Opetuslupa, 20 sanallista tehtävää

-

3

B-kortti, 10 sanallista tehtävää

3

2

Opettajan ja oppilaan hyväksymisrajat ovat erilaiset. Oikeanpuoleiset sarakkeet ilmoittavat sallittujen
virheiden määrän kokeen kullakin osa-alueella. Oppilaalle ei tule opetuslupakysymyksiä, joten virheiden
määrää ei myöskään ilmoiteta.
Tarkka kuvaus koemenetelmästä ja koelaitteista on kappaleessa ”Teoriakoe” sivulla 69
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Opettajan kokeen sanalliset tehtävät
Opettajan vastattavaksi tulee kaksikymmentä sanallista tehtävää opetuslupaopetuksesta. Näissä kahdessakymmenessä tehtävässä saa olla enintään kolme virhettä. Kokeesta selviää, kun opiskelee perusasiat ja käyttää kokeessa
tervettä järkeä. Jos ei tiedä oikeaa vastausta kysymyksen vaihtoehdoista, kannattaa aina vastata se, joka tuottaa
eniten turvallisuutta. Turvallinen kuljettaja on opetuksen tärkein tavoite.

Kokeessa on hallittava kolme asiakokonaisuutta
Opetusluvalla opetuksen tulee edetä Trafin julkaiseman opetussuunnitelman mukaisesti. ”B-luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen” -julkaisussa on kerrottu opetuksen tavoitteet ja sisältö
oppituntien tarkkuudella. Lisäksi oppaassa on käsitelty opetuksen juridisia asioita. Opetuslupaa koskevissa
kysymyksissä testataan opettajan tietämystä opetuslupaan liittyvästä lainsäädännöstä, opetuksen tavoitteista ja
opetuksen etenemisestä.

Opetusluvan lakiteknillinen puoli, joka vastaa kysymyksiin lainsäädännöstä ja määräyksistä. Kuka opettaa, ketä saa opetetaan ja miten opetus tapahtuu. Tähän opetuskokonaisuuteen liittyy paljon pieniä yksityiskohtia,
kuten oppituntien määrä ja pituus, kauanko opetuslupa on voimassa jne..
Kysymysesimerkki: Ajo-opetuksessa ajotunnin pituus on
a) 25 minuuttia
b) 50 minuuttia
c) 60 minuuttia
Kysymykseen vastataan oikein painamalla painiketta b), sillä ajotunnin pituus on 50 minuuttia.

Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Tässä asiakokonaisuudessa opettajan on ymmärrettävä millainen on hyvä
kuljettaja eli millaisia tavoitteita opetuksella on. Trafin opetussuunnitelmassa on kerrottu kuljettajaopetuksen
kokonaistavoitteet ja osa-alueiden tavoitteet. Esimerkiksi pimeällä ajon harjoitteluun ja liukkaan kelin ajoharjoitteluun harjoitteluradalla on omat tavoitteensa..
Kysymysesimerkki: Liukkaan kelin ajoharjoittelun tavoitteena on että oppilas
a) oppii hallitsemaan auton liukkaalla ajettaessa.
b) oppii tuntemaan ABS -jarrun toiminnan jalassaan.
c) oppii sovittamaan ajonopeuden tienpinnan liukkautta vastaavaksi.
Kysymykseen vastataan oikein painamalla painiketta c), koska kukaan opi hallitsemaan autoa liukkaalla yhden
ajotunnin aikana. Tavoitteena on että oppilas oppii tunnistamaan tien liukkauden ja sovittamaan ajonopeuden
liukkauden mukaiseksi.

Opetuksen vaiheet ja eteneminen. Trafin julkaisussa on myös kerrottu opetuksen eteneminen pääpiirteet.
Ensiksi on käsittelyopetus vähäliikenteisellä paikalla. Sitten seuraa ajo-opetusta taajamissa, ajoa liikennetilanteissa. Kolmannessa vaiheessa mennään harjoittelemaan ajamista isoilla teillä ja suurilla ajonopeuksilla. Kolmivaiheisen opetuksen jokaisella jaksolla on monisteessa kerrottu opetuksen sisältö ja tavoitteet. Opettajan täytyy
ymmärtää,miksi opetuksessa edetään näiden vaiheiden kautta ja millä edellytyksillä oppilas on valmis siirtymään
seuraavaan vaiheeseen.
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Kysymysesimerkki:
Käsittelyopetuksesta siirrytään ajoharjoitteluun yleiselle tielle
a) kun oppilas suoriutuu ajoneuvon hallinnan osoittavasta testiajosta riittävän hyvin.
b) kun sekä oppilaan että opettaja mielestään oppilaan ajotaito on riittävä taajamaliikenteeseen.
c) ajoharjoittelun voi aloittaa taajamaliikenteessä kun auton perässä on opetusajosta kertova valkoinen kolmio.
Kysymykseen vastataan oikein a) nappia painamalla. Trafin opintosuunnitelman mukaan opettajan on pidettävä
koeajo käsittelyopetuksen lopussa. Oppilas osoittaa hallitsevansa auton koeajon tehtävistä suoriutumalla. Koeajon
sisältöä on käsitelty tämän oppaan ”Ajamisen opettaminen” osassa.
Kaikki kolme osa-aluetta (juridiikka, tavoitteet ja opetuksen eteneminen) käsitellään seuraavissa luvissa yksityiskohtaisesti tuoden esille erityisesti ne seikat, jotka on osattava teoriakokeessa.

Opetuslupaa koskevien kysymysten aihepiirit opettajan kokeessa
Kysymykset on jaettu kymmeneen aihepiiriin, joista jokaisesta tulee kaksi sanallista kysymystä.
1) Ajokortti ja opetuslupa. Säädösten määrittelemät raamit opetuslupaopetukseen. Kysymykset koskevat
opetuslupaan liittyvää lainsäädäntöä, opettajan vastuita ja velvollisuuksia.
2) Opettaminen ja oppiminen. Opetuksen yleiset tavoitteet ja kuka saa opettaa, ketä saa opettaa ja milloin ja
millä saa opettaa.
3) Liikenteen vuorovaikutus. Miten vuorovaikutus muiden tienkäyttäjien kanssa tapahtuu? Omien aikeiden
osoittaminen ja ajaminen siten, että muut osaavat ennakoida ajoaikeesi. Kaikki sosiaalisuuteen liittyvät asiat ja
näiden opettaminen.
4) Liikenteen vaikutus ympäristöön. Miten auton huolto-, käsittely- ja ajotavalla vaikutetaan auton päästöihin
ja miten asiat opetetaan oppilaalle. Lisäksi yleisemmällä tasolla autoilun ja liikenteen vaikutus ympäristöön.
5) Oppilas kuljettajana. Käsitys oppilaan tieto- ja taitotasosta ja ajorutiinien hallinnasta opetuksen kuluessa.
Millaisin edellytyksin kuljettajana voi toimia oppilas.
6) Ajokorttiopetus ja tienkäyttäjät. Tässä kysymyskokonaisuudessa tarkastellaan tienkäyttäjäryhmiä ja erityisesti
kevyttä liikennettä. Mitkä ovat opetuksen tavoitteet kevyen liikenteen suhteen ja miten ne saavutetaan opetuksella.
7)Opettaminen ja ajaminen liikennesääntöjä noudattaen. Liikennesääntöjen kunnioittaminen ja
noudattaminen opetustilanteissa. Liikennerikkomukset ,rattijuopumus ja muut opettajaa kohtaavat rangaistukset.
8) Ajokorttiopetus ja liikennetilanteet. Oppimisen periaatteita suhteessa auton käsittelyyn ja liikennetilanteisiin,
Rankaisumenettelyt opetusajossa.
9) Liikenteen riskit ja vaaratilanteet. Kuljettajan olotilan vaikutus liikenneturvallisuuteen. Sään ja
muiden ympäristöolosuhteiden vaikutus liikenneturvallisuuteen. Muut tienkäyttäjät ja tienkäyttäjäryhmät
liikenneturvallisuuden kannalta. Uusien kuljettajien riskit ja näiden muodostuminen. Riskinotto opetusajossa.
10) Opettaminen ja ajaminen vaikeissa olosuhteissa. Vaikeiden olosuhteiden ajo-opetuksen järjestäminen. Kuka
opettaa, missä ja miten opetetaan. Kuka vastaa opetuksesta ja mitkä ovat opetuksen tavoitteet.
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Opetuslupa ja lainsäädäntö
Tähän on koottu tiiviissä muodossa tietoja ajokortin hankinnan vaiheista ja opetuslupaopetukseen liittyvistä
määräyksistä ja opettajan tutkinnossa muistettavaista numerotiedoista.
Ajokortti hankitaan kolmivaiheisesti:
• Ensimmäisenä on perusvaihe, jonka saa antaa opetusluvalla kokonaan.
• Sitten on harjoitteluvaihe, sen saa antaa opetusluvalla vain liikenneopettajat.
• Kolmantena ja viimeisenä on syventävä vaihe, jonka saa antaa opetusluvalla vain liikenneopettajat. Muiden
on mentävä autokouluun.

Perusvaihe
•
•
•
•
•
•

Alkaa opetusluvan saamisesta.
Sisältää vähintään 19 tuntia teoria- ja 18 tuntia ajo-opetusta jos oppilaalla ei ole A-korttia ennestään.
Opetukseen sisältyy aina liukkaan kelin ajoharjoittelu ja tavallisesti myös pimeällä ajon harjoittelu.
Opetuksen kuluessa oppilaan on läpäistävä ”Kuljettajantutkinnon teoriakoe”.
Perusvaihe ja opetuslupa päättyy, kun oppilas on suorittanut virallisen ajokokeen hyväksytysti.
Ajokokeesta oppilas saa ”Kuljettajantutkintotodistuksen”. Sitä ja henkilöllisyystodistusta mukana pitäen
oppilas saa ajaa autoa Suomessa, mutta ei Ahvenanmaalla.
• Varsinainen ajokortti postitetaan oppilaalla tai sen saa tutkinnon vastaanottajalta kolmen viikon kuluessa
ajokokeesta.

Harjoitteluvaihe
•
•
•
•

alkaa, kun oppilas on suorittanut ajokokeen hyväksytysti.
Etenee oppilaan itseopiskelun oppimispäiväkirjaa pitämällä.
Suositeltu pituus noin yksi kuukausi.
Päättyy yhden tunnin teoriaopetukseen ja kahteen ajotuntiin tavallisesti autokoulussa.

Syventävä vaihe.
• Sen saa aloittaa vasta kolmen kuukauden kuluttua ja se on suoritettava kahden vuoden kuluessa
hyväksytystä ajokokeesta.
• Harjoitteluvaihe on oltava tehty ennen syventävään vaiheeseen menoa.
• Sisältää liukkaan kelin harjoittelua kaksi tuntia ajoharjoitteluradalla, kaksi tuntia ajoharjoittelua liikenteessä
ja neljä tuntia teoriaopetusta.
• Autokoulu antaa todistuksen syventävän vaiheen suorituksesta. Todistus on toimitettava Trafiin.

Ajo-oikeudet ajokoulutuksessa
• Opetuslupa. Oppilas saa ajaa autoa opettajan ohjauksessa. Opetusluvassa on oppilaan ja opettajan nimi.
• Kuljettajantutkintotodistus. Oppilas saa todistuksen heti hyväksytyn ajokokeen jälkeen. Pitämällä sitä ja
henkilötodistusta mukana oppilas saa ajaa yksin autoa Suomessa, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla.
• Ajokortti. Oppilas saa postitse ajokortin kolmen viikon kuluessa ajokokeesta. Jos ajokorttia ei voida postittaa,
sen voi noutaa ajovarman toimipisteestä.
B-luokan ajokortilla saa ajaa
•
•
•
•

mopoa, mopoautoa, mönkijää, moottorikelkkaa ja maataloustraktoria.
Kuljettajalle ja enintään 8 matkustajalle rekisteröityä autoa, jonka kokonaismassa on enintään 3500kg.
ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoauton kokonaismassa on enintään 3500 kg ja perävaunun enintään 750 kg.
ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoauton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 3500kg kun
perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin 750 kg.

B-luokan ajokortilla ei saa ajaa moottoripyörää eikä liikennetraktoria. Liikennetraktorit ovat teiden kunnossapitoon tarkoitettuja traktoreita.
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Muistettavia numeroita ja muita pieniä tietoja
Opetuslupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetusluvan saa, kun oppilas täyttää 17 vuotta.
Opetuslupa on voimassa enintään kaksi vuotta, mutta se päättyy hyväksyttyyn ajokokeeseen.
Jos voimassaoloaika päättyy ennen ajokoetta, Trafi ei uusi opetuslupaa ilman erityisiä perusteita.
Jos opetuslupaopetus jää kesken, opiskelua voi jatkaa autokoulussa.
Opettajan teoriakoe on voimassa kolme vuotta.
Opettaja saa enintään kolme opetuslupaa kolmessa vuodessa oppilaille, jotka eivät ole lähisukulaisia.
Opetusluvassa saa olla kaksi oppilasta, mutta silloin oppilaiden ja opettajan on oltava lähisukulaisia.
Opetusluvassa saa olla kaksi opettajaa, mutta vähintään toisen opettajan on oltava oppilaan lähisukulainen.
Jos opettajia on kaksi, toinen opettajista nimetään vastuulliseksi opettajaksi, joka allekirjoittaa todistukset.

Oppilaan kuljettajantutkinto
•
•
•
•
•
•
•

Oppilaan kuljettajantutkinto sisältää teoria- ja ajokokeen.
Oppilas pääsee teoriakokeeseen aikaisintaan kuukausi ennen 18 vuoden ikää.
Teoriakoe voimassa vuoden. Jos ajokoetta ei suoriteta tänä aikana, niin teoriakoe on uusittava.
Oppilas pääsee ajokokeeseen 18 vuotta täytettyään.
Virallisessa ajokokeessa oppilas on ensimmäisen kerran vastuullinen auton kuljettaja.
Opettaja saa olla mukana virallisessa ajokokeessa vain oppilaan luvalla.
Hylätyn kokeen jälkeen tutkinnon vastaanottaja määrää oppilaalle 1-10 lisäajokertaa. Kokeeseen pääsee
uudelleen, kun lisäajokerrat on suoritettu.
• Ajokoetta saa yrittää uudelleen niin kauan kuin opetuslupa on voimassa.
• Jos ajokokeessa käytetään automattivaihteistolla varustettua autoa, ajokorttiin tulee siitä merkintä ja kortilla
saa ajaa vain automaattivaihteistolla varustettua autoa.

Opetukseen liittyviä numeroita
• Teorian opetusta on annettava vähintään 19 tuntia, teoriatunnin pituus on 45 minuuttia.
• Ajo-opetusta on annettava vähintään 18 ajotuntia, ajotunnin pituus on 50 minuuttia.
• Teoria- ja ajotunnin voi jakaa moneen osaan.

Opetuksen sisällön ohjaus, valvonta ja lomakkeet.
• Sekä teoria että ajo-opetus toteutetaan Trafin opetussuunnitelman: ”B- luokan opetuslupaopetus
Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen” mukaisesti.
• Opetuskortti, E504. Opetuksesta pidetään tuntikohtaista kirjanpitoa opetuskortilla.
• Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta, E100. Opetuskokonaisuudet ja tutkinnot merkitään lomakkeelle.
• E100 -lomakkeen opetuskokonaisuudet allekirjoittaa vastuullinen opetuslupaopettaja, vaikka opetus
ostettaisiin autokoulusta.
• Teorian opetusta voi ostaa autokoulusta tai esimerkiksi www.ratti.fi internetpalvelusta.

Ajoharjoittelu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuslupa on oltava mukana ajoharjoittelussa.
Virallista ajo- tai teorianopetusta ei saa aloittaa ennen kuin on saanut opetusluvan.
Opetusta saa antaa kaikkialla Suomessa kaikkina vuorokauden aikoina.
Ajoharjoittelussa noudatetaan liikennesääntöjä.
Oppilasta on ohjattava toimimaan noudattaen liikennesääntöjä. Esimerkiksi oppilasta ei saa kehottaa
kääntymään risteyksessä vasempaan, jos vasempaan kääntyminen on kiellettyä.
Autossa saa olla matkustajia samalla tavalla kuin normaalissa ajossa.
Opettaja on vastuullinen autonkuljettaja. Esim. opettaja ei saa puhua kännykkään ilman handsfree laitetta.
Opetuksen loppuvaiheessa on annettava vähintään neljä tuntia ajo-opetusta maanteillä.
Ajopetuksesta osan tai kokonaan voi ostaa autokoulusta.
Opettajan tai autokoulun opettajan on istuttava etupenkillä oppilaan vieressä.

Vaikeat olosuhteet
• Sekä pimeällä ajon että liukkaan kelin opetuksen saa antaa opetusluvalla. Ne saa ostaa myös autokoulusta.
• Pimeällä ajon opetukseen kuuluu yksi tunti teoriaa ja yksi tunti ajoharjoittelua.
• Pimeällä ajon opetuksen voi antaa ajosimulaattorilla autokoulussa tai vähäliikenteisellä tiellä pimeällä.
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• Jos pimeällä ajon harjoittelu suoritetaan tiellä, paikalla on oltava vähintään kaksi autoa.
• Pimeällä ajon harjoittelun jälkeen on pidettävä palautekeskustelu harjoituksesta.
• Jos ensimmäiseen ajokokeeseen mennään joulu-, tammi- tai helmikuussa, pimeällä ajon harjoittelu on oltava
suoritettu ennen ajokoetta. Muulloin opetuksen saa jättää harjoittelu- tai syventävään vaiheeseen.
• Touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa on liian valoisaa pimeällä ajon harjoitteluun tiellä.
• Syyskuussa ja huhtikuussa pimeällä ajon harjoitteluun on hankittava lupa tutkinnon vastaanottajalta. Muina
talviajan kuukausina opetukseen ei tarvita lupaa.
• Liukkaan kelin ajoharjoittelua virallisella ajoharjoitteluradalla on annettava perusvaiheessa yksi ajotunti.
• Liukkaan kelin opetukseen kuuluu yksi tunti teoriaa ja yksi tunti ajoa.
• Liukkaan kelin harjoittelun jälkeen on pidettävä palautekeskustelu harjoituksesta.

Opetusauto
•
•
•
•
•
•

Opetuksessa saa käyttää mitä tahansa opetusajoon katsastettua B-luokan ajoneuvoa.
Auto pitää olla katsastettu opetusajoneuvoksi.
Opetusajossa auton perässä on oltava valkoinen kolmio, jonka sivun pituus on 16-25 cm.
Opettajalla pitää olla käytössä ulkopeili takaa tulevan liikenteen seuraamiseksi.
Opettajalle suositellaan sisäpeiliä takaa tulevan liikenteen seuraamiseksi.
Opetusajossa saa käyttää perävaunua, mutta yhdistelmän pitää olla B-kortilla ajettavissa.

Opetuksen kulku ja tavoitteet
Kuljettajaopetuksessa on kolme vaihetta, jotka on esitelty jo aikaisemmin: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaihe annetaan opetusluvalla. Opetussuunnitelmassa on kirjattu kuljettajaopetuksen kokonaistavoitteita sekä jokaiseen opetuskokonaisuuteen liittyviä osatavoitteita. Opettajalla tulee olla käsitys, mihin opetuksella pyritään ja sen vuoksi tavoitteet on sisäistettävä.

Kuljettajaopetuksen kokonaistavoitteet
Kuljettajaopetuksen kokonaistavoitteet on jaettu kolmeen ryhmään: turvallisuus, sosiaalisuus, ekologisuus. Opetuksen kuluessa opettajan pitää muistaa nämä tavoitteet ja välittää niitä oppilaalle. Kokonaistavoitteisiin liittyvä
kysymyksiä tulee teoriakokeessa.

Teoria- ja ajo-opetuksen turvallisuuteen liittyvät tavoitteet
•
•
•
•

Tavoitteena on että oppilas hallitsee autolla ajon, sijainnin, suunnan ja nopeuden.
Tavoitteena on että oppilas osaa liikennesäännöt ja ajaa niitä noudattaen turvallisesti.
Tavoitteena on että oppilas tunnistaa liikenteen riskejä ja osaa välttää niitä esimerkiksi tilannenopeudella.
Tavoitteena on että oppilas tunnistaa oman tilansa (väsymys, mieliala, lääkkeet, alkoholi) ja sen vaikutuksen
ajamiseen.

Sosiaalisuuteen liittyvät tavoitteet
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää oman viestintänsä merkityksen ja osaa näyttää aikeensa muille eli
osaa toimia ennakoitavasti (suuntamerkki, väistämisen osoittaminen hidastamalla, valot, äänimerkki).
• Tavoitteena on että oppilas osaa tulkita muiden käyttäytymistä ja siten ennakoida muiden aikeet.
• Tavoitteena on että oppilas tunnistaa ja hallitsee sosiaalisen paineen. Sosiaalinen paine voi tulla auton sisältä
takapenkiltä tai ulkopuolelta kun joku ajaa perässä kiinni.
• Tavoitteena on että oppilas tunnistaa tienkäyttäjäryhmät ja ryhmien erityispiirteet liikenteessä (lapset,
hälytysajoneuvot, eläimet, raskas liikenne jne...).

Ekologiseen ajoon liittyvät tavoitteet
• Tavoitteena on että oppilas osaa ajaa autoa taloudellisesti.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää auton autoilun ekologiset vaikutukset ja osaa käyttää autoa
ekologisesti (taloudellinen ajo, huolto, romutus jne...).
• Tavoitteena on että oppilas ottaa huomioon ekologisuuden ajoreittejä ja liikkumista suunnitellessaan.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää ennakoivan ajon ekologisen merkityksen.
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Opetuksen osakokonaisuudet ja tavoitteet perusvaiheessa
Perusvaihe jakaantuu kolmeen opetuskokonaisuuteen. Lisäksi vaikeiden olosuhteiden opetus muodostaa oman
kokonaisuutensa.
• Kuljettajana liikenteessä . Teorian opetuksessa käydään läpi kuljettajaopetuksen rakennetta,
liikenneympäristöä ja liikenteen ohjauksen peruskäsitteitä sekä auton toimintaa. Ajo-opetus aloitetaan
yleiseltä liikenteeltä syrjässä olevassa paikassa auton käsittelyopetuksella, joka päättyy opettajan
järjestämään auton käsittelykokeeseen.
• Ajaminen liikennetilanteissa. Teorian opetuksessa opiskellaan ajamisen perustaitoja, vuorovaikutusta
liikenteessä ja liikennesääntöjä. Ajo-opetuksessa harjoitellaan ajamista taajamissa monipuolisessa
liikenneympäristössä ja liikennetilanteissa. Seuraavaan vaiheeseen siirrytään opettajan ja oppilaan
keskustelulla, jossa todetaan yksimielisesti oppilaan taidot riittäviksi seuraavaan ajo-opetuksen vaiheeseen.
• Ajaminen itsenäisesti. Viimeisenä opetuskokonaisuutena teorian opetuksessa opiskellaan ennakoivaa ja
ekologista ajamista,ohittamista, oman tilan hallintaa ja toimintaa onnettomuuspaikalla. Teorian opetus
loppuu harjoitteluvaiheeseen opastamiseen. Ajoharjoittelussa oppilas ajaa itsenäisesti autoa tavallisimmissa
liikennetilanteissa opettajan seuratessa vierestä. ”Itsenäisesti” ei siis tarkoita yksin ajamista.
• Vaikeat olosuhteet. Ajoharjoittelu liukkaan kelin harjoitteluradalla ja pimeällä ajon opetus kannattaa
suorittaa perusvaiheen loppuosassa, kun auton käsittely on jo sujuvaa.

Kuljettajana liikenteessä, ensimmäinen opiskelukokonaisuus
• Annetaan liikenteeltä suljetulla alueella tai alueella, jossa liikennettä ei ole. Teollisuuslaitoksen
pysäköintipaikka viikonloppuna on hyvä paikka aloittaa ajo-opiskelu.
• Opiskellaan auton käsittelyn perustaidot, käynnistys, istuimen ja peilien säätö, ajaminen eteen - ja
taaksepäin, ryömittäminen, pysäköintiruutuun peruuttaminen ja etuperin ajo, vaihtaminen.
• Käsittelyopetus päättyy arviointiajoon, jossa testataan oppilaan kykyä säätää ajoneuvo itselleen sopivaksi,
hallita ajoneuvon mitat, nopeuden säätely ja muut ajamisen perustoiminnot.
Oppilaan aloittaessa autolla ajon hänen havainnointikapasiteetti kuluu auton hallintaan. Jokainen ajamisen vaihe
pitää ajatella erikseen. Milloin painetaan, kytkintä, kaasua, jarrua, vaihdetaan vaihetta. Käsittelyopetuksen tarkoituksena on että auton peruskäsittelystä tulee rutiininomaista. Liikenteessä ajoa siirrytään harjoittelemaan vasta
kun auton käsittelytaito on riittävä niin että, oppilas kykenee havainnoimaan ympäristöä ja muita tienkäyttäjiä.

Tavoitteet
Ensimmäiset teoriatunnit käsittelevät kuljettajaopetusta, liikenneympäristöä ja auton tekniikkaa. Ajo-opetuksessa
keskitytään ajoneuvon käsittelyn opettamiseen.
• Tavoitteena on että oppilas tuntee kuljettajaopetuksen rakenteen.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää ajotaidon oppimisen tapahtuvan hitaasti ja vaiheittain.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää liikennejärjestelmän osatekijät ja tieliikenteen merkityksen
yhteiskunnalle.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää erilaiset liikenteenohjauksen tavat (säännöt, merkit, valot, poliisin).
• Tavoitteena on, että oppilas tuntee henkilöauton rakennetta ja toimintaa ja osaa käyttää auton
hallintalaitteita.

Ajaminen liikennetilanteissa, toinen opiskelukokonaisuus.
• Taajama-ajoa, liikennesääntöjen opiskelua ja niiden mukaan ajamista taajamissa. Isoille teille, joissa ajetaan
suuremmilla nopeuksilla ei vielä mennä.
• Opetuskokonaisuus päättyy opettajan ja oppilaan keskusteluun. Keskustelun aiheet ovat lueteltu Ajoopetus -oppaassa. Opettajan ja oppilaan käsitystä oppilaan ajotaidosta verrataan keskenään. Seuraavaan
opetuskokonaisuuteen siirtymisen edellytyksenä on, että molemmat pitävät oppilaan ajotaitoa riittävänä
nopeamman ajon harjoitteluun.
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Tavoitteet
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää turvallisen toiminnan perusteet, tilannenopeuden, havainnoinnin ja
katvealueet.
• Tavoitteena on että oppilas hallitsee tyypilliset liikennetilanteet risteyksissä, ajolinjat ja ajovuorot sekä osaa
liittyä ja poistua liikenteestä.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää erilaisten tienkäyttäjäryhmien toimintaa (lasten, eläimet, vanhukset,
raskas liikenne, hälytysajoneuvot).
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää oman ja muiden tienkäyttäjien toiminnan ennakoitavuuden
merkityksen eli sosiaalisuuden liikenteessä.
• Tavoitteena on että oppilas osaa taloudellisen ajamisen perusteet, tasainen nopeus, moottorijarrutus, auton
huolto.

Ajaminen itsenäisesti, kolmas opiskelukokonaisuus
Kuljettajaopetuksen perusvaiheen loppuosassa siirrytään itsenäisen ajon vaiheeseen. Opettaja istuu edelleen
oppilaan vieressä, mutta oppilas osaa toimia itsenäisesti tavallisissa liikennetilanteissa. Teorian opiskelussa tulee
toiminta onnettomuuspaikalla, ohittaminen, ennakoiva ja taloudellinen ajotapa.
• Taajamaliikenteen lisäksi ajetaan suuremmilla nopeuksilla isommilla teillä.
• Oppilas selviää tavallisista liikennetilanteista ilman opettajan ohjausta.
• Maanteillä ajon opetusta on sisällytettävä tähän vaiheeseen vähintään neljä tuntia. Maantieliikenne on
vaativinta suurten ajonopeuksien vuoksi. Se sijoitetaan opetuksen loppuvaiheeseen.
• Tässä vaiheessa suoritetaan vaikeiden olosuhteiden harjoitukset, pimeällä ajo ja liukkaan kelin harjoitus
ajoharjoitteluradalla.
• Kuljettajantutkinnon teoriakokeessa on viisasta mennä vasta tässä vaiheessa. Pitkäaikainen ajoharjoittelu
auttaa myös teoriakokeen läpäisyssä.
• Vaihe päättyy hyväksyttyyn kuljettajantutkinnon ajokokeeseen.

Tavoitteet
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää suunnitelmallisen, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan vaikutuksen
onnettomuusriskiin ja ympäristöhaittojen pienentämiseen.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää tilannenopeuden vaikuttavat tekijät ja osaa valita oikean nopeuden.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää maantie- ja taajama-ajon erot ja osaa tunnistaa ja välttää
tavallisimpia vaaranaiheuttajia maantiellä.
• Tavoitteena on että oppilas osaa toimia ohitustilanteissa ja osaa arvioita ohitusedellytykset.
• Tavoitteena on että oppilas osaa turvallisesti ohittaa myös kevyen liikenteen.
• Tavoitteena on että oppilas tunnistaa kuljettajan toimintaan vaikuttavat fyysiset ja psyykkiset tekijät ja
hallitsee oman tilansa (väsymys, ärtymys, taukojen merkitys, alkoholi, huumeet, lääkkeet, sosiaalinen paine).
• Tavoitteena on että oppilas osaa toimia liikenneonnettomuuspaikalla ja tuntee yleisen
auttamisvelvollisuuden.
• Tavoitteena on että oppilas tuntee auton kuntoon ja käyttöön liittyvät riskit ja osaa välttää niitä.
• Tavoitteena on että oppilas tuntee auton vakuuttamisen, katsastamisen ja rekisteröinnin periaatteet.
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Viimeinen teoriatunti, harjoitteluvaiheeseen opastaminen
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen oppilas pääsee ajamaan yksin autoa. Itsenäinen ajo ilman opettajan opastusta
alkaa noin kuukauden mittaisella harjoitteluvaiheella, jonka kuluessa oppilaan on pidettävä oppimispäiväkirjaa
ajoistaan. Viimeinen teoriatunti käsittelee harjoitteluvaiheeseen opastamista. Harjoitteluvaiheeseen opastamisen
tavoitteet ovat seuraavat:
•
•
•
•

Tavoitteena on että kuljettaja ymmärtää vastuunsa kuljettajana.
Tavoitteena on että kuljettaja tunnistaa tyypillisimpiä uuden kuljettajan vaaratilanteita.
Ymmärtää liikenteen valvonnan tarkoituksen sekä rikkomusten seuraukset itselleen ja muille.
Tavoitteena on että kuljettaja tietää omat kehityskohteensa kuljettajana ja osaa täyttää oppimispäiväkirjaa
ja kehittymisen seuraamiseen. Kehityskohteita kuljettaja saa tutkinnon vastaanottajalta ja opettajalta.
• Ymmärtää kuljettajaopetuksen harjoitteluvaiheen merkityksen ajotaidon kehittymiselle.

Vaikeat olosuhteet
Vaikeiden olosuhteiden harjoitukset muodostuvat kahdesta osasta. Ajoharjoitteluradalla ajettavasta liukkaan kelin
ajo-opetuksesta ja pimeällä vähäliikenteisellä tiellä annettavasta pimeällä ajon opetuksesta. Molemmat opetuskokonaisuudet kannattaa opiskella vasta opetuksen loppuvaiheessa. Silloin auton normaali ajo ja hallinta on sujuvaa
ja oppilas voi keskittyä harjoitusten varsinaiseen sisältöön.

Ajaminen liukkaalla, ajorataharjoituksen tavoitteet
Liukkaan kelin ajoharjoittelu suoritetaan virallisella harjoitteluradalla. Ajoharjoittelun jälkeen opettaja ja oppilas
keskustelevat liukkaalla ajosta.
• Tavoitteena on että oppilas oppii turvavälien merkityksen ja pidentämisen liukkaalla kelillä.
• Tavoitteena on että oppilas oppii nopeuden sopeuttamisen liukkautta vastaavaksi.
• Tavoitteena on että oppilas ymmärtää että tiukat tilanteet eivät johdu liukkaudesta, vaan ennakoinnin
puutteesta, liian suuresta ajonopeudesta ja liian pienistä turvaväleistä.
• Tavoitteena on että oppilas tuntee liukkaalla ajamisen perustaitoja.
• Loppukeskustelun tavoitteena on, että opettaja ja oppilas ovat yksimielisiä siitä miten liukkaalla ajetaan ja
että oppilaalle jää realistinen käsitys liukkaalla ajamisesta.

Pimeällä ajon harjoitus ja tavoitteet
Pimeällä ajon harjoitus tehdään joko perusvaiheessa tai autokoulussa harjoittelu- tai syventävässä vaiheessa.
Opetus voidaan antaa autokoulussa ajosimulaattorilla tai pimeällä vähäliikenteisellä tiellä. Jos ensimmäiseen
ajokokeeseen mennään joulu-, tammi- tai helmikuussa pimeällä ajon harjoittelu on oltava tehtynä ennen ajokoetta. Touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa on liian valoisaa pimeällä ajon harjoitteluun tiellä. Huhti- ja syyskuussa
tarvitaan tutkinnon vastaanottajalta lupa pimeällä ajon harjoitteluun.
Harjoituksessa käytetään valoja ohitus ja kohtaamistilanteissa sekä pysäköitäessä ja demonstroidaan jalankulkijoiden havaitsemista auton valoissa ja harjoitellaan nopeuden sovittamista näkyvyyteen. Harjoituksen jälkeen
opettaja ja oppilas keskustelevat pimeällä ajosta. Opettaja tekee harjoituksesta merkinnän E100 -lomakkeelle.
• Tavoitteena on että oppilas oppii heikosta näkyvyydestä johtuvien vaarojen tunnistamiseen erityisesti kevyen
liikenteen kohdalla.
• Tavoitteena on että oppilas osaa käyttää valoja ohittajana, ohitettavana ja pysäköitäessä pimeällä.
• Oppilas osaa sovittaa ajonopeuden näkyvyyden mukaiseksi.
• Loppukeskustelun tavoitteena on, että oppilas ja opettaja päätyvät yksimielisyyteen siitä, miten pimeällä
ajetaan ja oppilaalle jää realistinen käsitys pimeällä ajamisesta.
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Paperisota
Opetus- ja ajokorttiluvan hakeminen, lomakkeet ja liitteet
Sekä opetusluvan että ajokorttiluvan hakeminen on yksinkertaista. Tieto kulkee sähköisesti viranomaisten välillä
eikä hakijan tarvitse kuljettaa todistuksia paikasta toiseen.
Lupahakemuksia saa niistä Ajovarman toimipisteistä, joissa teoriakokeen voi suorittaa. Opetusluvan hakemisesta
selviää yhdellä käynnillä, kun ensiksi suorittaa opettajan teoriakokeen ja sitten täyttää opetuslupahakemuksen ja
jättää sen samantien virkailijalle. Oppilaan on käytävä täyttämässä Ajokorttilupahakemus.
Opetuslupaa haettaessa opetusautoa ei tarvitse nimetä, eikä sen tarvitse olla katsastettu.

Henkilöllisyyden todistaminen
Kokeita suoritettaessa kokeen vastaanottaja tarkastaa kokelaan henkilöllisyyden. Ajovarma hyväksyy henkilöllisyystodistukseksi passin ja ajokortin. Jopa vanhentunut passi tai ajokortti käy henkilöllisyystodistuksesta.
Monella nuorella ei ole mitään kuvallista henkilöllisyystodistusta. Ajokorttilupaa haettaessa henkilöllisyys voidaan varmistaa kelakortilla tai esimerkiksi kuvallisella opiskelijakortilla. Lisäksi virkailija tekee väestötietojärjestelmään perustuvia kysymyksiä, joihin nuoren on osattava vastata.
Teoria- ja ajokokeessa henkilöllisyys varmistetaan aina virallisella henkilöllisyystodistuksella. Silloin mukana on
oltava ajokortti, passi tai henkilökortti. Henkilökortti ja passi haetaan poliisilta. Ensimmäistä kuvallista henkilöllisyystodistusta haettaessa huoltajan on tultava mukaan poliisilaitokselle ja todistettava nuoren henkilöllisyys.
Ohjeet löytyvät poliisin nettisivuilta.

Opetusluvan hakeminen
Opettaja suorittaa teoriakokeen Ajovarman toimipisteessä. Henkilöllisyys on todistettava kokeessa.
Läpäisty koe on voimassa kolme vuotta ja se kirjataan Trafin tietojärjestelmään.
Opettajan on vietävä hakemus henkilökohtaisesti Ajovarman toimipisteeseen. Jos opettajia on kaksi,
ilmeisesti riittää, että vastaava opettaja vie hakemuksen.
Opettajan ajokortti. Jos opettajia on kaksi, toisen opettajan ajokortti ei liene välttämätön.
Täytetty opetuslupahakemus. Jos oppilaita on monta, jokainen oppilas tarvitsee oman hakemuksen.
Yhdellä hakemuksella voidaan hakea opetuslupaa enintään kahdelle oppilaalle, mutta silloin oppilaiden
ja opettaja pitää olla lähisukulaisia.
Pankkikortti tai käteistä rahaa 30€. Jos samalla käy opettajan teoriakokeessa, rahaa tarvitaan noin 70€.

Ajokorttiluvan hakeminen
Oppilaan on vietävä ajokorttilupahakemus henkilökohtaisesti Ajovarman toimipisteeseen.
Oppilaan on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi passilla, henkilö-, mopo- tai kelakortilla.
Kaksi passikuvaa.
Täytetty ajokorttilupahakemus.
Enintään 5v vanha oppilaan terveystodistus tai enintään 6kk:ta vanha lääkärintodistus ajokorttia varten.
Pankkikortti tai käteistä rahaa 40€.
Kolmen viikon kuluessa hakemusten jättämisestä opetuslupa tulee postitse opettajalle.
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Sekä opetuslupahakemus että
ajokorttilupahakemus ovat
yksinkertaisia täyttää.
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Opetuksen valvontalomakkeet
Viranomainen valvoo paperiteknillisin keinoin annettua teoria- ja ajo-opetusta. Opettajan on pidettävä kirjaa
antamistaan teoria- ja ajo-oppitunneista. Kirjanpito on esitettävä ajokokeessa tutkinnon vastaanottajalla. Päivittäinen opetuskirjanpito merkitään lomakkeelle ”Opetuskortti opetuslupalaisille”, (E504). Jos oppilaalla on monta
opettajaa, kukin kirjaa itse antamansa oppitunnit.
Toinen ja vielä tärkeämpi lomake on ”Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta”, E100. Kun ensiksi on tehty tuntikohtaiset merkinnät lomakkeelle E504 niin seuraavaksi tehdään yhteenvetomerkintä lomakkeelle E100. Vastuullinen opettaja allekirjoittaa merkinnät, vaikka opetus olisi saatu autokoulusta tai sen olisi antanut toinen opettaja. Lomakkeelle tulee vähintään kolmeen kertaan opettajan allekirjoitus,
sillä jokainen opetuskokonaisuus allekirjoitetaan erikseen. Jos opettajia on kaksi, niin toinen opettajista on
nimettävä vastuulliseksi opettajaksi ja hän allekirjoittaa kaikki todistuksen E100 merkinnät.
Kun oppilas menee teoriakokeeseen, hänellä on oltava lomake E100 mukana. Siitä virkailija näkee, että teoriaopetus on annettu oppilaalle. Ajokokeeseen mentäessä lomaketta tarvitaan uudelleen. Silloin tutkinnon vastaanottaja
tarkastaa, että vaadittava ajo-opetus on annettu. Hyväksytyn ajokokeen jälkeen tutkinnon vastaanottaja täyttää
lomakkeen E100 alaosassa olevan ”Kuljettajantutkintotodistuksen”.
Hylätyn ajokokeen jälkeen tutkinnon vastaanottaja merkitsee
lomakkeelle E100 tarvittavan lisäopetuksen määrän. Kun lisäopetus
on annettu, opettaja vahvistaa
allekirjoituksellaan lisäopetuksen
ja oppilas voi mennä uudellen
ajokokeeseen.
Lomake E100, ”Todistus saadusta
kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta
kuljettajantutkinnosta” on tärkeä
lomake, sitä tarvitaan kuljettajatukinnon kuluessa monta kertaa.

Opetuskortti, lomake E504.
Lomakkeella pidetään tuntikohtaista
kirjanpitoa annetusta teoria- ja ajoopetuksesta.
Ajo-opetuksesta kirjataan myös
opetuksen sisältö. Ensimmäiset
ajotunnit on merkitty K-kirjaimella. Se
tarkoittaa käsittelyopetusta.
Viimeisten ajotuntien joukossa
pitää olla C-kirjaimia eli
ajoharjoitteluradalla ajoa ja
D-kirjaimia, pimeällä ajoa.
Loppuosassa on oltava vähintään
neljä tuntia B-kirjaimella merkittyä
maantieajoa.
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Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta, lomake E100
Lomakkeelle kootaan oppilaan koko opiskeluhistoria ajo-opetuksesta ja suoritetuista ajo-kokeista.
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Linkkejä, sanastoa ja liitteitä
Kaikki tähän oppaaseen kuuluvat linkit löytyvät www.ajokorttikoulu.fi -sivustolta kohdasta materiaalit.

Linkit löytyvät mm. seuraaviin sivustoihin:
• Tämä opas tulostettavana pdf -tiedostona.
• Trafin opeptuslupaa käsitteleville sivuille.
• Teoria- ja ajokokeiden suorituspaikat -sivustolle

Sanastoa
www.ajokorttikoulu.fi Internetsivusto, missä voi opiskella liikennesääntöjä ja valmistautua teoriakokeeseen.
Tähän oppaaseen liittyvät linkit löytyvät sivustolta kohdasta materiaalit. Ajokorttikoulu on myös itsenäinen tietokoneohjelma samaan tarkoitukseen. Ohjelman voi kopioida www.sompsa.fi -sivustolta omalle tietokokeelle.

Ajokorttilupa on poliisin myöntämä lupa oppilaalle auton kuljettamiseen, vaikka ajokorttia ei ole. Oppilas ei
saa erillistä todistusta ajokorttiluvasta. Opetusluvassa oleva oppilaan nimi osoittaa ajokorttiluvan olemassaolon.

Ajokorttilupahakemus. Kaavake, joka täytetään tavallisesti Trafin toimistossa opetuslupaa haettaessa. Kaavakkeen tuleva oppilaan allekirjoitus kopioidaan ajokorttiin.

Opetuslupa on Trafin myöntämä lupa henkilöautolla ajon opettamiseen. Opetusluvassa kerrotaan opettajien ja
oppilaan henkilötiedot sekä luvan voimassaoloaika(2 vuotta). Opetusajossa paperia on pidettävä mukana.

Opetuslupahakemus. Paperi, jossa on tiedot oppilaasta, opettajasta. Kaavakkeita saa Ajovarman toimipisteistä ja sinne jätetään täytetty hakemus.

Tutkinnon vastaanottaja, henkilö, joka ottaa vastaan tutkintoja. Tutvo on työntekijä yrityksessä, jolla on
oikeus tehdä kuljettajantutkintoja. Yrityksen toimipaikoista suoritetaan teoria- ja ajokokeita. Vuonna 2016 Ajovarma on tuo yritys koko Suomessa.

Kuljettajantutkinnon teoriakoe. Virallinen koe, jonka läpäiseminen osoittaa riittävän tietouden ajokortin
hankintaan. B-luokan kokeeseen kuuluu 10 sanallisia ja 50 valokuviin perustuvia tehtävää.

Opetusluvan hakijan teoriakoe On muuten sama kuin oppilaan ”Kuljettajantutkinnon teoriakoe”, mutta
koe sisältää lisäksi kaksikymmentä sanallista tehtävää opetusluvalla opettamisesta.

Opetusajoneuvo Opetuskäyttöön katsastettu lisäjarrupolkimella varustettu ajoneuvo.
www.oplu.fi -jarrupolkimia, kolmioita ja peilejä voi tilata tältä sivustolta.
Trafi Liikenteenvalvontavirasto, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Ajoneuvohallintokeskus eli AKE.
Perusvaihe. Kuljettajaopetus jakaantuu kolmeen osaan: Perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaihe kestää enintään kaksi vuotta. Perusvaihe alkaa opetusluvan saannista ja päättyy hyväksyttyyn ajokokeeseen.

Kuljettajantutkintotodistus. Perusvaiheen lopussa heti hyväksytyn ajokokeen jälkeen oppilas saa tämän
todistuksen. Todistuksella saa ajaa Manner-Suomessa, kun mukana on henkilöllisyystodistus. Todistus on voimassa kuusi kuukautta. Sen ajan kuluessa ajokortti toimitetaan postitse.
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Lyhytaikainen ajokortti. Lyhytaikainen ajokortti on poistunut käytöstä 1.1.2016.
Harjoitteluvaihe. Kuljettajaopetus jakaantuu kolmeen osaan: Perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.
Harjoitteluvaihe alkaa hyväksytystä ajokokeesta ja päättyy syventävään vaiheeseen. Harjoitteluvaiheessa oppilas
saa ajaa itsenäisesti autoa. Harjoitteluvaiheen alussa oppilas pitää ajopäiväkirjaa noin kuukauden. Sen jälkeen
autokoulussa on harjoitteluvaiheen palautejakso, tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-opetusta.

Syventävä vaihe. Kuljettajaopetus jakaantuu kolmeen osaan: Perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.
Syventävä vaihe suoritetaan autokoulussa. Syventävän vaiheen koulutukseen pääsee, kun harjoitteluvaihe on suoritettu ja ajokokeesta on vähintään kolme kuukautta voimassa. Syventävän vaiheen koulutus on otettava kahden
vuoden kuluessa hyväksytystä ajokokeesta.

Varsinainen ajokortti. Varsinainen ajokortti postitetaan oppilaalle kahden kuukauden kuluessa hyväksytystä
ajokokeesta.

Muutoskatsastus opetusajoneuvoksi. Auton katsastus ajo-opetukseen. Lisäjarrupolkimen toiminta testataan sekä kolmio ja peili tarkastetaan. Katsastuksesta tehdään merkintä auton rekisteröintitodistukseen.

E100 ”Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja hyväksytystä kuljettajantutkinnosta”
Lomake, johon merkitään teoria- ja ajo-opetus, pimeällä ajon harjoitus sekä viralliset ajokoesuoritukset. Lomakkeessa on myös Kuljettajantutkintotodistus.

E504 ”Opetuskortti opetuslupalaisille” -lomake johon merkitään päivittäin annetut teoria- ja ajotunnit.

www.ajokorttikoulu.fi -sivusto. Sivustolta löytyy ilmaiset tämän oppaan linkkilistojen lisäksi
esimerkiksi sanalliset tehtävät opetuslupaopettajalle sekä oppilaalle. Sivustolla voi myös
harjoitella kuvakokeeseen rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen.
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Suostumus auton käyttöön opetuslupaopetuksessa.

___________________________________ saa saa käyttää omistamaani autoa
Opetuslupaopettajan nimi
______________________________________

_________________

Merkki, malli, 					rekisterinumero
opetuslupaopetuksessa ja asentaa tai asennuttaa siihen opetuksessa tarvittavat laitteet sekä
katsastaa auton opetuslupakäyttöön. Opetuslupaopettaja poistaa tai poistattaa opetuslaitteet
autosta ajo-opetuksen päätyttyä.

__________________________________

_____________

Paikka ja päiväys

_______________________________
Auton omistajan allekirjoitus 					
_______________________________		
Nimen selvennys
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Teorian oppitunnit
Opas opetuslupa opettajille ja oppilaalle
Oppaan ohjeet perustuvat 27.1.2016 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan
”B-luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen”
sekä ohjeisiin ajokortin hankinnasta.
Opetussuunnitelman mukaan teoriaa on opetettava 19 tuntia kuljettajaopetuksen
perusvaiheessa. Oppaassa on 19 lukua, yksi luku jokaista annettavaa teoriatuntia kohden.
Oppaan viimeisessä luvussa on kuvattu virallinen teoriakoe.

Sisällysluettelo
28 Johdanto
29 Kuljettajana liikenteessä

1. Ajotaidon oppiminen  29
2. Liikennejärjestelmä  32
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41 Ajaminen liikennetilanteissa

5. Ajamisen perustaidot  41
6 Tienkäyttäjäryhmät ja liikenteen vuorovaikutus  43
7. Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamaliikenteessä  45
8. Liikenteestä poistuminen ja pysäköinti  46
9. Risteysajo, ajolinjat  47
10. Risteysajo, ajovuorot  48

50 Itsenäinen ajaminen

11. Ajon suunnittelu ja ennakoiva ajotapa  50
12. Tilannenopeus ja nopeusrajoitukset  52
13. Ajaminen maanteillä  54
14. Ohittaminen  56
15. Kuljettajan oman tilan hallinta  58
16. Auton kunto ja ekologinen käyttö  60
17. Toiminta onnettomuuspaikalla  63
18. Pimeällä ajaminen  66
19. Ajaminen liukkaalla  67

Teoriakoe  69
Liikennemerkit 73
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Johdanto
Tämä opas on tarkoitettu opetuslupaoppilaan teorian opiskeluun. Opas seuraa Trafin julkaisemaa opasta ”B-luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen”. Opetussuunnitelman mukaan perusvaiheen opetukseen kuuluu 19 tuntia teorian opetusta. Tässä oppaassa jokaista tuntia varten on oma luku.
Oppiminen tapahtuu vaiheittain, aina samoja asioita uudelleen kertaamalla ja eri näkökulmista katselemalla.
Tehokkain oppimisen muoto on oma tekeminen ja yllättävää kyllä opettaminen. Monesti opetuslupaopetuksessa
myös opettaja oppii paljon uutta liikenteestä ja ajamisesta.
Oppaan jokaisen oppitunnin alussa on kertauskysymyksiä edelliseltä tunnilta. Kertauskysymysten tarkoituksena ei ole oppilaan tenttiminen, vaan ne ovat osa opiskeluprosessia. Asiat tulee kerrattua ja oppilas itse esittää
suullisesti tai näyttämällä asiat mikä tehostaa oppimista. Oppiminen tapahtuu monivaiheisesti samojen asioiden
tullessa yhä uudelleen eri tavoilla eteen. Samasta syystä teoriaoppitunneilla esille tulevia asioita on käsitelty uudelleen ajo-oppaassa.
Teorian ja ajamisen opiskelun olisi hyvä edetä rinnakkain niin että teoriatunnilla opittua asiaa pääsee pian kertaamaan ja harjoittelemaan ajotunnilla.
Teoriaopintoja harjoitetaan myös www.ajokorttikoulu.fi -sivustolla, jossa keskeisimpiä liikennesääntöjä harjoitellaan vuorovaikutteisilla oppikursseilla ja jossa on virallista kuvakoetta muistuttavia sanallisia ja kuvallisia tehtäviä.

www.ajokorttikoulu.fi -sivusto. Sivustolta löytyy ilmaiset tämän oppaan linkkilistojen lisäksi
sanalliset tehtävät opetuslupaopettajalle sekä oppilaalle. Sivustolla voi myös harjoitella kuvakokeeseen rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen.
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Kuljettajana liikenteessä
1. Ajotaidon oppiminen
Ajotaidon oppiminen tapahtuu hitaasti kertaamalla asioita ja toistamalla liikeratoja aina uudelleen. Varsinaisesti
ajotaitoa ei kuitenkaan opita kuljettajakoulutuksessa, vaan vuosien kuluessa itsenäisesti liikenteessä ajettaessa.
Kuljettajakoulutuksen tavoitteena on että oppilas kykenee harjoittelemaan ajamista yleisessä liikenteessä itseään ja
muita vaarantamatta. Nuorten kuljettajien onnettomuusriski on vuosien ajan moninkertainen verrattuna kokeneisiin kuljettajiin. Kuljettajan vastuulla on oman turvallisuutensa lisäksi matkustajien ja muiden tienkäyttäjien
turvallisuus sekä vastuu aineellisista vahingoista, joita onnettomuuksista aina seuraa.

Kuljettajakoulutus B-ajokorttia varten
Kuljettajakoulutus jakaantuu kolmeen vaiheeseen, joista jokaiseen kuuluu sekä teorian opiskelua että ajotunteja.
Ensimmäisenä on perusvaihe, jonka saa antaa
opetusluvalla kokonaan. Perusvaihe alkaa
opetusluvan saannista ja päättyy hyväksyttyyn
ajokokeeseen. Perusvaiheeseen kuuluu vähintään
19 teoriatuntia ja 18 tuntia ajoharjoittelua.

Ajo-oikeudet opetuksen kuluessa
• Opetusluvalla oppilas saa ajaa autoa opettajan
ohjauksessa. Päättyy hyväksyttyyn ajokokeeseen.
• Kuljettajantutkintotodistus annetaan oppilaalle
välittömästi hyväksytyn ajokokeen jälkeen.
Todistuksessa ei ole oppilaan valokuvaa. Todistusta
ja henkilöllisyystodistusta mukana pitämällä autoa
saa ajaa kaikkialla Suomessa paitsi Ahvenanmaalla.
Todistus on voimassa kuusi kuukautta.
• Varsinaisen ajokortin saa postitse kolmen viikon
kuluessa ajokokeesta. Kuljettajantutkintotodistus on
tämän jälkeen tarpeeton.

Toisena on harjoitteluvaihe. Harjoitteluvaihe
alkaa hyväksytystä ajokokeesta. Suositeltu
pituus harjoitteluvaiheelle on noin kuukausi. Harjoitteluvaiheessa oppilas pitää oppimispäiväkirjaa ajamisistaan.
Harjoitteluvaihe päättyy autokoulussa annettavaan harjoitteluvaiheen palautejaksoon. Se sisältää kaksi tuntia ajoopetusta ja tunnin teoriaopetusta.
Kolmantena vaiheena on syventävä vaihe, joka suoritetaan autokoulussa ja johon kuuluu neljä tuntia ajo-opetusta
ja neljä teoriatuntia. Syventävään vaiheeseen pääsee aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ajokokeesta.

Perusvaihe opetusluvalla
1 - 24 kk

Harjoitteluvaihe, itseopiskelu
oppimispäiväkirjan avulla.
Suositeltu pituus noin kuukausi

Ajokoe

Harjoitteluvaiheen
palautejakso
autokoulussa
1 tunti teoriaa
2 ajotuntia

Aloittelevan kuljettajan koeaika, kaksi vuotta,
jonka kuluessa ajokielto tulee helpommin.

Syventävä vaihe autokoulussa kun ajokokeesta
on kulunut vähintään 3 kuukautta ja enintään kaksi vuotta.
4 tuntia teoriaa
2 tuntia ajoharjoitteluradalla,
2 tuntia ajoa liikenteessä.

Perusvaiheen opetus
Perusvaiheen ajo-opetus alkaa auton käsittelyopetuksella, joka suoritetaan mieluiten muulta liikenteeltä suljetulla alueella tai esimerkiksi tyhjällä isolla pysäköintipaikalla. Käsittelyopetuksessa oppilas oppii autolla ajamisen
perustaidot sellaisella varmuudella, että kykenee seuraamaan taajamaliikenteessä liikenneopasteita ja muita tienkäyttäjiä. Käsittelyopetus päättyy opettajan järjestämään arviointiajoon, jossa oppilaan auton hallinta todetaan
erilaisissa ajotilanteissa. Arviointiajon jälkeen siirrytään harjoittelemaan taajamaliikennettä.
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Ajaminen liikennetilanteissa aloitetaan hiljaisilta sivu-

Kuljettajaopetuksen tavoitteet

kaduilta ja edetään kohti keskustan vilkkaita risteyksiä ja

• Turvallisuus liikenteessä. Ajotaito eli auton
hallinta ja liikennesääntöjen mukaisesti ajaminen.
Liikenteen riskien tunnistaminen ja välttäminen
sekä oman tilan hallinta.
• Sosiaalisuus liikenteessä. Tienkäyttäjät ovat
vuorovaikutuksessa keskenään suunta-, valo- ja
äänimerkeillä sekä osoittavat aikeitaan nopeuden
muutoksilla ja esimerkiksi käsimerkeillä.
Sosiaalinen kuljettaja osaa näyttää aikeensa ja
tulkita muiden aikeita liikenteessä.
• Ekologisuus liikenteessä. Autoilun ympäristö
vaikutusten ymmärtäminen sekä taloudellisen
ja ekologisen ajotavan omaksuminen ovat myös
tärkeitä kuljettajaopetuksen tavoitteita.

tiivistä ruuhkaliikennettä. Liikennetilanteissa ajamisesta
siirrytään itsenäisen ajamisen vaiheeseen, kun sekä opettaja
että oppilas ovat palautekeskustelussa yhtä mieltä siitä, että
oppilaan taitotaso on riittävä itsenäisen ajamisen vaiheeseen
siirtymiseksi. Itsenäisen ajamisen vaihe ei tarkoita ilman
opettajaa ajamista.
Itsenäisen ajamisen vaiheessa oppilas hallitsee auton käytön
tavallisissa liikennetilanteissa. Opettajan tehtävät vähenevät,
mutta edelleen opetusta tarvitaan. Tässä vaiheessa ajoharPerusvaihe opetusluvalla 1 - 24 kk
Teorian opetusta 19 tuntia
Ajoharjoittelua 18 tuntia

joitteluun kuuluu vähintään neljä
tuntia ajamista maanteillä. Itsenäisen
ajon vaihe päättyy hyväksyttyyn ajoko-

Käsittelyopetus

keeseen.

Ajaminen
liikennetilanteissa

Ajaminen
itsenäisesti

Perusvaiheen loppuosassa on harjoiteltava vaikeissa olosuhteissa ajoa.
Vaikeiden olosuhteiden harjoituksiin
kuuluu liukkaan kelin ajoharjoittelu ja

Opetuslupaopettajan
järjestämä auton
käsittelykoe.

Teoriakoe Ajokoe
Opettajan ja Liukkaan kelin
oppilaan
Pimeällä ajon
ajoharjoitus
keskustelu. harjoitteluradalla. harjoitus.

pimeällä ajon harjoittelu.
Pimeällä ajoa harjoitellaan yksi ajotunti. Harjoitteluun kuuluu valojen käyttö ohitettavana, ohittajana, toisen
perässä ajettaessa ja pysäköitäessä. Tärkeä osa pimeällä ajon harjoittelua on demonstraatio jalankulkijan havaitsemisesta auton valoissa. Pimeällä ajon harjoituksen voi suorittaa myös simulaattorilla autokoulussa.
Liukkaan kelin ajoharjoittelu suoritetaan erityisellä ajoradalla,
jossa on keinotekoisesti liukastettu suora ja kaarre. Radalla harjoitellaan jarruttamista, kaarreajoa ja esteen väistämistä yhden
ajotunnin verran.
Perusvaiheen teorianopetus sisältää liikennesääntöjen lisäksi
perustietoa auton tekniikasta ja autoilun ympäristövaikutuksista. Teoria- ja ajo-opetus etenevät rinnakkain samaa tahtia.

Tutkinnot
Ajokortin saamiseksi oppilaan on läpäistävä perusvaiheessa

Asuin vanhempieni kanssa Intiassa, kun
tulin ajokortti-ikään 1995. Ajoin muutaman
kerran isäni kanssa autolla niin, että hallitsin
auton peruskäytön.
Menin ajokorttitoimistoon viralliseen
ajo- ja teoriakokeeseen. Virkailija otti esiin
teoriakoekaavakkeen, jossa oli kymmenen
kysymystä. Hämmästyksekseni hän täytti
kaavakkeen itse kertoen samalla, että vastaa
kahdeksaan kysymykseen oikein ja kahteen
väärin, koska kukaan ei vastaa kaikkiin
oikein. En edes nähnyt koekysymyksiä, enkä
vieläkään tiedä, mitä kokeessa kysyttiin.

tutkitaan käytännön ajotaitoa yleisessä liikenteessä. Harjoitte-

Ajokokeessa virkailija pyysi minua ajamaan
lenkin toimistorakennuksen pihalla ja katsoi
toimiston rappusilta, miten ajo sujui. Kun
en kolhinut muita autoja, sain saman tien
ajokortin.

luvaiheen palautejaksoon ja syventävään vaiheeseen ei kuulu

Ben Sand, Iso-Britannia

kaksi tutkintoa. Teoriakokeessa oppilaan liikennesääntöjen
tuntemus testataan monipuolisilla tehtävillä ja ajokokeessa

mitään tutkintoja.
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Ajokortti intialaiseen tapaan

Ajo-oikeus ja sen merkintä
Jotkut saavat ajaa vain mopoa, toisilla taas on oikeus ajaa linja- ja kuorma-autoja. Ajo-oikeus merkitään ajokorttiin kirjaimilla. Tunnuskirjaimia yhdistelemällä muodostetaan erilaisia ajo-oikeusyhdistelmiä. Ajo-oikeus
saadaan, kun ikä on riittävä ja lain vaatimat opinnot on suoritettu ja läpäisty virallinen kuljettajantutkinto.

Tunnus

Ikä

Ajo-oikeus

AM(120)
15
mopot
AM(121)
15
mopot ja mopoautot
T			
15
maataloustraktorit, moottorikelkat
LT		
15
traktorit nopeus enintään 60 km/h
B			
18
henkilöautot ja AM ja T -oikeus
A-luokat
16-24 moottoripyörät
C-luokat
18-21 kuorma-autot
D-luokat
21-24 linja-autot
E		 lisäkirjain ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen
A, C ja D luokkia on monia erilaisia. B-kortilla ei saa ajaa mitään
näiden luokkien ajoneuvoista.

Mitä B-kortilla saa kuljettaa

Ajo-oikeus merkitään ajokorttiin
kirjaimilla. Jos kortissa on A-kirjain,
haltija saa ajaa moottoripyörää. B-kirjain
tarkoittaa henkilöauton ajo-oikeutta.
Kirjainyhdistelmä AB oikeuttaa ajamaan
henkilöautoa ja moottoripyörää.
Käytössä olevista kirjaimista
voidaan koota noin sata erilaista
kirjainyhdistelmää, jotka kaikki kuvaavat
erilaisia ajo-oikeuksia.

B-kortilla saa kuljettaa henkilöautojen lisäksi, mopoa, mopoautoa, moottorikelkkaa ja maataloustraktoria, vaikka kortissa ei ole AM tai T -kirjaimia. Henkilöautoja ovat
henkilö- ja pakettiautot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi enintään
kahdeksan istumapaikkaa. Jos auton kokonaismassa ylittää 3500 kg, sen kuljettamiseen tarvitaan C-luokan eli
kuorma-auton ajokortti. Jos taas matkustajapaikkoja on enemmän kuin kahdeksan, kuljettaja tarvitsee D-luokan
eli linja-auton ajokortin.
B-kortilla ei saa kuljettaa moottoripyörää eikä liikennetraktoria. Maa- ja metsätaloustraktorin erottaa liikennetraktorista niiden enimmäisnopeus. Maataloustraktorissa se on 40 km/h. Jos enimmäisnopeus on suurempi,
kuljettaja tarvitsee LT- tai C -luokan kortin.
Ajoneuvoyhdistelmällä tarkoitetaan ajoneuvoa, joka vetää perävaunua. Suurimpia
ajoneuvoyhdistelmiä ovat rekka-autot ja
pienimpiä pientä perävaunua vetävät henkilöautot. B-kortilla saa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää, kun auton ja perävaunun kokonaismassat yhteensä ovat enintään 3 500 kg.
Jos perävaunun kokonaismassa on enintään
750 kg, sitä saa kuljettaa, vaikka yhteismassa
ylittäisi 3 500 kg:n rajan. B-kortilla saa siis
kuljettaa autoa, jonka kokonaismassa on
3500 kg ja joka vetää kokonaismassaltaan
750 kg:n perävaunua.
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Kahden vuoden koeaika
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen kahden vuoden ajan oppilaalle
tulee liikennerikkomuksista kovemmat seuraukset kuin
kokeneemmille kuljettajille.
Liikennerikos, joka täyttää ajokieltoon määräämisen
perusteet johtaa uuteen kahden vuoden koeaikaan. Tällaisia
rikoksia ovat erilaiset törkeät liikenteen vaarantamiset.
Esimerkiksi rattijuopumuksesta, suuresta ylinopeudesta tai
moottoripyörän ajosta B-kortilla saattaa seurata ajokielto.
Nuoren kuljettajan ajokieltoon määräämisen perusteet
täyttyvät, jos saa rikesakon kahdesti vuoden aikana tai
kolmesti kahden vuoden aikana. Rikesakko pitää tulla
ylinopeudesta tai puhelimen käytöstä ilman handsfree
-laitetta. Muista syistä annetut rikemaksut eivät vaikuta
ajokieltouhkaan.
Vanhemmalla kuljettajalla rikesakkoja pitää olla kolme
vuodessa tai neljä kahdessa vuodessa ennen kuin ajokielto
uhkaa.

Auton massat ja rekisteröintitodistus
Auton rekisteröintitodistukseen on merkitty auton omamassa ja kokonaismassa.
• Omamassa tarkoittaa ajokunnossa olevan tankatun auton ja kuljettajan yhteismassaa.
• Kokonaismassa tarkoittaa täyteen kuormatun ajoneuvon massaa.
Ajoon lähdettäessä autoa ja perävaunua ei punnita, vaan kokonaismassat katsotaan rekisteröintitodistuksista ja
lasketaan yhteen. Yhteenlaskun tuloksesta selviää, riittääkö kuljettajan ajo-oikeus ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen. Matkustajien määrä autossa tai perävunun lasti ei vaikuta kokonaismassaan eikä ajo-oikeuteen.
Lainsäädäntö tuntee myös rekisteröimättömän vaunun, hinattavan laitteen. Hinattavia laitteita ovat esimerkiksi
työmaakopit ja autolla vedettävät nosturit. Niitä saa vetää B-kortilla, kun sallittuja enimmäispainoja ei ylitetä.

Rekisteröintitodistus
Ajoneuvojen massat katsotaan rekisteröintitodistuksesta, mutta kai-

Tehtävä

kissa ajoneuvoissa tätä todistusta ei ole. Todistus oli pakollinen, mutta

Tutkikaa opettajan ajokorttia.

lain muututtua 15.11.2015 todistusta ei ole tarvinnut liikuttaessa

Tutkikaa autonne
rekisteröintitodistusta. Paljonko ovat
auton omamassa ja kokonaismassa?

Suomessa. Ulkomaan matkoilla todistus on edelleen pakollinen.
Jos todistusta ei ole, ajoneuvon teknilliset tiedot selviää rekisterinumeron perusteella Trafin internetsivuilta. Sieltä ajoneuvon omistaja

Mikä on suurin sallittu perävaunun
kokonaismassa B-kortin haltijalla
autossanne?

voi tilata todistuksen maksutta esimerkiksi ulkomaan matkaa varten.

2. Liikennejärjestelmä
Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•

Millaisia ajokortteja ja ajo-oikeuksia kuljettajaopetuksen kuluessa oppilaalla on?
Milloin opettaja järjestää ajokokeen oppilaalle?
Mitä tarkoittaa sosiaalisuus liikenteessä?
Saako B-kortilla ajaa moottoripyörää?
Millainen kuljettaja on kuljettajaopetuksen tavoitteena?

Liikennejärjestelmä
Yhteiskunnan toiminnan kannalta liikenne on yksi keskeisimpiä osa-alueita. Tavaroiden ja elintarvikkeiden
kuljetus kauppoihin ja edelleen kuluttajille sekä raaka-aineiden ja maatalouden alkutuotannon kuljetus tuotantolaitoksiin ovat yhteiskunnan perustoimintoja. Tavarankuljetuksen lisäksi ihmisillä on henkilökohtaisia liikkumistarpeita. Työmatkat on taitettava, kavereita nähtävä ja lomamatkoilla käytävä.
Liikennejärjestelmä jakaantuu vesiliikenteeseen, raideliikenteeseen, ilmailuun ja tieliikenteeseen. Kaikki liikennemuodot palvelevat sekä teollisuuden ja kaupan tavarakuljetuksia että ihmisten liikkumista. Liikennemuodot ovat
kytkeytyneet toisiinsa. Lentokentälle kuljetaan autoilla tai junalla, autoilija kohtaa vesiliikenteen losseilla ja laivoilla. Tasoristeyksissä junat ja autot kohtaavat ja ajoteiltä löytyy jopa lentokoneista varoittavia liikennemerkkejä.
Vastauksia: Opetuslupa, kuljettajantutkintotodistus, varsinainen ajokortti.
Käsittelyopetuksen päätteeksi ennen kuin siirrytään ajoharjoitteluun yleisille teille.
Sosiaalinen kuljettaja kommunikoi muiden tienkäyttäjien kanssa ajonopeudella, suunta- valo- ja äänimerkeillä sekä käsimerkeillä ja
seuraa muiden merkinantoja. B-kortilla ei saa ajaa moottoripyörää. Tavoitteena on turvallisesti ja ekologisesti ajava sosiaalinen kuljettaja.
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Suomessa tiellä kulkeminen on käyttäjille ilmaista, mutta tieverkon ylläpitäminen ja rakentaminen vie verotuloja
sitäkin enemmän. Valtion menoarviossa vuodelle 2014 pelkästään tiestön ylläpitoon oli varattu noin 600 miljoonaa euroa. Kunnat käyttävät vastaavan määrän rahaa katuverkon lumitöihin, ylläpitoon ja uudisrakentamiseen.
Tieliikenne ja tiestön ylläpito on myös suuri työnantaja. Valtaosa tiestön kunnossapitoon ja uudisrakentamiseen
käytetyistä rahoista kuluu työntekijöiden palkkoihin. Yhteiskunnan budjetin ulkopuolella autokauppa, autojen
huolto ja korjaus työllistää lähes 30 000 henkilöä. Lisäksi työpaikkoja on esimerkiksi katsastusyrityksissä, huoltoasemilla, pysäköinnin valvonnassa, poliisin liikennevalvonnassa, tullissa autojen maahantuonnissa, ajoneuvoverotuksessa ja vakuutusyhtiöissä.
Kuljettajakoulutus saattaa olla ensimmäinen askel autonkuljettajan tai muuhun tieliikennealan ammattiin. Maanteiden tavaraliikenteessä autonkuljettajina työskentelee noin 70 000 henkilöä. Keskeisiä tieliikennealan ammatteja
ovat esimerkiksi liikennepäällikkö, kuljetuspäällikkö, paikallispäällikkö, kuljetussuunnittelija, kuljetusteknikko,
ajojärjestelijä, ajomestari, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, bussinkuljettaja, bussiemäntä, taksiyrittäjä, taksinkuljettaja, autonkuljettaja, pakettiautonkuljettaja, autolähetti, matkahuoltovirkailija, matkahuoltotyöntekijä, terminaalityöntekijä ja liikenneopettaja.

Autoilu ja ympäristövaikutukset
Tieliikenne, joka on suuri työllistäjä ja koskettaa jokaisen kansalaisen jokapäiväistä elämää, on myös vaarallista
ja ympäristöä rasittavaa. Ympäristöhaittoja aiheuttavat autojen käyttämä polttoaine sekä autojen valmistuksessa,
huollossa ja romutuksessa käytettävät aineet ja energia. Ympäristövaikutuksiin voi jokainen autonkuljettaja
vaikuttaa hankkimalla vähäpäästöisen auton, pitämällä auton kunnossa, opettelemalla ajamaan taloudellisesti,
välttämällä turhaa ajoa, suunnittelemalla ajoreitit ja huolehtimalla vanhan auton romuttamisesta oikealla tavalla.
Kun autolla ajetaan, moottorissa palaa polttoainetta ja pakoputkesta tulevat palamiskaasut ulos.
Bensiini- ja diesel- polttoaineet muodostuvat
pääasiassa hiilivety yhdisteistä. Vedyn palaessa
syntyy vettä, joka näkyy pakkasella pakoputken
päästä tupruavana pilvenä. Vastaavasti hiilen
palaessa syntyy näkymätöntä hiilidioksidia.
Vesihöyry ei saastuta, se on elämälle välttämätön
luonnon aine. Hiilidioksidi ei ole myrkyllistä,
mutta se on kasvihuonekaasu, jonka lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa ilmakehän lämpenemistä.
Autojen hiilidioksidipäästöt mitataan ja autoja
verotetaan sitä enemmän, mitä isommat auton
hiilidioksidi- eli CO2 -päästöt ovat. Tavallisen
henkilöauton CO2 -päästö ovat noin 180 g ajettua kilometriä kohden. Kun tällaisella autolla käy
Helsingistä Lapissa lomalla, niin hiilidioksidia
purkautuu pakoputkesta yli 300 kg.
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Muutaman auton hiilidioksidipäästöt
Alla on muutaman auton hiilidioksidipäästöt ja arvio
polttoainekuluista Helsinki-Lappi-Helsinki matkalla.
•
•
•
•

Chevrolet Corvette V8 1999 noin 310g/km, 400€
Skoda Octavia 2.0 Tdi 2004 noin 150g/km, 150€
Opel Corsa 1,3 CDTI 2014 noin 90g/km, 90€
Jeep Compass 4x4 2014 noin 210g/km, 260€

Tyypillisen perheauton CO2 -päästöt ovat
130 -180g/km. Uusien hybridiautojen ja pienten
dieselautojen päästöt ovat alle 100g/km. Sähköautojen
päästöt ovat 0g, mutta silloin ei oteta huomioon
sähköntuotannon päästöjä.

Tehtäviä
• Paljonko autonne hiilidioksidipäästöt ovat?
• Montako kiloa hiilidioksidia tulee autostanne
vuodessa?
• Mikä on auton kulutus ja paljonko Lapissa
käyminen maksaisi?
• Onko tuttavapiirissänne tapahtunut nuorten
kuljettajien onnettomuuksia? Mitä niistä voi oppia?

Kuljettaja on se, joka voi vaikuttaa eniten autoilun päästöihin. Ekologinen kuljettaja valitseekin autokseen
vähäpäästöisen kulkupelin. Tästä on myös se hyöty, että autovero on pienempi ja autolla ajaminen on taloudellisempaa, koska kallista polttoainetta kuluu vähemmän. Ekologinen kuljettaja opettelee myös ajamaan taloudellisesti. Tutkimusten mukaan päästöissä ja polttoainekuluissa saadaan 5-15 % vähennys taloudellisen ajon pienellä
harjoittelulla.

Autoilu ja turvallisuus
Ympäristöpäästöjen lisäksi kuljettajalla on vielä suurempi vastuu liikenteen turvallisuudesta. Lähes kaikki liikenneonnettomuudet johtuvat kuljettajan virheestä ja liian suuresta tilannenopeudesta. Ainoastaan sairauskohtausten
ja teknillisten vikojen aiheuttamat onnettomuudet eivät ole ehkäistävissä tilannenopeudella. Suomessa kuolee
vuosittain vajaa kolmesataa henkilöä liikenneonnettomuuksissa. Näistä noin 10 % osasyynä on sairauskohtaus.
Loukkaantuneita on luonnollisesti paljon enemmän noin 7 000 vuodessa.
Kolme uutista alla olevaa uutista kuvaavat hyvin tyypillisiä onnettomuuksia. Alkoholi on yhtenä syynä noin
neljäsosassa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Alkoholin käyttöön yhdistyvät tavallisesti ylinopeus ja
turvavöiden unohtaminen.
Keskimmäisessä uutisessa on nuorille kuljettajille yleinen onnettomuustyyppi: suuri ylinopeus aamuyöllä. Näissä
onnettomuuksissa kysymys on monesti takapenkiltä tulevasta paineesta. Kaverit kyselevät: eikö auto kulje kovempaa, mikä on huippunopeus, Arska ajoi tuohon kurviin sataaneljääkymppiä. Joskus aamuyön tunteina nuoret
miehet esittelevät ajotaitoaan kyydissä oleville neitosille tai jopa harrastavat kilpa-ajoa yleisellä tiellä.
Oikeanpuoleinen uutinen kertoo onnettomien sattumien sarjasta. Nuorella kuljettajalla ei ole ajoneuvon hallinnassa sellaista rutiinia eikä varovaisuutta, että ymmärtäisi jättää kännykän etsimisen seuraavaan pysähdykseen.
Aloittelevien kuljettajien onnettomuusriski on viisinkertainen verrattuna kokeneisiin kuljettajiin. Vasta neljän
vuoden ajokokemuksen jälkeen onnettomuusriski on laskenut normaalille tasolle.

Neljä loukkaantui
rajussa ulosajossa
Loukkaantuneista kolmen
vammat olivat ilmeisesti vakavat.
He saivat vammoja lantion, pään
ja niskan alueille.
Henkilöauto oli ollut tulossa
aamuyhdeksän aikoihin Jurvan
suunnasta, kun se alamäessä
oli suistunut vastaantulevien
kaistalle, kyntänyt joitakin
kymmeniä metrejä ojanpenkkaa
ja lopuksi törmännyt kiviin.
Poliisin mukaan alkoholilla
saattoi olla osuutta
onnettomuuteen. Jälkien
perusteella auto oli ajanut
kovaa, mutta varmuutta
onnettomuuden syistä ei ole,
koska parikymppistä kuljettajaa
ei ole voitu kuulustella. Ilmeisesti
kukaan autossa olleista ei
käyttänyt turvavöitä. (STT)
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Kaksi kuoli ulosajossa
Henkilöauto oli ajautunut valtatiellä
12 vastaantulevan liikenteen kaistalle.
Luistojäljistä päätellen kuljettaja teki
tällöin voimakkaan ohjausliikkeen
oikealle, minkä seurauksena auto
suistui pientareelle. Auto törmäsi
ensin puuhun, joka katkesi 2 metrin
korkeudelta. Sen jälkeen vauhti riitti
vielä pitkään ilmalentoon, minkä
jälkeen auto päätyi katolleen ja
romuttui pahoin.
Pelastuslaitoksen mukaan ajoolosuhteet olivat yöllä kohtuulliset. He
arvelivat tuoreeltaan onnettomuuden
syyksi liian kovaa tilannenopeutta.
Poliisi on kirjannut onnettomuuden
törkeänä liikenneturvallisuuden
vaarantamisena sekä kuoleman- sekä
vammantuottamuksena.
Surmansa saaneet olivat 22 ja 24
vuoden ikäisiä. (STT)

Matkapuhelin aiheutti
kuolonkolarin
Keskiviikkona lapsen
kuolemaan johtaneen
kuolonkolarin syynä oli
ilmeisesti matkapuhelin.
Kouvolan poliisin
mukaan parikymppinen
autoilija oli ryhtynyt ajon
aikana tavoittelemaan
matkapuhelintaan, jolloin hän
menetti autonsa hallinnan.
Auto ajautui tien pientareelle ja
törmäsi nuoreen koululaiseen.
Kouvolan poliisi
tutkii asiaa törkeänä
liikenneturvallisuuden
vaarantamisena ja
kuolemantuottamuksena.
Poliisin mukaan alkoholilla ei
ollut osuutta tapahtumaan.
Myös keli oli hyvä. (STT)

Autonkuljettaja on vastuussa
• omasta ajokunnostaan (väsymys,
mielentila, alkoholi).
• omasta turvallisuudestaan.
• matkustajien turvallisuudesta, alaikäisten
matkustajien turvalaitteiden käytöstä
ellei huoltaja ole paikalla.
• muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta.
• onnettomuuksien taloudellisista
seurauksista.
• luottamusperiaatteen toteutumisesta,
eli muiden on voitava luottaa hänen
ajavan liikennesääntöjä noudattaen.
Vastaavasti kuljettaja voi luottaa
Tavallisin onnettomuus on peräänajo. Niitä sattuu
muiden noudattavat liikennesääntöjä.
paljon, eivätkä ne ylitä tiedotusvälineiden uutiskynnystä.
• ajoneuvon ajokunnosta (huollettu,
Peräänajosta selvitään yleensä säikähdyksellä, sillä autojen
katsastettu, vakuutettu).
nopeusero on pieni. Riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon
pienentää peräänajon vaaraa.
Taloudelliset seuraukset saattavat yllättää. Kuvan vaurion
korjaaminen maksoi 3 100 euroa. Kun siihen lisätään
peräänajajan auton korjaus, niin pienestä rysähdyksestä
seurasi noin 5 000 euron kulut.

3. Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus
Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•

Millainen on aloittelevan kuljettajan onnettomuusriski verrattuna kokeneeseen kuljettajaan?
Mistä johtuvat tyypilliset aloittelevan kuljettajan vakavat liikenneonnettomuudet?
Mistä kuljettaja on vastuussa?
Mitä tarkoittavat CO2 -päästöt?
Miten voit pienentää riskiä, että takaa tuleva auto törmää sinun perään?

Liikenneympäristö
Liikenneympäristö on yleiselle liikenteelle tarkoitettu alue, jossa liikennesäännöt ovat voimassa. On olemassa
paljon alueita, joissa liikennelakien määräykset eivät ole voimassa. Veneiltäessä noudatetaan vesiliikennelakia ja
metsissä toimitaan maastoliikennelain mukaisesti.
Liikenneympäristöllä on suora vaikutus liikenneturvallisuuteen. Ajoratamerkintöjen puute vastapäällystetyllä
tiellä lisää onnettomuusriskiä. Sateen alkaessa päällystetty tie on liukas, kun tiepöly nousee vesikerroksen päälle.
Nämä ja monet muut seikat liikenneympäristössä vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Liikenneympäristön puutteet eivät vähennä kuljettajan vastuuta. Kuljettajan on tiedostettava risteysten näkemäesteet ja sovitettava ajonopeus näkemisen mukaiseksi. Kuljettajan on käytettävä sellaista ajonopeutta, että ajaminen on turvallista kaikille
tienkäyttäjille huolimatta ympäristön puutteista.

Tienkäyttäjät
Liikenneympäristössä on tienkäyttäjiä. Tienkäyttäjiin kuuluvat kaikki tiellä liikkuvat ihmiset, kuten jalankulkijat,
rullaluistelijat, skeittailijat, pyöräilijät, autoilijat ja jopa linja-autojen matkustajat. Tienkäyttäjäryhmillä on omat
erityispiirteet, jotka kuljettajan on opittava tiedostamaan.
Vastaus: Nuoren kuljettajan onnettomuusriski on nelin- jopa viisin kertainen verrattuna kokeneisiin kuljettajiin.
Nuoren kuljettajan tyypillinen vakava onnettomuus on aamuyöstä isolla ylinopeudella tapahtuva metsään ajo.
Peräänajon syynä on yleensä edessä ajavan äkkijarrutus. Sinun ei tarvitse tehdä äkkijarrutusta, eikä takaa tuleva auto törmää sinuun, kun pidät
riittävän turvavälin edellä ajavaan autoon.
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Liikenteessä käytettävät ajoneuvot
Liikenneympäristössä liikkuu ajoneuvoja. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoja ovat kaikki liikkumaan tarkoitetut
laitteet, jotka eivät liiku kiskoilla. Tähän tieliikennelain määritelmään kätkeytyy yllätys. Raitiovaunut liikkuvat
kiskoilla, joten ne eivät ole ajoneuvoja. Liikennesäännöt eivät siis koske suoraan raitiovaunuja eikä junia. Ajoneuvoja ovat myös moottorikelkat ja telaketjuilla kulkevat työkoneet.
Millä tahansa ajoneuvolla ei saa lähteä liikenteeseen, vaan ajoneuvossa on oltava säännösten vaatimat turvallisuus- ja merkinantolaitteet. Laitteiden olemassaolo ja kunto tarkastetaan ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä
sekä myöhemmin liikennevalvonnassa ja katsastuksessa. Ajoneuvossa on kiinnitetty rekisterikilpi rekisteröinnin
merkiksi. Ajoneuvolla on myös oltava pakollinen liikennevakuutus, joka korvaa syyttömän osapuolen vahingot.

Ajoneuvojen luokitus
Moottorittomia ajoneuvoja ovat polkupyörät. Polkupyöräksi lasketaan myös pienellä sähkömoottorilla varustetut
pyörät, kun sähkömoottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 km/h nopeudessa. Polkupyöriä saa käyttää liikenteessä ilman rekisteröintiä ja vakuutusta, mutta niissäkin on oltava säännösten määräämät turvalaitteet, kuten
heijastimet, jarrut ja pimeällä valot.
Moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat autot, moottoripyörät, mopot, traktorit, mönkijät, kolmipyöräiset ajoneuvot,
työkoneet ja maastoajoneuvot. Liikenteessä moottoriajoneuvolla on oltava liikennevakuutus, se on rekisteröitävä
ja kuljettajalla on oltava ajoneuvon kuljettamiseen
oikeuttava ajokortti. Rekisteröinnin rajalinjalla on
päältä ajettava kävelyvauhtia kulkeva ruohonleikkuri. Vaikka laitteessa on moottori, sitä ei tarvitse
rekisteröidä.
Hinattavia ajoneuvoja ovat perävaunu ja hinattava
laite. Perävaunu on tarkoitettu tavaran kuljetukseen, matkailuun ja joskus henkilöiden kuljetukseen. Hinattavista laitteista puhutaan esimerkiksi
silloin, kun perävaunuun on asennettu jokin laite,
vaikka kompressori, ja vaunulla ei voi kuljettaa
tavaraa. Sekä perävaunut että hinattavat laitteet on
rekisteröitävä ja vakuutettava.

Liikenteenohjaus
Liikenteessä on liikuttava liikennesääntöjä noudattaen. Liikennesäännöt on kirjoitettu tieliikennelakiin ja asetukseen. Niissä on kerrottu neljästä
erilaisesta tavasta, joilla tienkäyttäjiä ohjataan. Nuo
tavat ovat:
1. poliisin tai muun liikenteen ohjaajan
antama ohjaus
2. liikennevalojen ohjaus
3. liikennemerkkien ohjaus
4. liikennesääntöjen ohjaus
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1) Metsät eivät kuulu tiealueisiin, siellä noudatetaan
maastoliikennelakia. Maanomistajalta on oltava lupa
autolla, moottorikelkalla ja muulla moottoriajoneuvolla
ajamiseen maastossa. Polkupyörässä ei ole moottoria.
Sillä saa ajaa maastossa jokamiehen oikeuksien nojalla.
2) Tieliikennelaki ei ole voimassa kotipihoilla tai muilla
yleiseltä liikenteeltä suljetuilla alueilla. Esimerkiksi
nopeusrajoitukset eivät ole voimassa kilpa-ajoradoilla.
3) Tieliikennelakiin kirjatut liikennesäännöt ovat
voimassa yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla alueilla,
kuten moottorikelkkailureiteillä, toreilla, puistoissa,
huoltoasemilla, pysäköintipaikoilla, kaduilla, teillä
mukaan lukien pientareet, jalkakäytävät ja pyörätiet.
Rattijuopumuksen rangaistukset on kirjattu rikoslakiin,
joka on voimassa kaikkialla ja koskee kaikkia
moottoriajoneuvoja. Päältä ajettavalla ruohonleikkurilla
kotipihallaan humalassa ajaneita ihmisiä on tuomittu
rattijuopumuksesta.

Ohjausmenetelmät ovat, alisteisia niin että paikalla olevan poliisin ohjetta on aina noudatettava. Jos poliisia ei ole
paikalla, toimitaan ajovuorojen suhteen liikennevalojen määräämässä järjestyksessä. Kun liikennevalot eivät ole
toiminnassa ajovuorot määräytyvät liikennemerkkien mukaisesti. Alimpana hierarkiassa ovat lakiin kirjoitetut
liikennesäännöt. Niitä noudatetaan, kun liikennemerkkejä ei ole.

Liikenneopasteet
Liikenneopasteita ovat tiehen maalatut tiemerkinnät, ajoradan sivuilla
ja yläpuolella olevat liikennemerkit ja liikennevalot. Risteykseen
saavuttaessa kuljettajan näkökentässä on helposti yli kolmekymmentä
liikenneopastetta. Osa opasteista on liikennetilanteessa olennaisia ja
valtaosa vähämerkityksellisiä. Ajo-opetuksen kuluessa ja aloittelevana
kuljettajana toimittaessa opitaan havaitsemaan olennaiset merkit ja
toimimaan niiden ohjauksen mukaisesti.
Liikennemerkit jaetaan kuuteen ryhmään
• Varoitusmerkit varoittavat edessä olevasta vaarallisesta paikasta.
• Etuajo-oikeus- ja väistämismerkkien perusteella määräytyvät
ajovuorot risteyksissä.
• Kielto- ja rajoitusmerkit kieltävät esimerkiksi pysäköinnin ja
rajoittavat esimerkiksi nopeutta.
• Määräysmerkit määräävät esimerkiksi ajosuunnan merkin alla
olevalla ajokaistalla.
• Ohjemerkit. Suojatie -merkki ohjaa tienkäyttäjää ylittämään
kadun merkin kohdalta, mutta katua ei ole pakko ylittää.
• Opastusmerkit. Tienviitat ja tiennumerot kuuluvat tähän
ryhmään.

Liikennevalojen toimiessa
”Väistämisvelvollisuus risteyksessä”
-merkki ei vaikuta ajovuoroihin.
Kun liikennevalot vilkuttavat
keltaista tai ovat pimeänä, merkki
määrää ajovuorot.

Merkkien alapuolelle voidaan kiinnittää lisäkilpiä, jotka täsmentävät
merkin sanomaa kertomalla etäisyyden kohteeseen tai ajoneuvoryhmän, jota merkki koskee.
Varoitusmerkeissä punakeltaisen kolmion kärki
osoittaa ylöspäin.
Tämä merkki on yksi
huonoiten tunnetuista
merkeistä. Se varoittaa
yksisuuntaisen tien
muuttumisesta
kaksisuuntaiseksi.

Tämä merkki ei
ole varoitusmerkki,
vaikka se on kolmion
muotoinen. Se kuuluu
etuajo-oikeus- ja
väistämismerkkeihin.
Merkki on yksi
tärkeimmistä
liikennemerkeistä.

Liikenteen valvonta
Liikenteeseen kuuluu välttämättömänä ja turvallisuutta lisäävänä osana liikennevalvonta. Poliisi valvoo liikennettä automaattisilla laitteilla, pitämällä ratsioita ja seuraamalla liikenteessä ajokäyttäytymistä. Pelkästään poliisiauton läsnäolo rauhoittaa liikennettä.
Automaattista valvontaa edustaa nopeusvalvontakamerat, peltipoliisit, jotka ottavat valokuvan ylinopeutta ajavista
autoista. Auton omistaja kutsutaan poliisin puhutteluun ja jos valokuva osoittaa, että omistaja on ajanut autoa,
hänen maksettavaksi tulee rikesakko tai sakko. Uusi tapa liikennevalvonnassa on poliisiautoissa ajon aikana toimiva rekisterikilpien lukulaite. Laite lukee näkyvissä olevien autojen rekisterikilvet ja hakee niiden tiedot Trafin
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rekisteristä. Se hälyttää jos auto on katsastamaton tai sillä on maksamattomia vero- tai vakuutusmaksuja.

Liikennerikkeistä rangaistaan huomautuksella, rikemaksulla, sakolla, ajokiellolla ja jopa vankeudella. Rikemaksut
riippuvat rikkomuksen suuruudesta. Esimerkiksi turvavyön käyttämättä jättämisestä rikesakko on 70 euroa.
Sakko riippuu rikkomuksesta ja sen suuruus ilmoitetaan päiväsakkoina. Päiväsakon rahallinen arvo riippuu
tuloista. Kesällä 2013 Seinäjoella tiellä, jossa nopeusrajoitus oli 80 km/h, poliisipartio mittasi auton nopeudeksi
123 km/h. Tästä seurasi 22 päiväsakkoa, jotka tekivät kiireisen miehen miljoona tuloilla peräti 63 000 euroa.
Nopeusrajoituksia ja sakkoja kauhisteltaessa on muistettava, että 1970 luvulla, kun nopeusrajoituksia ei käytetty,
tieliikenteessä kuoli vuosittain yli tuhat ihmistä. Nopeusrajoitusten käyttöönoton jälkeen luku puolittui nopeasti.
Nyt kuolemantapauksia on alle kolmesataa vuodessa vaikka autoilu on lisääntynyt.

Kuinka monta liikenneopastetta kuvassa näkyy?
Mitkä kaksi opastetta ovat olennaisia tässä ajotilanteessa?

Tehtäviä
• www.ajokorttikoulu.fi -sivustolta suorittakaa oppikurssi ”Muut” ja katsokaa
tietoa liikennemerkeistä kohdasta ”Materiaalit”.
• Etsikää yllä olevasta kuvasta määräysmerkkejä, etuajo-oikeus- ja
väistämismerkkejä, ohjemerkkejä ja opastusmerkkejä.
• Sekä varoitusmerkit että ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkki ovat
kolmion muotoisia. Voiko merkit erottaa toisistaan merkkien takapuolen?
• Miten kuljettajan pitää toimia näkemäesteiden kohdalla?
• Saako korkealla maavaralla varustetulla nelivetoisella autolla ajaa maastossa?
• Millaisella mönkijällä saa ajaa liikenteessä?

Vastauksia:
Kadun yläpuolella ja sivuilla näkyy noin lähes kaksikymmentä liikennemerkkiä ja liikennevaloa. Lisäksi on katuun maalattuja tiemerkintöjä.
Olennaisia opasteita ovat vihreä nuolivalo ja kaistan yläpuolella näkyvä pakollinen ajosuunta -merkki.
Kaistojen yläpuolella olevat pakollinen ajosuunta -merkit (ryhmitysmerkit) ovat määräysmerkkejä.
Kolmiot, joiden kärki osoittaa alaspäin ovat etuajo-oikeus ja väistämismerkkejä (niillä ei ole tässä merkitystä, koska liikennevalot toimivat).
Turistien opastuspisteen merkki kuuluu opastusmerkkeihin. Sen alla on lisäkilpi, joka osoittaa kohteen suunnan.
Näkemäesteiden kohdalla ajonopeus pitää hidastaa näkemisen mukaiseksi.
Maastossa saa ajaa vain maanomistajan luvalla.
Rekisteröidyllä ja vakuutetulla mönkijällä saa ajaa liikenteessä.
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4. Auto ja sen käsittely
Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•

Missä liikennesäännöt ovat voimassa?
Millaisia ajoneuvoryhmiä liikenteessä on?
Miksi liikennevaloristeyksissä on ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkki.
Mitä värejä käytetään määräysmerkeissä.
Mitkä ovat ne neljä tapaa, joilla tienkäyttäjää ohjataan?

Auton tekniikka
Auton perusrakenne on pysynyt muuttumattomana noin sadan vuoden ajan. Autossa on moottori ja voimansiirtolinja, jota pitkin moottorin tuottama teho ja energia siirrettään vetäviin pyöriin. Autossa on myös sähköjärjestelmä, jossa sähköä tuotetaan generaattorilla, käytetään valoissa ja muissa sähkölaitteissa ja varastoidaan akkuun
auton käynnistämistä varten. Autossa on myös ohjaus- ja jarrujärjestelmä sekä jousitus. Kaikki osat löytyvät jo
sata vuotta sitten tehdyistä autoista.
Starttimoottori
Moottori, jonka alareunassa
näkyy mutkainen
kampiakseli

Generaattori
Kytkinlevyt ovat
kampiakselin päässä.

Vaihdelaatikko on
kytkimestä tulevan
akselin päässä

Akku

Kuvan autossa moottori on auton peräosassa. Tavallisempaa on, että peräosassa on tavaratila ja
moottori on auton keulassa. Monet urheiluautot ovat keskimoottorisia, jolloin moottori sijaitsee etu- ja
taka-akselin välissä.
Auto on takavetoinen, sillä moottorin voima välittyy tiehen takapyörien kautta. Jos etupyörät vetävät,
puhutaan etuvetoisesta autosta. Nelivetoisissa autoissa kaikki pyörät vetävät.

Autossa on moottori, jossa palaa polttoaineena tavallisesti bensiini tai diesel. Kuljettaja voi säätää moottorin
saamaa polttoaineen määrää kaasupolkimella. Kaasua painamalla moottori saa enemmän polttoainetta ja sen
teho kasvaa. Auton nopeus kiihtyy. Vastaavasti kun kaasupoljinta nostetaan, moottori ei saa polttoainetta, ja
auton nopeus hidastuu. Tilannetta kutsutaan moottorijarrutukseksi. Moottorijarrutus on tärkeä osa taloudellista
ajoa, sillä silloin auto ei kuluta lainkaan polttoainetta. Risteyksiä lähestyttäessä moottorijarrutus on hyvä tapa
pienentää ajonopeutta.
Moottorin pyörimisliike siirtyy kampiakselilta kytkimeen ja sieltä edelleen vaihdelaatikkoon. Kuljettaja voi irrottaa kytkinlevyt toisistaan painamalla kytkinpoljinta. Kun kytkinpoljin on painettu pohjaan, kytkinlevyt ovat irti
toisistaan jolloin moottorin pyörimisliike ja voima eivät siirry vaihdelaatikkoon eivätkä vetäviin pyöriin.
Vastauksia: Tiellä, toreilla, pysäköintipaikoilla, moottorikelkkailureiteillä ja muilla yleiselle liikenteelle sallituilla alueilla.
Moottorittomia, moottorikäyttöisiä ja hinattavia ajoneuvoja.
Kun liikennevalot eivät ole käytössä, merkki määrää ajovuorot.
Määräysmerkit ovat pyöreitä ja sinisiä. Niissä on valkoinen nuoli tai muu kuvio.
Poliisi, liikennevalot, liikenneopasteet ja liikennesäännöt.
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Vaihdelaatikossa on hammasrattaita, joiden järjestystä vaihtamalla voidaan muuttaa välityssuhdetta ja siten
auton nopeutta. Kuljettaja vaihtaa hammasrattaiden järjestystä vaihdekepillä. Automaattivaihteisessa autossa
hammasrattaat asettuvat automaattisesti ajonopeuteen sopivaksi. Vaihdelaatikon akseli pyörittää auton pyöriä.
Siten moottorin voima ja pyörimisliike siirtyvät kytkimen kautta vaihdelaatikkoon ja edelleen auton pyöriin.

Auton sähköjärjestelmä
Kuvassa on merkitty sinisillä nuolilla auton sähköjärjestelmä. Moottorin pyöriessä generaattori, jota myös
kutsutaan laturiksi, tekee sähköä. Sähkö varastoidaan akkuun. Autoa käynnistettäessä akun sähköllä pyöritetään
käynnistysmoottoria ja käynnistetään siten auto. Käynnistysmoottoria kutsutaan myös starttimoottoriksi.

Turvalaitteet ja turvallisuus
Auton perusrakenne on pysynyt muuttumattomana, mutta turvalaitteissa ja turvallisuusajattelussa on tapahtunut edistystä sitäkin enemmän vuosien kuluessa. Oheisessa Volkswagenin kuvassa näkyy kahdeksankymmenen
vuoden takainen turva-ajattelun puute. Ohjauspyörän akseli ulottuu aivan auton nokalle. Jo pienessä nokkakolarissa akseli painuu keihään tavoin kohti kuljettajaa. Ohjauspyörän akseli muutettiin teleskoopin lailla kokoonpainuvaksi vuonna 1968, neljäkymmentä vuotta ensimmäisen mallin esittelemisen jälkeen.
Nyt autoihin suunnitellaan erityisiä vyöhykkeitä, jotka ruttaantuvat ensimmäiseksi ja sitovat törmäysenergiaa.
Kovemmissa törmäyksissä moottori painuu ohjaamon alle eikä jalkatilaan. Samaan aikaan matkustajat ympäröidään iskua pehmittävillä turvatyynyillä. Aalto -yliopiston vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan uudet autot
ovat törmäystilanteissa 10-50 % turvallisempia kuin 10 vuoden ikäiset autot.
Turvavarusteiden ja auton turvasuunnittelun onnistuneisuutta mitataan Euro NCAP:n kolaritestillä. Testissä
autoilla ajetaan vakionopeudella kolareita. Autossa istuu joukko testinukkeja. Nuket tutkitaan kolarin jälkeen ja
vaurioiden perusteella määritellään auton turvallisuus viisiportaisella asteikolla.

Passiiviset ja aktiiviset turvalaitteet
Passiivisista turvalaitteista on kysymys silloin, kun ne vähentävät jo tapahtuneen onnettomuuden seurauksia.
Laitteet siis toimivat onnettomuustilanteessa. Aktiiviset turvalaitteet taas toimivat ennen kolaria ja ne pyrkivät
ehkäisemään onnettomuuksien syntymistä.

Passiivisia turvalaitteita
•
•
•
•

Turvavyöt tulivat pakollisiksi etuistuimella 1971 ja takaistuimella 1981.
Airbagit eli turvatyynyt yleistyivät 2000 -luvulla.
Lasten suojakaukalot, turvaistuimet ja istuinkorokkeet.
Auton suunnittelu niin että törmäyksissä ohjaamo vahingoittuu viimeiseksi.

Aktiivisia turvalaitteita
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Tehtäviä
• Tutkikaa Ajamisen
opettaminen
-oppaasta auton
kytkimen ja jarrujen
toiminta.

• ABS-jarrut vähentävät jarrutusvoimaa. Pyörät eivät lukkiudu, ja auto on ohjattavissa tiukassa jarrutuksessa.
• Luistonestojärjestelmä estää vetävien pyörien luistamisen kaasua painettaessa. Ohjattavuus säilyy samalla
tavalla kuin ABS-jarruissakin.
• Ajonvakautusjärjestelmät ovat tulleet pakollisiksi tällä vuosikymmenellä. Järjestelmä seuraa auton liikkeitä,
ja jos auto lähtee luistamaan, järjestelmä jarruttaa yhdellä tai kahdella pyörällä pyrkien oikaisemaan luiston.
• Hätäjarrutehostin on pakollinen varuste uusissa autoissa. Tutkimusten mukaan hätätilanteessa kuljettaja ei
paina jarrua riittävästi. Hätäjarrutehostin lisää jarrutusvoimaa kuljettajan jarruttaessa voimakkaasti.
• Yleistyvä, mutta harvinainen kaistavahti piippaa, kun auto ajautuu ajokaistoja erottavan viivan päälle.
• Automaattinen hätäjarrutus on vain muutamassa automallissa. Kun törmäys on väistämätön, auto jarruttaa
automaattisesti, vaikka kuljettaja ei painaisi jarrupoljinta lainkaan.

Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•

Mikä ero on aktiivisilla ja passiivisilla turvalaitteilla?
Mikä on autossa ennen kytkintä ja mikä sen jälkeen? Miten kytkin toimii?
Mitä tekee ABS -jarrut?
Mitä tarkoittaa moottorijarrutus?

Ajaminen liikennetilanteissa
5. Ajamisen perustaidot
Ajaminen liikenteessä
Liikenteessä ajaminen mielletään helposti auton hallinnaksi, mutta todellisessa liikennetilanteessa ajoneuvon hallinta on vain pienehkö osa kokonaissuoritusta. Ajamisen lisäksi on havainnoitava liikennettä, arvioitava ajoneuvojen nopeuksia ja etäisyyksiä, ilmaistava omat aikeensa muille ja lisäksi hallita auton mitat ja autolla ajaminen.
Kuljettajan on havainnoitava ympäristöä. Havainnointivirheestä on kysymys silloin, kun kuljettaja ei huomaa

Ajamisen osa-alueet
Havainnointi

liikennetilanteessa jotakin olennaista liikenneopastetta tai
tienkäyttäjää. Jos esimerkiksi jalankulkija on aikeissa astua
suojatielle, eikä kuljettaja havaitse sitä, kuljettaja on tehnyt
havainnointivirheen.

•
•
•
•

Arviointi

Havainnoinnin jälkeen tehdään tilannearvio. Arviointivirheestä on kysymys, jos kuljettaja havaitsee risteykseen
tulevan toisen auton, mutta arvioi väärin auton nopeuden
ja sen vuoksi syntyy vaarallinen tilanne. Arviointivirhe voi
kohdistua myös omaan ajamiseen. Liukkaalla kelillä kuljettaja saattaa arvioida väärin tarvittavan jarrutusmatka eikä sen

•
•
•
•
•

• näytä aikeesi suuntamerkillä
• osoita väistäminen hidastamalla

Auton kuljettaminen

selkeästi, hän tekee vuorovaikutukseen liittyvän virheen.

Havainnointi ja ajonopeus
Liikenteessä liikkuminen edellyttää aina luotettavaa havainnointia sekä liikenneympäristöstä että muista tienkäyttäjistä.

näkemäesteet
mieti sopiva tilannenopeus
muiden tienkäyttäjien aikeet ja nopeus
valitse ajokaista
mieti ajovuorot

Sosiaalisuus

vuoksi saa pysäytettyä autoa.
Jos kuljettaja ei osoita selkeästi aikeitaan muille tienkäyttäjille

havaitse muut tienkäyttäjät
havaitse muiden tienkäyttäjien aikeet
havaitse liikenneopasteet
seuraa peileistä takaa tulevaa liikennettä

•
•
•
•

pysy omalla ajokaistallasi
pidä turvaväli edellä ajavaan
noudata liikennesääntöjä
muista taloudellinen ajotapa

Kuljettajalla on muutama apuväline havaintojen tekemiseen.
Takaa tulevaa liikennettä tulee seurata katsomalla peileihin säännöllisesti. Auton sivuille takaviistoon ei näe
peileistä. Sinne on katsottava päätä kääntäen aina ennen auton siirtämistä sivusuunnassa, ohitettaessa tai muutoin
kaistaa vaihdettaessa. Pään kääntely havainnoinnin tehostamiseksi on välttämätön osa ajotaitoa.
Vastauksia: Aktiiviset turvalaitteet pyrkivät estämään onnettomuuden synnyn. Passiiviset turvalaitteet pienentävät onnettomuuden seurauksia.
Kytkin on moottorin ja vaihdelaatikon välissä. Kytkinlevyt painautuvat toisiaan vastan ja pyörivät samalla nopeudella, kun jalka nostetaan
kytkinpolkimelta.
ABS estää jarrujen lukkiutumisen vähentämällä jarrutusvoimaa niin että pyörät pyörivät kokoajan.
Moottorijarrutuksessa jalka nostetaan kaasulta, jolloin moottorin pyöriminen hidastaa auton nopeutta.
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Havainnointi tulee aloittaa jo ennen autoon menemistä. Auton alla,
edessä ja takana matalalla voi olla kohteita, jotka näkee vain ennen
autoon astumista. Ajon aikana havainnoinnin tulee vaikuttaa ajonopeuteen. Jos risteyksessä on näkemäesteitä, ajonopeutta pitää hidastaa niin
että auton voi pysäyttää, jos katvealueelta tulee esiin toisia tienkäyttäjiä.
Kun pimeällä vaihdetaan kaukovalot lähivaloiksi, nopeutta on hidastettava, sillä näkyvyys huononee. Sumussa ja lumipyryssä ajettaessa
ajonopeus on sovitettava näkemisen mukaiseksi.
Liikenneympäristössä olevat näkemäesteet muodostavat katvealueita,
joihin voi varautua vain ajonopeutta säätelemällä. Toisen tyyppisiä katvealueita on autojen sivustoissa, niihin näkee päätä ja katseen suuntaa
kääntämällä.
• Kiinteitä näkemäesteitä ovat mäen harjanteet ja risteyksissä
pensasaidat ja rakennukset. Niiden taakse muodostuu
katvealueita.
• Isot ajoneuvot muodostavat liikkuvia näkemäesteitä, esimerkiksi
risteyksessä kääntyvä kuorma-auton takana on katvealue.
• Auton ympärillä matalalla on katvealue, jonne kuljettajan ei näe.
• Auton sivuilla takaviistossa on alue, joka ei näy peileistä. Alueen
näkee päätä kääntämällä.
• Joissakin autoissa tuulilasin ja sivuikkunan välissä oleva etupilari
on niin leveä, että sen taakse ei näe muutoin kuin siirtämälle
päätä sivusuunnassa.
• Joissakin autossa taustapeili haittaa isokokoisen kuljettajan
näkemistä eteenpäin.

Auton sivuilla oleville katvealueille
näkee vain päätä kääntämällä.

Uutinen: Onnettomuus vei
Herefordshiressa puolitoistavuotiaan
tyttövauvan hengen, kun isä peruutti
vahingossa auton lapsensa päälle.
Kyseessä on jo toinen samanlainen
onnettomuus Britanniassa viikon
sisällä. Gatesheadissa kuoli
puolitoistavuotias poikavauva
isänsä peruuttaman auton alle.
(Daily mail 2012)

Tehtäviä
• Pohtikaa, mitkä syyt voivat aiheuttaa
havainnointivirheitä.
• Miksi ajettaessa ei saa käyttää
puhelinta ilman handsfree laitteita?
• Miksi auton käsittely pitää opetella
ennen liikenteessä ajon harjoittelua?
• Millaisissa tilanteissa arviointivirheet
ovat kaikkein vaarallisimpia?

Vastauksia: Kuljettajan väsymys, alkoholi, jotkut lääkkeet, puhelimen tai radion tai muiden laitteiden käyttäminen,
huomion kiinnittyminen liikenteeseen kuulumattomaan kohteeseen, flirttailu matkustajan kanssa jne...
Auton kuljettaminen vaatii monimutkaisia liikesarjoja. Alussa kuljettajan huomiokyky menee kokonaisuudessaan auton hallintaan.
Ohitettaessa ohitusmatkan ja vastaantulevan liikenteen nopeuden virheellinen arviointi on hengenvaarallista.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•

Mitä ovat liikenteessä ajamisen osa-alueet?
Miten eroavat toisistaan havainnointivirhe ja arviointivirhe?
Miten voit parantaa näkyvyyttä kiinteiden näkemäesteiden takana oleviin katvealueisiin?
Miten voit parantaa näkyvyyttä auton sivuilla takaviistossa oleviin katvealueisiin?

6 Tienkäyttäjäryhmät ja liikenteen vuorovaikutus
Tienkäyttäjät voidaan jakaa ryhmiin, joilla kullakin on omat erityispiirteensä. Kuljettajan on otettava huomioon
ryhmien erityispiirteet ajolinjoissa ja ajovuoroissa sekä nopeudensäätelyssä.

Lapset
Lapset eivät osaa liikennesääntöjä, eivät ymmärrä liikenteen vaarallisuutta ja sen vuoksi saattavat käyttäytyä odottamattomasti liikenteessä. Lapsiin on laskettava myös alakouluikäiset pyöräilijät, jotka saattavat lähteä ylittämään
katua taakseen katsomatta tai harjoittelevat taitopyöräilyä liikenteen seassa.
Lapsia ohitettaessa on nopeutta hiljennettävä ja kierrettävä lapset tien toista reunaa käyttäen. Jos lapsia on tien
molemmilla puolilla, välistä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Koulujen kohdalla on lapsista varoittavia liikennemerkkejä. Koulupäivinä koulujen alkamis- ja päättymisaikoina nämä merkit on otettava huomioon
havainnoinnissa ja näkyvyydestä riippuen myös tilannenopeudessa.

Pyöräilijät
Pyöräilijät ovat autoilijan kannalta vaikea tienkäyttäjäryhmä. Pyöräteitä on ajoradan molemmilla puolilla ja pyöräilijät liikkuvat niitä molempiin suuntiin. Pyörätietä käyttävät pyöräilijät ajavat sekä tien oikeassa että vasemmassa reunassa ja saapuvat siten liikennetilanteisiin epäloogisesta suunnasta. Kun lisäksi kaupunkiliikenteessä
pyöräilijät liikkuvat lähes yhtä nopeasti kuin autot, risteyksissä käännyttäessä pyöräilijät vaativat kuljettajalta erityistä huomiota. Kuljettajan on aina varmistettava päätä kääntämällä, että takaa ei tule pyöräilijöitä. Pyöräilijöitä
ohitettaessa on pyörälle annettava sivusuunnassa paljon tilaa. Polkupyörät eivät kulje aina suoraan.

Vanhukset
Vanhusten havainnointikyky on heikentynyt ja liikkuminen on hidasta. Auton kuljettaja voi auttaa vanhuksia tien
ylityksessä hidastamalla ajoissa ja pysäyttämällä ennen suojatietä, että vanhus uskaltaa lähteä ylittämään tietä.
Tien ylittäminen saattaa viedä aikaa ja vanhus saattaa olla ylittämässä vielä katua, kun valot vaihtuvat autoilijoille
vihreiksi. Autoilijan on silloin kohteliaasti odotettava että vanhukset, pääsevät rauhassa ajoradalta jalkakäytävälle.

Raskas liikenne
Isot ajoneuvoyhdistelmät ovat pituudeltaan jopa yli 25 metriä. Nämä vaativat sekä kaupunki- että maantieliikenteessä erityishuomiota. Maantiellä ohitustilanteessa näkyvyyttä pitää olla noin kilometri 25 metrin mittaisen
rekka-auton ohittamiseen. Risteyksissä kääntyvän ajoneuvoyhdistelmän peräosa oikaisee ja vaatii sen vuoksi
enemmän tilaa. Henkilöauton kuljettajan on pysäytettävä auto riittävän kauas ennen risteystä, että isolla ajoneuvolla on tilaa kääntyä risteyksessä. Pitkän ajoneuvon vaatima tila käännöksissä on huomioitu joissakin liikenneVastauksia: Havainnointi, arviointi, sosiaalisuus ja auton käsittely.
Havainnointivirheessä puhutaan kun joku liikenteessä olennainen asia jää havaitsematta. Arviointivirheessä havainto tehdään, mutta tilanne
arvioidaan väärin. Esimerkiksi lähestyvän auton nopeus arvioidaan liian pieneksi.
Kiinteiden esteiden taakse näkemistä ei voi parantaa mitenkään. Takaviistoon näkee päätä kääntämällä.
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valoristeyksissä. Valot ja pysäytysviiva on useita metrejä ennen risteystä. Myös liikenneympyröissä on keskellä
kivetty alue, jota perävaunun pyörät kulkevat. Kuorma-autojen paineilmajarrut toimivat hitaammin kuin henkilöautojen jarrut. Tämän vuoksi kuorma-auton edessä jarruttelusta seuraa helposti peräänajo. On vaarallista vaihtaa
kaistaa kuorma-auton eteen ja sitten jarruttaa voimakkaasti.

Hitaat ajoneuvot
Hitaat ajoneuvot on merkitty niiden perässä olevalla isolla punaisella kolmiolla. Yleisiä hitaita ajoneuvoja ovat
mopoautot ja traktorit. Taajamaliikenteessä hitaat ajoneuvot eivät vaadi erityistä huomiota, sillä niiden nopeus
on lähes sama kuin muiden tienkäyttäjien. Maanteillä hitaat ajoneuvot ovat vaarallisempia, nopeusero on suuri
ja mäenharjanteen tai tien mutkan takaa esille tulevan hitaan ajoneuvon perä saattaa lähestyä uhkaavaa vauhtia.
Joskus hitaan ajoneuvon perässä joutuu ajamaan pitkän matkan, kun sopivaa ohituspaikkaa ei ole tai liikennemerkit kieltävät ohittamisen. Tämä saattaa koetella kiireisen kuljettajan hermoja, mutta se on vain hyväksyttävä.

Hälytysajoneuvot
Ääni- ja valomerkkejä antavalle hälytysajoneuvolle on annettava esteetön kulku. Takaa tulevaa ajoneuvoa on väistettävä tien oikeaan laitaan ja risteyksissä omasta ajovuorosta on luovuttava hälytysajoneuvon hyväksi. Silloin kun
hälytysajoneuvo on tavallisessa ajossa eli hälytysvalot eivät ole päällä, ajoneuvon on noudatettava liikennesääntöjä
samalla tavalla kuin muidenkin tienkäyttäjien.

Saattueet
Tienkäyttäjä ei saa keskeyttää tai muuten
estää sotilasosaston, saattueen, valvotun
lapsiryhmän tai muun järjestäytyneen
kulkueen etenemistä. Esimerkiksi hautajaissaattueen väliin tunkeutuminen
osoittaa kunnioituksen puutetta ja on
lisäksi liikennesääntöjen vastaista.

Tienkäyttäjien vuorovaikutus
Autonkuljettajalla on tieliikennelain
mukaan velvollisuus kertoa aikeistaan
muille tienkäyttäjille suuntamerkillä,
äänimerkillä, jarruvaloilla ja valomerkeillä. Väistöaikomus risteyksessä

Sosiaalisuus
• Suuntamerkkiä on käytettävä kadun reunasta liikkeelle
lähdettäessä, pysäköitäessä, kaistaa vaihdettaessa, autoa
sivusuunnassa siirrettäessä ja ohitettaessa.
• Risteykseen tultaessa väistämisaie on osoitettava nopeutta
hidastamalla.
• Milloin vaaran välttämiseksi on tarpeen, kuljettajan on
annettava ääni- tai valomerkki taikka jarruvaloa käyttämällä
tai muulla tavalla kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien
huomiota. Muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman
ulkopuolella valoisana aikana ohitettaessa. Äänimerkki ei saa
olla pitempi kuin on välttämätöntä. Valomerkki on annettava
ajovaloja vilkuttamalla.
• Hätävilkkuja ei saa käyttää ajon aikana. Niitä käytetään
epätavalliseen paikkaan pysähtyneen auton varoitusvaloina.
• Varoituskolmiolla varoitetaan vaaralliseen paikkaan
pysähtyneestä autosta sijoittamalla se riittävän etäälle autosta,
niin että tienkäyttäjät ehtivät varautua tilanteeseen.

osoitetaan hidastamalla ajoissa nopeutta.
Autonkuljettaja voi antaa käsimerkkejä ja olla katsekontaktissa toisiin tienkäyttäjiin. Ilmaisemalla aikeensa muille
autonkuljettajan toimina on ennakoitavaa ja toisaalta kuljettaja kykenee ennakoimaan muiden toimintaa samoihin merkkeihin perustuen.

Tehtävä
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi -sivulta oppikurssi ”Kaistan vaihto ja valot”
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi -sivulta oppikurssi ”Ajolinjat”
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•
•

Millainen on hitaan ajoneuvon merkki ja missä olet nähnyt sellaisen?
Mitä tarkoittaa hätävilkku?
Luettele tienkäyttäjäryhmät.
Miksi pyöräilijät ovat erityisen yllättäviä liikenteessä?
Milloin käytetään hätävilkkua ja varoituskolmiota?
Miten osoitat aikeesi väistää suojatielle astuvaa jalankulkijaa?

7. Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamaliikenteessä
Liikenteeseen liittymisellä tarkoitetaan sitä, että tienvarteen pysäköity tai pihalta tai pysäköintipaikalta tuleva
auto lähtee liikkeelle eli liittyy yleisen tien liikennevirtaan. Liikenteestä poistuminen tarkoittaa vastaavasti auton
pysäköimistä tien varteen tai poistumista tieltä pihalle tai pysäköintipaikalle.
Tienvarresta liikkeelle lähdettäessä on aina käytettävä suuntamerkkiä. Suuntamerkkiä on käytettävä silloinkin,
kun kapealla tiellä lähdetään ajamaan suoraan eteenpäin tien oikeaa laitaa. Suuntamerkin antamisen jälkeen
ennen liikkeelle lähtöä on tarkastettava takaviistossa oleva katvealue päätä kääntäen. Vaikka taakse katsottaisiin
ennen suuntamerkin antamista, päätä on käännettävä vielä kerran suuntamerkin antamisen jälkeen.
Vastaavasti liikenteestä poistuttaessa on käytettävä suuntamerkkiä myös silloin, kun tie on kapea ja tien oikeaan
reunaan pysähdytään siirtämättä autoa sivusuunnassa. Suuntamerkki antaa tiedon muille tienkäyttäjille, että olet
pysähtymässä.
Jos ajoradalta käännytään pihalle tai pysäköintipaikalle, jalkakäytävää kulkevia jalankulkijoita ja pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä on väistettävä. Pihalta ja pysäköintipaikalta ajotielle tultaessa on myös väistettävä jalankulkijoita
ja lisäksi ajorataa käyttäviä ajoneuvoja.

Jalankulkija suojatiellä
Suojatietä lähestytään sellaisella tilannenopeudella, että tien
antaminen jalankulkijalle on varmasti mahdollista. Jos jalankulkija aikoo astua suojatielle, auton kuljettajan on annettava
tietä jalankulkijalle.
Jos suojatie on näkemäesteen takana, katveen kohdalla on
ajettava kävelyvauhtia. Silloin voi olla varma, että jalankul-

Tieliikennelaki 32 § Kuljettajan suojatiesäännöt
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan
on ajettava sellaisella nopeudella, että hän
voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä.
Kuljettajan on annettava esteetön kulku
jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai
astumassa sille.
Jos ohitettava ajoneuvo tai raitiovaunu
on pysähtynyt suojatien eteen tai peittää
näkyvyyden suojatielle, sitä ei saa ohittaa
pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan
väliin jää suojakoroketta tai vapaata
ajokaistaa.

kijoita ei ole tulossa suojatiellä. Jos pysähtynyt auto on alle
viiden metrin etäisyydellä suojatien etupuolelle, viereisellä
kaistalla sitä ohitettaessa on pysähdyttävä.

Tehtävä
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi sivulta
oppikurssit ”Ajovuorot, risteykset”

Uutinen: Helsingin Mäkelänkadulla sattui
tiistaina liikenneonnettomuus.
Silminnäkijöiden mukaan nainen ja
poika olivat ylittämässä Mäkelänkadulla
olevaa suojatietä sen eteen pysähtyneiden
ajoneuvojen editse. Pysähtyneiden autojen
vasemmalta puolelta tuli vielä henkilöauto,
joka ajoi suojatielle pysähtymättä ja törmäsi
jalankulkijoihin. Poliisi määräsi henkilöauton
miespuolisen kuljettajan väliaikaiseen
ajokieltoon. (Iltalehti)

Vastauksia: Iso heijastinkolmio mopoauton tai traktorin perässä. Tienkäyttäjäryhmät löytyvät edellisiltä sivuilta. Pyöräilijät ovat äänettömiä, liikkuvat
nopeasti ja tien vasemmalla puolella pyörätiellä ajavat pyöräilijät saapuvat autoilijalle odottamattomasta suunnasta. Hätävilkkua ja varoituskolmiota
käytetään yllättävään paikkaan pysähtyneestä ajoneuvosta varoittamiseen. Väistämisaie osoitetaan hidastamalla nopeutta ajoissa niin että muut
tienkäyttäjät näkevät hidastuksen. Lisäksi voidaan käyttää käsimerkkiä.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•

Mitä yhteistä on kaistan vaihtamisella ja tiensuuntaisesti pysäköidyllä autolla liikkeelle lähtemisessä?
Miksi suojatien eteen pysähtynyttä autoa ohitettaessa on pysähdyttävä?
Mitä tarkoittaa turvaväli?
Mikä on sopiva turvaväli edellä ajavaan autoon taajamaliikenteessä?
Mitä tarkoittaa tilannenopeus?

8. Liikenteestä poistuminen ja pysäköinti
Kun autoilija poistuu liikenteestä, auto pysäköidään tien varteen tai pysäköintipaikalle. Liikenteestä poistuttaessa
on käytettävä suuntamerkkiä, niin että muut tienkäyttäjät näkevät aikeen. Myös pysäköintipaikalle käännyttäessä
ja pysäköintiruutuun ajettaessa käytetään suuntamerkkiä.
Liikenteessä autoilija pysähtyy kolmesta syystä:
• Pysähtyminen liikenne-esteen vuoksi tapahtuu esimerkiksi punaisissa valoissa,
tai autojonossa edellä ajavan auton pysähdyttyä. Liikenne-esteen vuoksi
pysähtyminen on aina sallittua.
• Pysäyttämisestä puhutaan silloin, kun autoon tulee tai autosta lähtee
matkustajia, autoa kuormataan tai auton kanssa tehdään jokin muu
lyhytaikainen operaatio.
• Pysäköinnistä puhutaan aina, kun kysymys ei ole pysäyttämisestä. Pysäköintiä
on auton pysäyttäminen ilman syytä, vaikka kuljettaja istuisi autossa ja auto
olisi käynnissä. Kuljettajan istuminen autossa tai auton käynnissä oleminen ei
vaikuta siihen, onko auto pysäköity. Jos auton joutuu pysäköimään vaaralliseen
paikkaan esimerkiksi auton rikkoontumisen vuoksi, hätävilkut on kytkettävä
päälle ja varoituskolmio on vietävä varoittamaan muita tienkäyttäjiä autosta.
Virheellisestä pysäköinnistä, joka ei vaaranna liikennettä, rangaistaan tavallisesti
pysäköintivirhemaksulla. Virheellinen pysäköinti voi olla esimerkiksi pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, sallitun pysäköintiajan ylittäminen tai pysäköintikiekon
käyttämättä jättäminen. Poliisi ei kirjaa pysäköintivirhemaksuja, eivätkä ne vaikuta
nuoren kuljettajan ajo-oikeuteen tai vanhemmalla kuljettajalla esimerkiksi opetusluvan saantiin.
Yksityisillä pysäköintialueilla pysäköinninvalvontaa suorittavat myös yksityiset
pysäköinninvalvontayritykset. Nämä ovat valvonnassaan monesti paljon aktiivisem-

Kuorma- ja linjaautojen pysäköinti on
kiellettyä.
Henkilöautojen
pysäköinti on
sallittua aina.
Arkipäivisin kello
8-17 on käytettävä
pysäköintikiekkoa ja
silloin pysäköintiaika
on rajoitettu neljään
tuntiin.

pia kuin kunnallinen pysäköinninvalvonta ja maksukehotus saattaa tulla heti, kun
unohtaa pysäköintikiekon ja autolle kääntää selkänsä.
Pysäköintivirhemaksulla rangaistaan myös joutokäyntirikkomuksesta. Autoa saa käyttää joutokäynnillä vain
kaksi minuuttia auton ollessa pysähdyksissä muun kuin liikenne-esteen vuoksi. Jos pakkasta on vähintään
15 astetta, autoa saa käyttää joutokäynnillä ennen ajoon lähtöä enintään neljä minuuttia.

Tehtävä
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi -sivulta oppikurssi ”Pysäköinti”.
Vastauksia: Suuntamerkin antamisen jälkeen on vielä kerran katsottava katvealueelle takaviistoon. Suojatien eteen pysähtyneen auton takaa
saattaa tulla jalankulkija. Taajamaliikenteessä hyvällä ajokelillä turvaväli metreissä on puolet ajonopeudesta eli jos nopeus on 40 km/h,
turvaväli on 20 metriä. Tilannenopeus on sellainen ajonopeus, että havainnointi, arviointi ja auton turvallinen hallinta on mahdollista.
Tilannenopeus on usein pienempi, kuin nopeusrajoitusmerkkien sallima enimmäisnopeus.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•

Ajat suoran kapean tien oikeassa reunassa ja pysäytät auton. Pitääkö sinun näyttää suuntamerkkiä?
Millainen lisäkilpi Pysäköinti kielletty -merkin yhteydessä kieltää pysäköinnin sunnuntaisin kello 9-12?
Milloin pysäköintivirheestä rangaistaan sakolla?
Miksi viittä metriä ennen suojatietä ei saa pysäköidä?
Pakkasta on 20 astetta, kuinka kauan autoa saa käyttää joutokäynnillä, kun tulee pysäköintipaikalle?

9. Risteysajo, ajolinjat
Ajolinjoilla tarkoitetaan auton kulkemaa reittiä kadulla. Mitä kaistaa autoa käyttää, milloin kaistaa vaihdetaan ja
miten risteystä lähestytään, risteyksessä ajetaan ja risteyksestä poistutaan. Ajolinjan valinta kuuluu myös liikenteen sosiaalisuuteen. Muut käyttäjät näkevät valitsemastasi ajolinjasta, mitä aiot tehdä. Omat aikeesi näkyvät
muille, kun valitset ajolinjan. Suuntamerkki vahvistaa valitsemasi ajolinjan osoittaman ajosuunnan.
Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne ja yleensä
autoa kuljetetaan oikeanpuoleisella vapaalla
kaistalla turhaan kaistaa vaihtamatta. Turhaa ja
kiellettyä kaistan vaihtamista on ohitella autoja
oikealta ja vasemmalta puolelta kaistaa vaihdellen.
Moottoritiellä oikeanpuoleisen kaistan käyttäminen on erityisen tärkeää, sillä siellä on oikealta
puolelta ohittaminen kiellettyä. Vasenta kaistaa
hitaasti ajava auto tukkii moottoritien.
Monessa kaupungissa joku ajokaista on varattu
linja-autoille ja muulle julkiselle liikenteelle. Jouk-

Ajolinjat
• Oikeaan käännytään ajoradan oikeasta reunasta.
• Vasempaan käännytään keskiviivan vierestä sen
oikealta puolelta.
• ”Pakollinen ajosuunta” -merkkien jälkeen
kaistanvaihto on kiellettyä risteysalueella.
• Henkilöautolla ei saa ajaa linja-autokaistaa.
• Henkilöauto saa käyttää linja-autokaistaa
ryhmittymiseen kääntymistä varten.
• Moottoritiellä on käytettävä oikeanpuoleista kaistaa.
• Moottoritiellä saa käyttää vasenta kaistaa
ohittamiseen ja jos kaistoilla on autojonoja tai
kaistat johtavat eri suuntiin.

koliikennekaistoja saa ajaa henkilöautoilla vain
kun ryhmittyy risteyksessä kääntymistä varten.
Pienempiä risteyksiä lähestyttäessä ajolinja valitaan ajokaistan vasempaan reunaan keskiviivan viereen vasempaan
käännyttäessä ja ajokaistan oikeaan reunaan oikeaan käännyttäessä. Suoraan ajetaan ajokaistan keskellä tai sen
oikeassa reunassa.
Isoissa risteyksissä on useita ajokaistoja rinnakkain. Eri ajokaistat johtavat eri suuntiin. Kaistakohtainen ajosuunta
on merkitty kaistojen yläpuolella olevilla ”Pakollinen ajosuunta” -merkeillä. Sinisellä pohjalla oleva valkoinen
nuoli osoittaa pakollisen ajosuunnan merkin alapuolella olevalla ajokaistalla. Haluttuun suuntaan johtava ajokaista on valittava ennen risteystä, sillä risteysalueella kaistan vaihtaminen on kiellettyä. Risteyksessä on pysyttävä
omalla ajokaistallaan myös käännyttäessä. Jos risteyksessä monta samaan suuntaan johtavaa kaistaa, kokematon
kuljettaja siirtyy helposti kaistalta toiselle keskellä risteystä ja ajautuu väärälle kaistalle.

Tehtävä
• Kertaa www.ajokorttikoulu.fi -sivulta oppikurssi ”Ajolinjat”
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi -sivulta oppikurssi ”Ajolinjat, risteykset”

Vastauksia: Suuntamerkkiä on käytettävä pysäköitäessä ja liikkeelle lähdettäessä. Punaiset numerot liikennemerkin lisäkilvessä koskevat sunnuntaita.
Jos väärin pysäköidystä autosta aiheutuu vakavaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Pysäköity auto haittaa suojateillä kävelevän näkymistä.
Pakkasellakin joutokäynnin aikaraja on kaksi minuuttia. Käynnistettäessä pakkasella autoa saa käyttää joutokäynnillä neljä minuuttia.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
• Mitä eroa on keltaisella ja valkoisella sulkuviivalla? Saako kumpaakaan viivaa ylittää?
• Liikennevaloristeyksessä vasempaan kääntyy kaksi kaistaa, tulet risteykseen oikeanpuoleista kaistaa ja vihreä
nuolivalo vasempaan palaa. Poistutko risteyksestä keskiviivan viereistä kaistaa?
• Kun taajamassa ajosuuntaan on kaksi kaistaa rinnakkain, saako vasenta kaistaa ajavan auton ohittaa
oikealta puolelta? Entä moottoritiellä?
• Tutkinnon vastaanottajat kertovat, että ajokokeessa jotkut oppilaat ajautuvat kaistalta toiselle, mitä se
tarkoittaa?
• Miltä näyttää ”Pakollinen ajosuunta” -merkki?

10. Risteysajo, ajovuorot
Ajovuoroista puhutaan, kun risteykseen tulee tienkäyttäjiä samanaikaisesti eri suunnista. Silloin liikennesäännöt
määrittelevät, kenellä on ensimmäisenä ajovuoro risteykseen ja kenen pitää odottaa ja väistää muita tienkäyttäjiä.
Ajovuoro määräytyy sanallisen liikennesäännön mukaan, elleivät liikennemerkit osoita muuta. Liikennemerkit
eivät ole voimassa, jos liikennevalot osoittavat ajovuoron. Harvinainen tilanne on, että poliisit ohjaavat liikennettä. Silloin ei noudateta liikennevaloja, -merkkejä tai sääntöjä vaan ajetaan poliisin ohjeiden mukaisesti.
Tieliikennelain 14§:n mukaan
Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on
väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.
Tämä on perussääntö, risteykseen tultaessa on katsottava oikealle ja väistettävä sieltä
tulevaa liikennettä. Erityinen varovaisuus tarkoittaa ajoneuvon nopeuden hidastamista, niin
että aikaa jää havainnointiin ja tarvittaessa pysähtymiseen.
Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää
polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin
risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, väistettävä tien reunaa
käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan
on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.
Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää kevyttä liikennettä
ja vasempaan käännyttäessä lisäksi vastaan tulevaa liikennettä.
Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle
pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta
vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai
moottorikelkkailureitiltä. Sekä oikealta että vasemmalta tulevia on väistettävä.
Raitiovaunulle on tienkäyttäjän risteyksessä, 1 ja 2 momentin säännöksistä huolimatta,
annettava esteetön kulku. Raitiovaunua on väistettävä lähes aina ja junaa aina.
Ajovuoroihin vaikuttavat näiden sääntöjen lisäksi liikennemerkit ja liikennevalot. Käymällä
www.ajokorttikoulu.fi -sivustolla ajovuorokurssit läpi, selviää miten ajovuorot määräytyvät.

Poliisi
pysäyttää
kaikista
suunnista
tulevan
liikenteen
nostamalla
käden
pystyyn.

Tehtäviä
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi -sivulta oppikurssit ”Ajovuorot ” ja ”Ajovuorot, risteykset”
• Katso www.ajokorttikoulu.fi -sivulta liikennemerkkiosiosta ”Poliisi” -sivut.
Vastauksia: Liikenne kulkee keltaisen sulkuviivan eri puolilla vastakkaisiin suuntiin.
Risteyksessä on pysyttävä omalla kaistallaan. Oikeanpuoleista kaistaa tultaessa myös poistutaan oikeanpuoleista kaistaa. Valot eivät vaikuta asiaan.
Taajamassa oikeanpuoleista kaistaa ohittaminen on tavallista esimerkiksi, kun vasempaan kääntyvä odottaa ajovuoroaan.
Kuljettaja ajautuu toiselle kaistalle, kun hän siirtyy toiselle kaistalle näyttämättä suuntamerkkiä ja katsomatta taakseen.
Ajautumista on myös tilanne että kuljettaja ajaa pitkän matkan kaistaviivan päällä.
Pakollinen ajosuunta -merkki on pyöreä, sininen ja siihen on maalattu valkoinen nuoli. Nuoli osoittaa pakollisen ajosuunnan.
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Ajovuorot
Henkilölle, joka on aikeissa astua suojatielle, on annettava tietä. Risteävää
tietä ylittäville jalankulkijoille on annettava tietä vaikka risteyksessä ei olisi
suojatietä ja vaikka vihreät valot palaisivat sinulle. Pihalle tai pysäköintipaikalle käännyttäessä ja sieltä poistuttaessa jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle on annettava tietä.

Risteykseen oikealta tulevalla on ensimmäisenä ajovuoro silloin, kun liikennemerkit tai -valot eivät vaikuta vuoroihin. Ajorataa käyttävien polkupyörien
ja mopojen ajovuorot määräytyvät samalla tavalla, kuin autojen ja moottoripyörien.

Jos risteyksessä on ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” tai ”Pakollinen
pysäyttäminen” eli STOP -merkki, sekä oikealta että vasemmalta tulevia
autoja, mopoja ja polkupyöriä on väistettävä.
Vihreissä liikennevaloissa suoraan ajettessa ketään ei tarvitse väistää.

Oikealle käännyttäessä sekä pyörätiellä että ajoradalla ajavia pyöräilijöitä on
väistettävä. Myös käännyttäessä vihreissä liikennevaloissa takaa tulevia ja vastaantulevia pyöräilijöitä on väistettävä.

Vasemmalle käännyttäessä on väistettävä vastaantulevaa liikennettä ja pyörätietä käyttäviä molempiin suuntiin ajavia pyöräilijöitä. Nämä väistösäännöt
pätevät myös vihreän pyöreän liikennevalon palaessa. Vihreän nuolivalon
osoittamaan suuntaan käännyttäessä ketään ei tarvitse väistää.
Autoilijan on väistettävä vastaan tulevaa vasempaan kääntyvää raitiovaunua.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
• Miten liikennepoliisi pysäyttää yhdellä merkillä kaikista suunnista tulevan liikenteen?
• Ajovuoroissa eniten ongelmia syntyy vasempaan käännyttäessä ja suoraan ajettaessa, kun vastaantuleva
auto kääntyy ajosuunnastaan vasempaan. Kerratkaa väistämissäännöt näissä tilanteissa erityisesti kun
vihreä pyöreä liikennevalo palaa tai risteyksessä on ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkki.

Itsenäinen ajaminen
11. Ajon suunnittelu ja ennakoiva ajotapa
Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa
Ennakoivan ajajan ajatukset ovat tulevaisuudessa. Miltä ajotilanne näyttää kymmenen sekunnin kuluttua?
Tulevan tilanteen ennakoinnin perusteella ajaja valitsee taloudellisen ajonopeuden ja siten säästää polttoainetta,
ympäristöä ja auton jarruja. Samalla hän toimii turvallisesti sekä omalta että muiden tienkäyttäjien kannalta.
• Kun ennakoiva ajaja näkee punaiset valot sadan metrin päässä, hän nostaa jalan kaasulta ja antaa
nopeuden hidastua moottorijarrutuksella risteystä lähestyttäessä.
• Ennakoiva ajaja seuraa kaukana edessä olevien autojen jarruvaloja. Hän jarruttaa moottorijarrutuksella,
kun liikenne näyttää hidastuvan kauempana.
• Ennakoiva kuljettaja lähestyy risteystä hidastaen nopeutta ensin moottorijarrutuksella isolla vaihteella, sitten
pienemmällä vaihteella ja vasta lopuksi käyttää tarvittaessa jarrupoljinta.
• Ennakoiva kuljettaja mukauttaa ajonopeuden näkyvyyden mukaiseksi. Jos näkemäesteet estävät risteyksessä
sivuilta tulevien näkemisen, ajonopeutta hiljennetään ajoissa niin että vältytään äkkijarrutuksilta.
• Ennakoivan ja taloudellisen kuljettajan tunnistaa siitä, että jarruvalot palavat harvoin.
• Ennakointi perustuu aina hyvään havainnointiin nykyisestä tilanteesta.
Taloudelliseen ajotapaan kuuluu risteyksestä poistuttaessa ripeä kiihdytys ja sen jälkeen ajo tasaisella nopeudella
isolla vaihteella. Ennakoiva ja taloudellinen kuljettaja lähestyy risteystä lammasmaisesti ja poistuu risteyksestä
kuin leijona. Taloudellisesti ajava kuljettaja toimii myös ekologisesti, sillä
säästynyt polttoaine pienentää ympäristöhaittoja.

Taajama-ajon suunnittelu
Ajoreitin suunnittelulla vaikutetaan ajomatkaan, ajoturvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Ensimmäinen askel suunnittelussa on ajon tarpeellisuuden arviointi. Onko järkevämpää käydä aamulla apteekissa ja illalla kaupassa vai voiko
molemmat ajot tehdä samalla kertaa. Kenties hyötyliikunta polkupyörällä
olisikin paras ratkaisu. Tutkimusten mukaan taajamissa polkupyörä on autoa

Pikapakettilähetille annettiin
aamulla 20 pakettia vietäväksi
eri osoitteisiin. Säästeliäs
lähetti alkoi selvittää lyhintä
ajoreittiä pakettien viemiseksi.
Puolen päivän aikaan hän
vajosi epätoivoon ja totesi
lyhimmän reitin selvittämisen
mahdottomaksi.
Kuinka monta erilaista ajoreittiä
on viedä kaksikymmentä
pakettia eri osoitteisiin?

nopeampi liikkumisväline jopa seitsemän kilometrin matkalla, kun otetaan
huomioon automatkaan kuuluvat käynnistykseen, pysäköintiin ja kävelyyn kuluva aika.
Reitin suunnittelu ulottuu pieniin yksityiskohtiin. Kun kortteli kierretään myötäpäivään, neljässä risteyksessä on
käännyttävä oikealle. Vastapäivään kierrettäessä neljässä risteyksessä on käännyttävä vasempaan. Se on paljon
hankalampaa ja hitaampaa.
Vastauksia: Liikennepoliisi nostaa käden pystyyn, jolloin kaikista suunnista tulevien on pysähdyttävä.
Lähetti voi aloittaa matkansa ajamalla mihin tahansa 20 paikasta. Seuraavaksi hän voi ajaa mihin tahansa jäljellä olevasta 19 paikasta.
Sen jälkeen hänellä on 18 vaihtoehtoa jäljellä ja sitten 17 jne...
Kaikkien mahdollisten ajoreittien määrä on siten 20*19*18*17*16*15*14*13*12*11*10*9*8*7*6*5*4*3*2 = 2 432 902 008 176 640 000
Ajoreittien optimointi on kuljetusliikkeiden jokapäiväinen ongelma. Supertietokoneetkaan eivät kykene laskemaan lyhintä ajoreittiä.
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Pitkälle ajomatkalle valmistautuminen
Pitkä automatka pitää aloittaa reitin suunnittelulla karttaa tutkimalla. Ajoreiteissä saattaa olla kymmenien kilometrien pituuseroja. Lyhyempi reitti säästää aikaa, autoa, polttoainetta ja rahaa. Autoissa yleistyneet navigaattorit
eivät aina osaa valita parhaimpia ajoreittejä. Esimerkiksi eräs navigaattori suositteli Savonlinnasta Varkauteen
ajoa Juvan kautta, vaikka normaali ajoreitti Rantasalmen kautta on lähes kolmekymmentä kilometriä lyhyempi ja
paljon nopeampi.
Pitkän automatkan suunnitteluun kuuluu kuljettajan ajokyvyn varmistaminen. Ajoon on varattava aikaa niin että
ajon kuluessa voi pitää ajotaukoja. Raskaan liikenteen kuljettajien on pakko pitää ajotauko muutaman tunnin
välein. Henkilöautoilla tällaista pakkoa ei ole, mutta myös henkilöauton kuljettajat väsyvät pitkässä ajossa ja
tarvitsevat jaloittelua ja kupin kahvia parin tunnin välein. Matkaan on siis varattava riittävästi aikaa ja ajan varaamisessa on otettava huomioon ajo-olosuhteet. Sateella, talvella ja juhannuksen aattona matkaan kuluu paljon
enemmän aikaa kuin kesäisenä sunnuntaiaamuna.
Auton kunto on myös tarkastettava. Matkan hyvä aloituspaikka on huoltoasema, jossa pestään lasit, peilit ja
lamput, tarkastetaan lasinpesunesteen määrä, renkaiden ilmanpaineet, öljyn määrä moottorissa ja tarvittaessa
tankataan auto. Tarkastus vaikuttaa sekä turvallisuuteen että taloudellisuuteen. Liian alhaiset ilmanpaineet lisäävät polttoaineen kulutusta.

Hätätilanteet
Likimain kaikki kuljettajat joutuvat jossakin elämänsä vaiheessa siihen tilanteeseen, että auto vikaantuu kesken
ajon ja auto on pysäytettävä odottamattomaan paikkaan. Silloin kuljettajan ensimmäinen velvollisuus on onnettomuuksien ehkäisy ja seurausten minimointi.
Auton vikaantuessa se on yleensä liikkeessä. Silloin pysähtymispaikkaan voi vaikuttaa ainakin sen verran kuin
auto liikkuu omalla vauhdillaan. Pysähtymispaikka on valittava siten, että auton ohi molempiin suuntiin on hyvä
näkyvyys. Muiden tienkäyttäjien on silloin helppo ohittaa vikaantunut auto. Jos auto rikkoontuu taajamassa
alueella, jossa pysähtyminen on kiellettyä, auton voi ajaa jalkakäytävälle, kun jättää tilaa jalankulkijoille auton
ohittamiseksi. Vaaralliseen paikkaan pysähtyneen auton hätävilkut on kytkettävä päälle. Kuljettajan on etsittävä
autosta varoituskolmio ja vietävä riittävän etäälle autosta, niin että muut tienkäyttäjät saavat varoituksen vaarallisesti pysähtyneestä autosta ajoissa. Maantiellä riittävä etäisyys saattaa olla seuraavan mutkan takana. Taajamissa
nopeudet ovat pienempiä ja siten lyhyempi etäisyys riittää.
Varoituskolmion viemisen jälkeen on tilattava hinausauto tai muuten siirrettävä auto pois vaaraa aiheuttavasta
paikasta. Jos rengas on puhjennut, nopein tapa saattaa olla vararenkaan vaihtaminen alle autoa siirtämättä.
Onnettomuustilanteissa yleinen auttamisvelvollisuus edellyttää onnettomuuden kaikkia osapuolia ja paikalle
osuneita sivullisia auttamaan onnettomuuden uhreja ja ehkäisemään onnettomuuden seurauksia.
Moottoritiellä vikaantunutta autoa pois hinattaessa moottoritieltä on poistuttava seuraavassa mahdollisessa liittymässä. Hinauksen enimmäisnopeus on 60 km/h ja se on vaarallisen hidasta moottoritiellä.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•

Miten ennakoiva ja ekologinen kuljettaja lähestyy risteystä?
Miksi moottorijarrutus on ekologista?
Miten valmistaudutaan pitkälle ajomatkalle?
Miten toimit, jos joudut pysäyttämään auton maantiellä mäenharjanteiden väliin katvealueelle?

12. Tilannenopeus ja nopeusrajoitukset
Nopeusrajoitukset
Silloin, kun nopeusrajoitusmerkkejä ei ole, Suomessa maanteillä on yleinen 80 km/h nopeusrajoitus. Taajamaalueiden yleinen nopeusrajoitus on 50 km/h. Nopeusrajoitusmerkkejä on kuitenkin lähes jokaisella tiellä eli
yleistä nopeusrajoitusta ei tarvitse soveltaa kovinkaan usein.

Taajamaan saapuminen
merkitsee 50 km/h nopeus
rajoitusta, ellei muita
nopeusrajoitusmerkkejä
ole näkyvissä.

Nopeusrajoitusmerkki
on voimassa kyseisellä
tiellä seuraavaan
nopeusrajoitukseen
vaikuttavaan merkkiin
saakka

Taajamasta poistuminen
merkitsee 80 km/h nopeus
rajoitusta, ellei muita
nopeusrajoitusmerkkejä ole
näkyvissä.

Nopeusrajoitus päättyy
-merkki. Tämän
merkin jälkeen nopeus
rajoitus on taajaman
ulkopuolella 80 km/h ja
taajamassa 50 km/h.

Pihakadulla on 20 km/h nopeusrajoitus.
Pihakadulta poistutaan taajamaan,
jossa nopeusrajoitus on 50 km/h elleivät
nopeusrajoitusmerkit osoita muuta.

Nopeusrajoitusalue -merkki on voimassa
merkistä eteenpäin kaikilla alueen teillä
”Nopeusrajoitusalue päättyy” -merkkiin tai
muuhun nopeusrajoitukseen vaikuttavaan
merkkiin saakka.

Perävaunua vedettäessä suurin
sallittu nopeus on 80 km/h.

Ajokaistakohtainen
nopeusrajoitus.
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Nopeusrajoitus
voidaan
merkitä myös
katumaalauksella.

Jos ajoneuvoa joudutaan hinaamaan,
niin hinauksessa enimmäisnopeus on
60 km/h.
Kuorma-autojen nopeusrajoitus on
80 km/h. Maataloustraktorien ja
mopojen rakenteellinen nopeus on
pienempi, vain 40-50 km/h.

Reaktiomatka, jarrutusmatka ja pysähtymismatka
Reaktioajalla ja reaktiomatkalla tarkoitetaan aikaa ja matkaa, joka kuluu esteen havaitsemisesta jarrutuksen
alkamiseen. Pikajuoksijan reaktioaika lähtölaukauksesta juoksun aloitukseen on yli 0,1 sekuntia, mutta autonkuljettajalla aika on sekunteja. Kuljettajan pitää havaita odottamaton este, pikajuoksija odottaa laukausta. Kuljettajan
pitää päättää, mitä tekee, pikajuoksija on valmistautunut lähtöön. Kuljettajan pitää siirtää jalka jarrupolkimelle,
pikajuoksijalla jalat ovat valmiina lähtötelineessä. Reaktioaika kasvaa väsymyksen ja ajoturtumuksen myötä. Jos
autolla on ajanut valtatietä lämpimänä kesäpäivänä muutaman tunnin ja sitten tapahtuu jotakin yllättävää, reaktioaika on varmasti pitkä. Sen sijaan reaktioaika on lyhyempi, jos ajaa vain hetken tiiviissä kaupunkiliikenteessä.
Tiheä liikenne pakottaa valppaaksi eikä väsymystä ole ehtinyt tulla lyhyessä ajassa.
Jarrutusmatka on matka, joka kuluu jarrutuksen aloittamisesta auton pysähtymiseen. Jarrutusmatkaan vaikuttaa
eniten nopeus. Nopeuden kaksinkertaistaminen lisää jarrutusmatkan nelinkertaiseksi. Märällä tien pinnalla jarrutusmatka on pitempi kuin kuivalla. Luminen ja jäinen tienpinta lisää jarrutusmatkaa moninkertaiseksi verrattuna
kuivaan kestopäällysteeseen. Jarrutusmatka perustuu fysiikan lakeihin, eikä siihen voi vaikuttaa jarrutusvaiheessa.
Pysähtymismatka on reaktiomatka
ja jarrutusmatka yhteenlaskettuna.
Taulukossa on laskettu pysähtymismatkoja erilaisissa olosuhteissa. Jäisellä tiellä jarrutusmatkat ovat vielä
pitempiä. Reaktiomatka on 120 km/h
nopeudessa yli 30 metriä.

Nopeus

Kuiva
Märkä
Luminen
kestopäällyste kestopäällyste tie

40 km/h

18 m

21 m

30 m

80 km/h

50 m

60 m

110 m

120 km/h

100 m

130 m

220 m

Pysähtymismatkoja erilaisissa olosuhteissa ja nopeuksissa

Voimat kaarteessa
Kaarteessa keskipakovoima pyrkii viemään autoa suoraan. Aivan kuten jarrutusmatka kasvaa nelinkertaiseksi
nopeuden kaksinkertaistuessa myös keskipakovoima nelinkertaistuu nopeuden kaksinkertaistuessa. Jos keskipakovoima ylittää renkaiden pitokyvyn, auto lähtee luisumaan ja kuljettajasta tulee matkustaja. Auto ei ole enää
ohjattavissa. Jos luisuun lähtee vain auton perä tai keula, auton ajonvakautusjärjestelmä pyrkii oikaisemaan luisun.
Luisua voi myös oikaista ohjausliikkeellä kääntämällä etupyöriä luisun suuntaan. Jos kaikki pyörät ovat lähteneet
luistamaan, mikään ei voi estää ulosajoa. Fysiikan lakeja ei voi ohittaa luistonestojärjestelmillä tai ABS-jarruilla.

Tilannenopeus ja enimmäisnopeus
Nopeusrajoitukset määräävät enimmäisnopeuden, mutta enimmäisnopeutta alhaisempi tilannenopeus on kuljettajan valittavissa. Maantieajossa tilannenopeuteen vaikuttavat sää ja tienpinnan laatu, jotka yhdessä määräävät jarrutusmatkan. Liukkaalla
kelillä pysäytysmatka on pitempi, joten ajonopeuden on oltava
hitaampi.
Ennen kaukovalojen vaihtamista lähivaloiksi ajonopeutta on laskettava, sillä näkyvyys heikkenee. Muutoinkin näkyvyys vaikuttaa tilannenopeuteen.
Isoihin lätäköihin tai lumisohjoon ajettaessa on muistettava, että
sohjon pärskyttely jalankulkijoiden päälle on kiellettyä.
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Tieliikennelaki 23 § Tilannenopeus
Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi
kuin liikenneturvallisuus edellyttää
huomioon ottaen muun ohella tien kunto,
sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus
ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet.
Nopeus on pidettävä sellaisena, että
kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan.
Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä
olevan ajoradan näkyvällä osalla ja
kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.
Ennen kaukovaloilta lähivaloille
vaihtamista nopeus on sovitettava uusia
näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.
Kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa
nopeus sellaiseksi, etteivät muut
tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai
soran roiskumiselle alttiiksi.

Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•

Mikä on suurin sallittu ajonopeus hinattaessa toista ajoneuvoa?
Mitkä liikenneopasteet vaikuttavat suurimpaan sallittuun ajonopeuteen?
Mitkä tekijät määräävät tilannenopeuden?
Nopeus pudotetaan 80 km/h 60 km/h. Paljonko pysähtymismatka lyhenee?

13. Ajaminen maanteillä
Maanteillä ajaminen poikkeaa taajama-ajosta kahdella tavalla. Päätietä ajavalla on useimmissa risteyksissä etuajo-oikeus ja risteyksiä on

Kuolemaan johtaneet
onnettomuudet
Ohitus

vähemmän kuin kaupungissa. Ajaminen on helpompaa ja vaikuttaa

Tieltä
suistuminen

turvallisemmalta kuin taajama-ajo. Tämä on kuitenkin harhaa, sillä
vaikka maanteillä sattuu onnettomuuksia vähemmän, ne ovat suuremman ajonopeuden vuoksi sitäkin vaarallisempia.
Onnettomuuksia tapahtuu lukumääräisesti eniten pysäköintipaikoilla

Muut

peruutettaessa kävelyvauhdilla. Näissä onnettomuuksissa henkilöva-

Risteys

Jalankulkijat
suojatiellä ja muualla

hingot ovat harvinaisia. Kun siirrytään taajamaliikenteeseen, onnettomuuksien määrä vähenee, mutta ne ovat vakavampia. Erityisesti
jalankulkijoille taajamat ovat vaarallisia paikkoja. Taajamien ulkopuolella maanteillä onnettomuuksien määrä vähenee edelleen, mutta
koska ajonopeus kasvaa, onnettomuudet ovat vakavia. Taajamien
ulkopuolella ajetaan kuolonkolareista kolme neljäsosaa ja loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista puolet.

Ohitus ja onnettomuudet

Kuolemaan johtavista
onnettomuuksista kolme neljäsosaa
sattuu taajamien ulkopuolella.
Ohittaminen on ylivoimaisesti
hengenvaarallisin osa liikenteessä
liikkumista.
Yksittäisen ajoneuvon tieltä
suistuminen on toiseksi yleisin
kuolinsyy liikenneonnettomuuksissa.

Ohitustilanteessa tapahtuva vastaantulevaan autoon törmääminen on
vaarallisin onnettomuustyyppi. Suurella nopeudella tapahtuvissa nokkakolareissa eivät auta turvatyynyt eivätkä
turvavyöt. Tavallisin syy ohituskolariin on arviointi ja havainnointivirhe. Näkyvyys ohitettavan auton ohitse on
liian lyhyt ja ohituksen kuluessa mutkan tai mäen harjanteen takaa tulee vastaan auto.
Ohitusonnettomuuksissa osallisena ei aina ole vastaantuleva auto, vaan myös samaan suuntaan ajavat autot voivat
kolaroida keskenään. Onnettomuus syntyy esimerkiksi siten, että monta autoa aloittaa ohituksen samanaikaisesti ja kiilaavat toisiaan tieltä. Tällainen onnettomuus voi sattua myös moottoritiellä, jossa ei ole vastaantulevaa
liikennettä.

Ohitusonnettomuuksien ja peräänajojen välttäminen
• Aloitat ohituksen vain, jos näkyvyyttä on riittävästi. Rekka-auton ohitukseen näkyvyyttä tarvitaan kilometri.
• Tarkista ennen ohitusta peileistä ja päätä kääntäen myös moottoritiellä, ettei kukaan ole ohittamassa sinua.
• Näillä kahdella seikalla ohitusonnettomuuksien määrä putoaa 80 %.
• Älä ohita turhaan. Ohittamalla kuorma-auton 100 km/h nopeusrajoitusalueella säästät aikaa kymmenen
kilometrin matkalla vain minuutin.
• Pidä riittävä etäisyys edellä ajavaan. Sopiva turvaväli maantiellä on nopeus metreinä eli 100 metriä.
• Kun ohitat pyöräilijää, anna sivusuunnassa tilaa riittävästi.
Vastauksia: Tilannenopeuteen vaikuttavat tekijät on lueteltu tieliikennelain 23§, joka on edellisellä sivulla.
Nyrkkisääntönä voi pitää, että kun nopeutta pudotetaan neljäsosa, pysähtymismatka lyhenee puoleen.
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Yksittäisonnettomuudet maantieliikenteessä
Tieltä suistumisesta eli yksittäisonnettomuudesta puhutaan silloin, kun auto ajautuu tieltä ojaan tai metsään ilman
että paikalla on muuta liikennettä. Valtaosa tämän tyypin onnettomuuksista tapahtuu maanteillä taajamien ulkopuolella. Viime vuosina yksittäisonnettomuus on ollut toiseksi suurin ryhmä kuolonkolareissa.
Suistumisonnettomuudet ajetaan tavallisesti kesäiltana tai yöllä hyvissä olosuhteissa pienellä tiellä ja suurella
nopeudella. Talvikelillä kuolonkolareita ei tapahdu niin paljon, sillä jäisellä tiellä ajonopeus ei nouse kovin
suureksi ja lumipenkkaan ajaminen ei ole niin vaarallista. Kuski on useimmiten alle 25-vuotias mies, jolla on ajotaidostaan suuremmat luulot kuin todelliset kyvyt. Kun ajonopeus ylittää ajotaidon, auto lähtee luisuun ja ajautuu
metsään. Tahallisen kaahailun lisäksi muita merkittäviä syitä ovat väsymys ja huomion kiinnittäminen hetkellisesti ajamisesta muihin asioihin. Alkoholi on tavallisin yhteisin tekijä kaikentyyppisissä onnettomuuksissa.

Tieltä suistumisen välttäminen
• Nuori mies, noudata nopeusrajoituksia.
• Nuori mies, älä esittele ajotaitoasi yöaikaan.
Oikeasti sinulla on ajotaitoa vasta, kun olet ajanut autoa 4-6 vuotta.
• Käytä turvavyötä.
• Älä käytä alkoholia.
Monissa suistumisonnettomuuksissa kuljettaja on juovuksissa eikä käytä turvavyötä.

Risteysonnettomuudet maanteillä
Risteysonnettomuuksia on kolmea erilaista päätyyppiä. Sivutieltä päätielle tuleva tekee arviointivirheen ja ajaa
päätietä suurella nopeudella tulevan ajoneuvon eteen. Päätieltä vasempaan kääntyvä ajoneuvo kääntyy vastaantulevan auton eteen. Takaa tuleva auto lähtee ohittamaan edessä ajavaa autoa ja samaan aikaan edessä ajava kääntyy
vasempaan sivutielle.
Risteysonnettomuuksien yhteisenä tekijänä ovat havainnointi- ja arviointivirheet. Lähestyvää ajoneuvoa ei havaita
tai sen nopeus arvioidaan virheellisesti. Sadan kilometrin tuntivauhdilla kulkeva auto etenee lähes 30 metriä
sekunnissa. Kun sivutieltä päätielle tulevan auton kuljettaja tekee pienen arviointivirheen lähestyvän ajoneuvon
etäisyydessä ja nopeudessa sekä viivyttelee käännöksessä sekunnin, niin onnettomuuden ainekset ovat kasassa.

Hirvi- poro- ja peurakolarit
Maantieajossa yksi merkittävä vaaratekijä ovat hirvet ja peurat. Vuonna 2012 tapahtui noin 5 000 auton ja hirvieläimen törmäystä. Yhtään ihmistä ei kuollut noissa törmäyksissä, mutta loukkaantuneita oli satoja ja romuttuneita autoja vieläkin enemmän. Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan pahimpien onnettomuusteiden jokaisella
kilometrillä törmätään peuraan keskimäärin kahdesti vuodessa.
Hirvieläimiin törmäillään eniten valaisemattomilla teillä syksyllä iltahämärässä tai pimeän aikaan. Ensimmäinen
tunti auringonlaskun jälkeen on vaarallisin. Hirvet liikkuvat eniten syyskuusta joulukuuhun. Vuonna 2012 peuraonnettomuuksista 25 % tapahtui marraskuussa.

Vältä hirvikolari
•
•
•
•
•
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Vähennä nopeutta hirvivaara-alueella. Hirvivaroitusmerkit eivät ole turhia.
Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja.
Tarkkaile tien vierustoja erityisesti paikoissa, joissa puita kasvaa lähellä tietä tai hirviaita päättyy.
Jarruta heti, jos havaitset jotain poikkeavaa.
Jos hirvi on tiellä, aja sen takapuolelta. Silloin hirvi ei ryntää auton eteen.

Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
• Mitkä ovat kaksi eniten kulonkolareita aiheuttavaa onnettomuustyyppiä?
• Mihin vuorokauden- ja vuodenaikaan hirvet ja peurat liikkuvat eniten?
• Paljonko tarvitaan näkyvyyttä rekka-auton ohittamiseen?

14. Ohittaminen
Ohittamisesta puhuttaessa ensimmäisenä tulee mieleen maantiellä tapahtuva hitaamman ajoneuvon ohitus. Liikenteessä erilaisia ohittamistilanteita on kuitenkin paljon enemmän. Ensimmäinen jako on ohittaminen vastaantulevien kaistaa käyttäen tai samaan suuntaan johtavaa rinnakkaista kaistaa käyttäen. Toinen jako on ohittaminen
vasemmalta tai oikealta puolelta. Moottoritiellä ja risteysten kohdalla ohittamisesta on myös omat pykälänsä.

Vasemmalta ohittaminen
• Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta.
• Vasemmalta ohittaminen on kiellettyä, jos ohitettava ajoneuvo on aikeissa kääntyä vasempaan.
• Työtehtävissä olevan keltaista vilkkuvaloa käyttävän tietyökoneen saa ohittaa oikealta tai vasemmalta
puolelta varovaisuutta noudattaen.
• Raitiovaunua ei yleensä saa ohittaa vasemmalta (tavallisesti raitiovaunut kulkevat keskellä katua).
- yksisuuntaisella kadulla raitiovaunun saa ohittaa vasemmalta.
- jos kiskot ovat tien oikeassa laidassa, raitiovaunun saa ohittaa vasemmalta.

Oikealta ohittaminen
• Sallittua, jos edellä ajava auto on aikeissa kääntyä
vasempaan.
• Sallittua, jos menosuuntaan on useita kaistoja
rinnakkain ja autot kulkevat rinnakkaisilla
kaistoilla.
• Moottoritiellä kiellettyä, mutta
- sallittua kaistaa vaihtamatta, jos ajoneuvot
kulkevat eri suuntiin johtavilla kaistoilla.
- sallittua kaistaa vaihtamatta, jos ruuhkaisella
tiellä autojonot kulkevat erilaisilla nopeuksilla.

Ohituskiellot vastaantulevan liikenteen
puolta käyttäen
Ohitusta vastaantulevaa kaistaa käyttäen ei saa aloittaa,
• jos näkyvyys on turvalliseen ohitukseen riittämätön.
• jos edessä tai kohdalla on rautatien tasoristeys.
• jos vastaantulevaa liikennettä on liian lähellä
turvalliseen ohitukseen.
• jos edessä on autojono. Ruuhkajonossa ohittaminen
on kiellettyä, koska ohittaja ei voi palata omalle
kaistalleen muuta liikennettä häiritsemättä.
• jos edellä ajava kytkee suuntamerkin päälle ja
osoittaa siten aikovansa ohittaa tai kääntyä.
• jos takana tuleva ajoneuvo on aloittanut ohituksen.

Ohittaminen
• Havainnointi ja arviointi. Onko
eteenpäin riittävän pitkä näkyvyys ja
onko vastaantulevaa liikennettä? Tuleeko
takaa ohitusaikeissa olevia? Kieltävätkö
liikenneopasteet ohittamisen?
• Suuntamerkki päälle. Taajaman
ulkopuolella ohitettavaa voi varoittaa myös
äänimerkillä.
• Katvealueen tarkastus päätä kääntäen, ettei
kukaan ole ohittamassa sinua.
• Ripeä kiihdytys ja ohitus.
• Suuntamerkin vaihtaminen ja paluu omalle
kaistalle.

Ohitettavana oleminen
• Aja oikeassa reunassa, auta ohittajaa.
• Tarvittaessa hidasta nopeutta, auta
ohittajaa.
• Hitaan ajoneuvon kuljettaja saa helpottaa
ohitusta ajamalla hetken pientareella, jos se
on turvallista ja mahdollista.
• Nopeutta ei saa kiihdyttää.

• Ohittaminen vastaantulevien kaistaa käyttäen on kiellettyä teiden risteyksissä ja välittömästi ennen
risteyksiä. Ohituskielto ei koske risteystä, jossa risteävä tie on polku, tilustie tai muu vähäinen tie.
Taajaman ulkopuolella ohituskielto koskee vain liikennemerkistä ilmenevää risteystä.
Vastauksia: Yksittäisen ajoneuvon tieltä suistuminen ja ohituskolarit.
Hirvet ja peurat liikkuvat eniten syksyisin auringon laskettua iltahämärässä.
Rekka-auton ohittamiseen tarvitaan kilometri näkyvyyttä.
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Ohittamiseen vaikuttavat liikennemerkit
Monet liikennemerkit vaikuttavat ohittamiseen, osa kieltää ohittamisen kokonaan ja osa kieltää ohittamisen
tietyissä tilanteissa. Harvoin tulee ajateltua, että suuntaviitta on samalla merkki risteyksestä ja kieltää ohittamisen
vastaantulevien kaistaa käyttäen.

Ohituskielto -merkki kieltää ohittamisen.
Merkki on voimassa ”Ohituskielto
päättyy” -merkkiin saakka.

Rautatien tasoristeyksen
lähestymismerkit
kieltävät ohittamisen.
Ohittaminen
on kiellettyä
tasoristeyksissä ja
ennen niitä.

Keltaista sulkuviivaa
keskiviivan oikealla
puolella ei saa ylittää
ohituksessa.

Ohituskielto kuorma-autolla -merkki ei
kiellä henkilöautoilta ohitusta. Kuormaautot eivät saa ohittaa tämän merkin
vaikutusalueella.

Taajaman ulkopuolella ohittaminen
vastaantulevien kaistaa käyttäen on kiellettyä
liikennemerkillä merkittyjen risteysten
kohdalla ja ennen niitä. Suuntaviitat ja
erilaiset risteysmerkit kieltävät ohittamisen.
Kielto koskee vastaantulevan liikenteen
kaistan käyttöä. Menosuuntaan rinnakkaista
kaista käyttäen ohittaminen on sallittua.

Moottoritiellä ja
moottoriliikennetiellä oikealta
puolelta ohittaminen on
kiellettyä.
Vasenta kaistaa käyttäen saa
luonnollisesti ohittaa.

Törkeä ohitus valtatie 10:llä.

Tehtävä
• Suorita www.ajokorttikoulu.fi
-sivulta oppikurssi ”Ohittaminen”

Hämeen poliisilaitoksen liikennepoliisin
partio havaitsi henkilöauton ohittavan
kahta rekkaa valtatie 10:llä Hämeenlinnassa
perjantaina puolen päivän aikoihin.
Henkilöauton nopeus nousi 151 km/h, 80
km/h rajoitusalueella.
Ajoneuvon kuljettaja määrättiin väliaikaiseen
ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Poliisin tiedotteita 3/2014

57

Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
• Miksi ohittaminen on kiellettyä risteysten kohdalla?
• Miksi ohitusta aloitettaessa moottoriteilläkin on katsottava takaviistoon?
• Mitkä asiat on havainnoitava ja arvioitava ennen ohituksen aloitusta maantiellä?

15. Kuljettajan oman tilan hallinta
Liikenneonnettomuuksien yleisin aiheuttaja ja syy on autossa ohjauspyörän ja selkänojan välissä. Kuljettaja ei
kuitenkaan ole kaikkina hetkinä yhtä altis virheisiin, eikä aja niin helposti kolaria. Kuljettajan tuleekin ymmärtää
oma tilansa ja sen vaikutus keskittymiskykyyn, havainnointiin, tilannearviointiin ja reagointiaikaan. Ajamista
tulee välttää silloin, kun ajokyky on heikompi ja onnettomuusriski suurempi.
Alkoholin ja huumeiden vaikutus ajokykyyn tunnetaan ja aineiden pitoisuus veressä voidaan mitata. Aineille
onkin määrätty rangaistukset suoraan mitattujen pitoisuuksien perusteella. Väsymys, stressi, ärtyisyys ja monet
muut mielenliikkeet ovat monessa onnettomuudessa taustatekijänä. Näitä ei kuitenkaan voida mitata eikä mittaustulosten perusteella voida ketään rangaista. Kuljettajan tulee kuitenkin ymmärtää myös näiden tekijöiden
vaikutus ajokykyyn ja toimia siten, että oma ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus ei vaarannu.

Alkoholi
Alkoholi on suurin yksittäinen osasyy vakavissa onnettomuuksissa. Tavallisessa
liikenteessä vuoden- ja vuorokaudenajasta riippuen joka viidessadas kuljettaja on
juovuksissa. Juopuneiden kuljettajien osuus kasvaa onnettomuuspaikoilla. Mitä vakavampi onnettomuus, sitä isompi on rattijuoppojen osuus. Vakavissa onnettomuuksissa joka neljäs kuljettaja on juovuksissa. Kaikissa poliisin tutkimissa onnettomuuksissa poliisi puhalluttaa sekä syylliset että syyttömät ajoneuvojen kuljettajat.

Tavallisessa liikenteessä yksi kuljettaja
500:sta on juovuksissa.

Kesäaikaan tyypillinen rattijuoppo on viikonloppuna autoileva nuorehko mies, joka
ajaa ulos tieltä kännissä. Kavereita on mahdollisesti kyydissä ja turvavöitä ei välttämättä käytetä. Tavallisin rattijuopon uhri on juoppo itse, mutta kuljettajan tulee muistaa, että kysymys ei ole pelkästään hänen omasta hengestään, vaan myös matkustajien
ja muiden tienkäyttäjien hengestä. Moni onnettomuus ei johda kuolemaan, vaan
vakavaan vammautumiseen. Vaikka kuljettaja ei välittäisi omasta hengestään, oma
vakava vammautuminen saa monet mietteliääksi. Loppuelämä pyörätuolin kuljettajana ei tunnu hyvältä ratkaisulta.

Kuolonkolareista
joka neljännessä
joku osapuoli on
juovuksissa.

Kuljettajalta unohtuu helposti, että mukavan ja kostean illan jälkeen aamulla veressä
on merkittävä määrä alkoholia, joka vaikuttaa havainnointi- ja reagointikykyyn samalla tavalla kuin illalla, vaikka
olo tuntuu aivan erilaiselta.
Poliisi mittaa ratsioissa kuljettajien juopumusta puhallettavalla alkometrillä. Laitteeseen puhalletaan ja laite
mittaa hengitysilmasta likimääräisen arvon veren alkoholipitoisuudesta. Jos on syytä epäillä rattijuopumusta,
kuljettaja viedään poliisiasemalle ja siellä tehdään uusi puhalluskoe tarkkuusalkometrillä. Jos veren alkoholipitoisuus on suurempi kuin 0,5 promillea, kysymyksessä on laissa määritelty rattijuopumus. Jos pitoisuus ylittää 1,2
promillen rajan, kuljettaja on syyllistynyt törkeään rattijuoppouteen.
Vastauksia: Risteyksissä saattaa olla eri suunnista tulevia kääntyviä ajoneuvoja, jotka eivät osaa varoa vasenta kaistaa tulevaa ohittajaa.
Toinen auto saattaa olla ohittamassa katvealueella takaviistossa.
Riittävä näkyvyys, vastaantuleva liikenne, takaa tulevien ohitusaikeet, liikennemerkit ja risteykset, jotka estävät ohittamisen.
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Väsymys

Rattijuopumus
Alaraja
promillea

Neljäsosassa vakavista onnettomuuksista yhtenä taustatekijänä on väsymys. Osuus on sama kuin alkoholi, mutta lukuja ei voi suoraan verrata, sillä
väsyneitä kuljettajia on liikenteessä moninkertaisesti juopuneisiin kuljettajiin
verrattuna.
Rattiin nukahtaminen tapahtuu petollisesti. Ihminen saattaa nukkua väsyneenä muutaman sekunnin mittaisia mikrounia tiedostamatta nukahtamista.
Auto ajautuu muutamassa sekunnissa vastaantulevien kaistalle tai ojaan.
Kun kuljettaja tuntee väsymystä, hänen on pidettävä tauko. Paras keino uneliaisuuden poistamiseen on kymmenen minuutin nukkuminen vaikka autossa.
Myös jaloittelu ulkona tai kuppi kahvia palauttaa ajokykyä. Pitkien ajomatkojen ennakkosuunnittelu taukoineen vähentää väsymyksen riskiä.

Huumeet ja liikenne

Suomi

0,5

Ruotsi

0,2

Norja

0,2

Venäjä

0,35

Viro

0,2

Saksa

0,0 - 0,5

Yksityiskohdat vaihtelevat
valtioittain. Esimerkiksi
Saksassa aloittelevan
kuljettajan promilleraja
puhallusratsiassa on nolla,
kokeneemman kuljettajan
0,5 promillea, mutta
onnettomuustilanteissa vain
0,3 promillea.

Huumausaineet ovat yleistyneet liikenteessä viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa valtavasti. Nykyään
poliisi tavoittaa liikenteestä vuosittain 4 000 kuljettajaa, joiden näytteistä löytyy huumeita tai huumausaineasetuksessa mainittuja bentsodiatsepiineja, opiaatteja tai muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.
Internetissä http://www.paihdelinkki.fi/tietoiskut/153-huumeet-liikenteessa -sivustolla kannabiksen vaikutuksesta
ajokykyyn kirjoittaa dosentti Timo Seppälä seuraavasti:
” Kannabistuotteet heikentävät kykyä arvioida etäisyyttä, nopeutta ja aikaa. Nämä yhdistettynä
koordinaatiokyvyn, reaktiokyvyn ja muistin huononemiseen,
heikentyneeseen keskittymis- ja huomiokykyyn sekä ajatuksen
kulun katkonaisuuteen johtavat lisääntyneeseen onnettomuusriskiin
liikenteessä. ...
Kannabista käyttävien kuljettajien riski joutua
liikenneonnettomuuteen on keskimäärin 3–5 kertaa niin suuri
kuin päihteettömien kuljettajien. Riski kohoaa, mikäli kannabiksen
kanssa käytetään alkoholia tai rauhoittavia lääkkeitä. Tavanomaisen
kannabisannoksen on arvioitu heikentävän satunnaisilla kannabiksen
käyttäjillä ajokykyä muutaman tunnin ajan yhtä paljon kuin yhden
promillen alkoholihumala.”

Tehtävä
• Arvioikaa, miten seuraavat tilanteet vaikuttavat oppilaan ajamiseen
- riitely ennen ajoa perheen, poika/tyttökaverin kanssa
- hankalia ristiriitoja käsittelevä puhelinkeskustelu ajon kuluessa
- ajotaidon näyttämisen halu poika/tyttökaverille ja muille kavereille
- matkustajien örisevä keskustelu lammasmaisesta kuljettajasta
- kiire
- väistämisvelvollisen autoilijan kiilaaminen eteen
- törkeä ohitus, jota joutuu väistämään pientareelle
- takaa tuleva jatkuva ajo lähellä auton perää
Liikenteessä jokainen tekee virheitä. Muiden virheet on annettava
anteeksi heti ilman hermostumista ja kostomielialaa.
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Tuskin kukaan ottaa unilääkettä
ennen ajoon lähtöä, mutta aina ei
muisteta, että monet yskänlääkkeet
ja muut tavalliset lääkkeet
heikentävät ajokykyä.
Lääkepullon kyljessä oleva
punainen kolmio varoittaa
lääkkeen vaikutuksesta ajokykyyn.
Punainen kolmio ei kiellä
ajamista, mutta käyttöannoksen
vaikutuksesta kannattaa neuvotella
apteekissa tai lääkärin kanssa
ennen autoilua.

Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
• Mitkä ovat kaksi yleisintä osasyytä vakavissa liikenneonnettomuuksissa?
• Miten mielentilaa voi hallita liikennetilanteissa?
• Miten lääkepullossa varoitetaan lääkkeen vaikutuksesta ajokykyyn?

16. Auton kunto ja ekologinen käyttö
Auto ja ekologia
Autoilun ympäristökuorma muodostuu neljästä kokonaisuudesta: auton valmistuksesta, autolla ajosta, auton
huollosta ja romutuksesta. Ekologinen autoilu on samalla myös taloudellista autoilua. Ekologinen auto on
pienikokoinen ja kuluttaa vähän polttoainetta. Pienikokoiset autot ovat halvempia, ja polttoaineen säästyminen
merkitsee ympäristökuorman pienenemisen lisäksi myös rahan säästymistä.
Auton valmistuksen ympäristökuormaan auton
ostaja voi vaikuttaa vain valitsemalla pienen ja
kevyen auton. Sellaisen auton valmistukseen on
käytetty vähemmän raaka-aineita, joten valmistuksen ekologinen kuormakin on vähäinen.

Autoilun ekologia
• Valitse auto, joka kuluttaa vähän polttoainetta.
• Huolla auto säännöllisesti ja huolehdi jätteiden
kierrätyksestä.
• Opettele taloudellinen ajotapa.
• Käytöstä poistetun auton romutus autohajottamolla.

Autolla ajon ekologinen kuorma muodostuu
pääasiassa polttoaineen palamisesta. Vähäkulutuksisessa autossa polttoainetta kuluu vähemmän ja auton ympäristökuorma on vähäisempi. Auton kuljettaja voi vaikuttaa autoilun ympäristökuormaan opettelemalla taloudellisen ajotavan. Taloudellinen ajo alkaa nopeasta kiihdytyksestä ajonopeuteen ja jatkuu tasaisella nopeudella isolla
vaihteella ajaen. Nopeuden hidastaminen tapahtuu pääasiassa moottorijarrutuksella, jolloin polttoainetta ei kulu
lainkaan. Taloudellinen kuljettaja käyttää vain vähän jarruja.
Autoilun ekologiseen käyttöön kuuluu myös auton asiallinen huolto. Huollon yhteydessä auton moottorin säädöt
tarkastetaan. Oikein säädetty moottori kuluttaa vähemmän polttoainetta. Huollossa vaihdetaan moottoriöljy ja
öljynsuodatin. Jos huolto tehdään omatoimisesti kotipihalla, jäteöljyjen ja suodattimen toimitus ongelmajätteiden
keräilypisteeseen on oiva ympäristöteko.
Keskimäärin 20 vuoden ikäisenä auto on päässyt
elinkaarensa loppuun ja se romutetaan. Asiallisessa
romutuksessa autohajottamolla autosta puretaan varaosiksi kelpaavat osat ja myydään ne. Autosta poistetaan
renkaat, öljyt ja muut nesteet sekä akku. Metalliosat
puristetaan pieneksi kuutioksi ja toimitetaan metallienkierrätykseen.
Autoa ja autoilua verotetaan Suomessa kolmella tavalla.
Verotuksella pyritään ohjaamaan ekologiseen autoiluun,
sillä verojen suuruus riippuu auton hiilidioksidipäästöistä eli saastuttavuudesta.

Autoilun verotus
• Autovero lisätään auton hintaan, kun auto
tuodaan Suomeen. Autoveroprosentti riippuu
auton hiilidioksidipäästöistä. Uutena 25 000 €
maksavan perheauton hinnassa on autoveroa
4 000-6 000 euroa.
• Ajoneuvoveron perusosa maksetaan vuosittain
ja myös se riippuu auton saastuttavuudesta.
Perheauton ajoneuvovero on 100-200 €
vuodessa.
• Käyttövoimavero peritään vain dieselautoilta.
Se on 300-400 €/vuosi.
• Bensiinin hinnassa on arvonlisä- ja
polttoaineveroja yhteensä lähes euro litralta.
Dieselissä veroja on vähän vähemmän, 70-80
senttiä litralta.

Vastauksia: Alkoholi ja väsymys.
Ymmärtämällä, että jokainen tekee virheitä ja antamalla anteeksi muiden tienkäyttäjien tekemät virheet.
Punaisella kolmiolla.
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Auton vaaratekijät
Kuljettajan vastuulla on auton teknillinen kunto. Auton vikaantuminen on harvinainen onnettomuuden syy,
mutta siitä huolimatta kuljettajan on huolehdittava auton ajokunnosta. Auton ajo-ominaisuuksien kannalta tärkeimmät teknilliset laitteet on tarkastettava säännöllisesti ja vikojen ilmaantuessa ne on korjattava viipymättä.
Auto on katsastettava lakisääteisesti säännöllisesti. Katsastuksessa auton ajoturvallisuuteen vaikuttaville laitteille
tehdään teknillinen tarkastus. Katsastuksessa tarkastetaan myös auton rekisteröinnin ja vakuutuksen voimassaolo. Uusi auto pitää katsastaa ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua auton käyttöönotosta. Toinen
katsastus on viiden vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen auto on katsastettava vuosittain. Rekisteröintitodistukseen on merkitty auton käyttöönottopäivä. Vuosittainen katsastusaika alkaa neljä kuukautta ennen
käyttöönottopäivää ja päättyy käyttöönottopäivänä. Jos autoa ei katsasteta katsastusaikana, autolla ei saa ajaa enää
käyttöönottopäivämäärän jälkeen. Vanhempien autojen rekisteröintitodistuksesta saattaa puuttua käyttöönottopäivämäärä. Silloin katsastus määräytyy rekisterinumeron viimeisen numeron perusteella. Katsastamattomalla
autolla saa ajaa katsastukseen, kun autossa on vakuutus voimassa ja katsastusaika on varattu etukäteen. Poliisin
pysäyttäessä auton, pitää voida osoittaa, että on viemässä sitä katsastukseen.
• Jarrut vikaantuvat helposti vanhemmissa autoissa. Vikaantuminen tapahtuu yleensä yhdessä pyörässä.
Jarrusylinteri jumiutuu auki asentoon, ja jarrutettaessa jarrut toimivat vain kolmessa pyörässä. Hiljaisessa
nopeudessa tehtävä yksinkertainen jarrutesti on irrottaa kädet ohjauspyörästä ja painaa jarrua. Jos jarrut
eivät toimi yhdessä pyörässä, auto pyrkii kääntymään vastakkaiseen suuntaan. Sanotaan, että jarrut
puoltavat.
• Renkaiden ilmanpaine ja kuluneisuus pitää tarkastaa säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa.
Kesärenkaissa urasyvyyden on oltava vähintään 1,6 mm ja talvirenkaissa 3,0 millimetriä. Talvirenkaita on
käytettävä joulu, tammi ja helmikuussa. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun
tai pääsiäistä seuraavaan maanantaihin saakka. Nastarenkaita saa käyttää muulloinkin keliolosuhteiden
vaatiessa sitä.
Kesällä renkaiden kuluneisuus lisää erityisesti vesiliirron riskiä. Vesiliirto syntyy, kun vesilätäkköön ajetaan
maantienopeuksilla. Renkaan ja tienpinnan välille muodostuu vesikerros. Auto menettää kosketuksen tiehen
ja ohjattavuuden.
• Valojen kunto on tärkeä liikenteen sosiaalisuuden kannalta. Aikeesi näkyvät, kun suuntamerkkivalot
toimivat. Ajovalot auttavat muita havaitsemaan sinut ja jarruvalojen toimimattomuus johtaa helposti
peräänajoon (James Bond sai takaa-ajajan ajamaan mutkasta metsään kytkemällä jarruvalot pois käytöstä).
Valojen kunto on helpointa testata katsomalla niiden toiminta isosta ikkunasta heijastuvasta auton
peilikuvasta.
• Tuulilasin likaisuus yhdessä matalalta paistavan auringon kanssa on vaarallinen yhdistelmä.
Lasinpyyhkimien kunnon ja lasinpesunesteen määrän tarkastus kuuluu jokaisen tankkauksen yhteyteen.
• Ruostuminen aiheuttaa harvoin välitöntä vaaraa liikenteessä, mutta ruostumisen taloudelliset menetykset
ovat sitäkin suuremmat. Kaukonäköistä autosta huolehtimista on ruostesuojaus. Auton pohja ja kotelot
peitetään ruostesuojamassalla, joka hidastaa ruostumista.

Autokauppa ja rekisteröinti
Liikennekäytössä olevan auton on oltava rekisteröity, katsastuksen pitää olla voimassa ja autossa on oltava pakollinen liikennevakuutus. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ylläpitää autorekisteriä, jossa on kaikkien suomalaisten autojen ja muiden liikennekäytössä olevien ajoneuvojen tiedot. Rekisterissä olon merkkinä autossa on yksilölliset rekisterikilvet. Rekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Tiedot saa tilattua esimerkiksi maksullisella
tekstiviestillä tai Internet-palveluilla. Jos joku on pysäköinyt autonsa pysäköintipaikallesi, voit kysyä omistajan
tiedot auton rekisterinumeron perusteella ja sitten voit hakea numerotiedustelusta omistajan puhelinnumeron ja
soittaa siirtokehotuksen auton omistajalle.
Rekisteröintitodistuksen teknillistä osaa ei tarvita autossa 16.11.2015 jälkeen, mutta autossa on oltava katsastuksen tarkastuskortti. Tarkastuskortista käy ilmi ajoneuvon katsastuksessa havaitut viat sekä seuraava katsastusajankohta.
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Autokauppa
• Jos myyt autoa, tarkista kuljettajan ajokortti ennen koeajoa. Autoa ei saa luovuttaa
kuljetettavaksi ajo-oikeudettomalle kuljettajalle.
• Kaupan yhteydessä sekä ostaja että myyjä todistavat henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla
tai muulla tavalla.
• Jos ostat autoa, pyydä myyjää tulostamaan auton tiedot www.trafi.fi -sivustolta. Tarkista
tiedoista, että auto on katsastettu ja ajoneuvovero on maksettu. Jos myyjä on jättänyt verot
maksamatta, ostaja joutuu maksamaan ne ennen kuin saa ajaa autoa. Autoa saattaa
rasittaa jopa 1 000 euron maksamattomat verot.
• Myyjä vastaa ajoneuvoverosta ja vakuutuksista kaupan päivämäärään saakka ja
ostaja siitä eteenpäin. Vakuutusyhtiö ja Trafi palauttavat myyjälle etukäteen maksetut
vakuutusmaksut ja ajoneuvoverot.
• Tarkista tiedoista, että myyjä omistaa auton.
• Tarkista että auton rungossa on oikea valmistusnumero.
• Omistajanvaihdoksen voi tehdä ajoneuvorekisteriin Internetissä. Se kannattaa tehdä
kaupan yhteydessä kun sekä ostaja että myyjä ovat vielä paikalla. Silloin myyjän ei tarvitse
pelätä että ostaja jättää ilmoituksen tekemättä ja myyjä joutuu maksamaan vakuutuksia ja
veroja, vaikka auto ei enää ole hänellä.
• Jos kauppa tehdään käyttämällä rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa, siitä ja
henkilöllisyystodistuksesta kannattaa ottaa kopio tai esimerkiksi valokuva kännykällä
todistukseksi autokaupasta.
• Ostajan on ilmoitettava omistajamuutos ajoneuvorekisteriin ja otettava vakuutus autoon
viikon kuluessa kaupasta.
• Myös auton kunto kannattaa tarkastaa huolellisesti ennen kauppaa.

Auton vakuutus
Liikennekäytössä olevassa autossa on oltava pakollinen liikennevakuutus. Vahinkovakuutus korvaa liikenteen
onnettomuustilanteissa syyttömän osapuolen ajoneuvon korjauskulut ja sekä syyllisen että syyttömän osapuolen henkilövahingot. Pakollisen vakuutuksen hintaan vaikuttavat auton merkki ja malli sekä omistajan ikä ja
kotipaikkakunta ja vakuutusyhtiö. Uuden kuljettajan autolle pakollinen liikennevakuutus maksaa 500-1 000
euroa ensimmäisenä vuotena. Vakuutuksessa on bonusjärjestelmä, joka pienentää vakuutusmaksua esimerkiksi
5 % vuodessa ellei korvattavia vahinkoja tapahdu. Jos onnistuu ajamaan yli kymmenen vuotta ilman vahinkoja,
vakuutusmaksut alenevat 70%. Vakuutuksesta korvattava vahinko korottaa vakuutusmaksua ja hidastaa bonusten
kertymistä.
Pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi autoon voi ottaa
vapaehtoisen autovakuutuksen (kaskovakuutus), joka
korvaa oman ajoneuvon vahingot aiheuttajasta riippumatta. Vakuutuksien sisältö ja hinta vaihtelee yhtiökohtaisesti. Laajimmillaan vakuutukset korvaavat sadan
euron omavastuulla kaikki auton vahingot, matkan keskeytymisestä aiheutuvat kulut hotellilaskuja myöten sekä
auton hinauksen korjauspaikalle. Suppea kaskovakuutus
saattaa sisältää vain palo- ja varkausvakuutuksen.
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Tehtäviä
• Tutkikaa rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa,
jos sitä ei ole saatavilla, tulostakaa auton
tiedot Internetistä www.trafi.fi -sivuilta.
• Mitä vakuutukset autossa maksavat vuodessa?
• Koska auto on katsastettu ja milloin seuraavan
katsastuksen aika on?
• Tutkikaa auton huoltokirjaa.
• Kerratkaa 2. oppitunnilta auton CO2 päästöjä
koskeva kirjoitus.

Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•

Mitkä ovat auton tärkeimmät kohteet, joiden kuntoa pitää seurata.
Milloin huonot pyyhkimensulat aiheuttavat eniten vaaraa?
Mitä eroa on pakollisella liikenne- ja kaskovakuutuksella?
Mitkä kolme asiaa pitää vähintään tarkistaa, kun tekee autokauppaa?

• Ostat auton. Mitä sinun on tehtävä viikon sisällä?

17. Toiminta onnettomuuspaikalla
Jokainen kuljettaja kohtaa elämänsä aikana liikenteessä useita onnettomuustilanteita. Kuljettaja saattaa olla onnettomuuden syyllinen tai syytön osapuoli, todistaja tai saapua onnettomuuspaikalle onnettomuuden jo tapahduttua.
Jokaisessa tilanteessa kuljettajan on tiedettävä, miten toimia ja mitkä ovat kuljettajan velvollisuudet.

Syyllisen etsintä
Pienissä peltikolareissa, joihin ei kutsuta poliisia, osapuolten pitäisi päästä yksimielisyyteen
syyllisyydestä, korvauksen suuruudesta ja siitä, viedäänkö asia vakuutusyhtiöön korvatavaksi.
• Jos auton ovea avattaessa ovella kolhitaan toisen auton kylkeä, oven avaaja on syyllinen.
• Peruuttajaa pidetään yleensä syyllisenä. Peruuttaminen on muiden kuljettajien kannalta ennalta
arvaamatonta toimintaa, johon ei voi varautua. Iso osa onnettomuuksista syntyy pysäköintipaikalla
toisen osapuolen peruuttaessa.
• Jos toinen auto ehtii pysähtyä, liikkuvan auton kuljettajaa pidetään yleensä syyllisenä.
Kuitenkin odottamattomaan paikkaan pysähtyneen auton kuljettaja saatetaan katsoa syylliseksi
onnettomuuteen.
• Peräänajajaa pidetään yleensä syyllisenä. Kuljettajan vastuualue on auton etupuolella eikä kuljettaja
voi vaikuttaa auton takana olevaan turvaväliin. Jos kuljettaja yllättäen jarruttaa voimakkaasti ilman
syytä, syyllisyys saattaa siirtyä peräänajajalta äkkijarrutuksen tekijälle.
• Monessa onnettomuustilanteessa osapuolet jakavat syyllisyyden. Todetaan, että molemmat olivat
varomattomia. Silloin molemmat osapuolet menettävät pakollisesta liikennevakuutuksesta bonuksia
ja molempien autojen vakuutuksista korvataan puolet vastapuolen vahingoista. Puolet vahingosta jää
osapuolten itsensä maksettavaksi.
• Monessa onnettomuudessa syyllisyys perustuu liikennesääntöjen vaikeaan tulkintaan ja jää
poliisin tai tuomioistuimen päätettäväksi. Vaikeimmat tapaukset etenevät korkeimpaan oikeuteen,
jossa kenties äänestämällä ratkaistaan syyllisyyskysymys. Korkeimman oikeuden päätökset ovat
ennakkotapauksia, joiden avulla poliisi ja alemmat oikeusasteet tulkitsevat lakia.

Yksittäisonnettomuudet
Yksittäisonnettomuudet ovat onnettomuuksia, joissa on vain yksi ajoneuvo. Jos autolla törmätään portinpieleen ja
samalla lyödään otsa ohjauspyörään, niin pakollinen liikennevakuutus ei korvaa auton vaurioita, mutta portinpielen korjaus ja otsan paikkaus kuuluvat vakuutuksen korvattavaksi. Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvataan
syyllisten ja syyttömien henkilövahingot, mutta vain syyttömän osapuolen aineelliset vahingot. Jos autossa on
vapaaehtoinen kaskovakuutus, onnettomuudesta tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön, joka korvaa auton
korjauksen vakuutusehtojen mukaisesti.
Pieniä vahinkoja ei kannata ilmoittaa vakuutusyhtiöön, sillä vakuutuksissa on omavastuuosuus ja lisäksi vakuutuksen bonus pienenee, joten vakuutusmaksu nousee vuosiksi eteenpäin.
Vastauksia: Renkaat ja niiden ilmanpaineet, pyyhkijän sulat, jarrut, moottoriöljyn määrä, säännöllinen huolto.
Ajettaessa matalalta paistavaa aurinkoa kohti kuraisella tiellä sateen jälkeen.
Pakollinen liikennevakuutus korvaa kaikkien osapuolten henkilövahinkoja. Kaskovakuutus korvaa vain ajoneuvon vahingot.
Myyjän ja ostajan henkilöllisyys, auton runkoon merkitty valmistusnumero ja että auton rekisteriin merkitty omistaja on myymässä autoa.
Auton omistajavaihdos on rekisteröitävä ja autoon on otettava pakollinen liikennevakuutus.
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Jos onnettomuus johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, mikään vakuutus ei korvaa vahinkoa.
Esimerkiksi umpihumalassa autonsa romuttaneen rattijuopon auton vahingot jäävät kuljettajan maksettavaksi.
Syyttömän osapuolen vahingot korvataan aina liikennevakuutuksesta, mutta vakuutusyhtiö saattaa periä korvauksia syylliseltä jälkikäteen, jos onnettomuuden syy on törkeä huolimattomuus.

Pienet onnettomuudet
Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan parkkipaikoilla sattuu vuosittain kymmeniä tuhansia pieniä peltivahinkoja.
Toiseksi yleisin onnettomuustyyppi on peräänajo, joita onnettomuuksista on 20 %. Peltivahinkoon ei tarvitse
kutsua poliisia paikalle, vaan osapuolten pitäisi päästä yhteiseen käsitykseen siitä, kuka on syyllinen onnettomuuteen ja kenen vakuutuksesta ajoneuvojen korjauskulut maksetaan.
Kaikenlaisissa onnettomuuksissa laki velvoittaa osapuolia antamaan henkilöllisyystietonsa ja tietoja tapahtumien kulusta toisilleen. Jos pysäköintipaikalla törmää pysäköityyn autoon tai muussa tilanteessa rikkoo toisen
omaisuutta, vahingosta on ilmoitettava vahingon kärsineelle. Jos se ei ole mahdollista, vahingosta on ilmoitettava
poliisille.
Jos kahden osapuolen onnettomuus on pieni ja syyllisyys on selkeä, syyllinen voi maksaa saman tien korvauksen syyttömälle osapuolelle. Esimerkiksi jos auton
ovea avatessa sillä kolhaisee toisen auton kylkeen
naarmun, kolhaisija voi maksaa osapuolten sopiman
summan naarmutetun auton omistajalle. Tällainenkin
tapaus saattaa päätyä vakuutusyhtiöön, sillä uutuuttaan kiiltävän premium -luokan auton paikkamaalaus
maksaa satoja euroja.
Jos maalipinnan rikkoontumisen lisäksi onnettomuudessa taipuu peltiä tai särkyy lamppuja, nousevat
korjauskustannukset helposti tuhansiin euroihin.
Silloin osapuolten on yhdessä tehtävä vahinkoilmoitus
tapahtumasta. Yleensä autossa on vahinkoilmoituslomakkeita, mutta vaikka lomaketta ei olisi, tapahtumasta on tehtävä kirjallinen kuvaus, jossa syyllinen
osapuoli myöntää syyllisyytensä. Suullisiin lupauksiin

Toiminta peltikolarissa
• Ensimmäiseksi varoita muita tienkäyttäjiä
onnettomuudesta lisäonnettomuuksien
estämiseksi (varoituskolmio, hätävilkut).
• Ota muutama valokuva onnettomuuspaikasta,
kun autot ovat vielä onnettomuustilanteessa.
• Tehkää yhdessä vahinkoilmoitus tai muu
kirjallinen kuvaus onnettomuudesta. Selostukseen
merkitään onnettomuuskuvauksen lisäksi tiedot
ajoneuvoista ja kuljettajista ja syyllisyydestä sekä
syyllisen ajoneuvon vakuutusyhtiö.
• Jos silminnäkijöitä on, myös heidän
yhteystietonsa on syytä kirjata muistiin.
• Kaikkien osapuolten ajokortit tarkistetaan.
Poliisi kutsutaan paikalle, jos osapuolet eivät pääse
yksimielisyyteen syyllisyydestä tai jos on syytä epäillä
rattijuopumusta tai jos toinen osapuoli aikoo livistää
onnettomuuspaikalta.
Poliisin paikalle tulo merkitsee tavallisesti
sakkorangaistusta toiselle tai molemmille osapuolille.

vahinkoilmoituksen teosta ja korvauksesta ei kannata
luottaa, sillä muistikuvat onnettomuudesta muuttuvat
nopeasti ja samalla näkemys syyllisyydestä saattaa vaihtua.
Tärkein osa kuvausta on ylhäältä katsottu piirros autojen sijainnista ja liikkeestä onnettomuuden tapahtuessa.
Vahinkoilmoituksen lisäksi onnettomuus kannattaa dokumentoida muutamalla kännykkäkameran kuvalla autojen vielä ollessa onnettomuuspaikalla. Ottamalla pari kuvaa kauempaa eri suunnista näkyy onnettomuustilanne.
Autoista otetuissa lähikuvissa näkyvät niiden kärsimät vauriot. Tärkeätä on, että joissakin kuvissa näkyy autojen
rekisterinumerot.
Jos poliisit kutsutaan paikalle, onnettomuusajoneuvoja ei saa siirtää eikä onnettomuusjälkiä saa hävittää, ellei se
ole hengen ja omaisuuden turvaamiseksi välttämätöntä.
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Isot liikenneonnettomuudet
Isoissa onnettomuuksissa kaikkien osapuolten ensimmäiset toimenpiteet ovat samanlaisia. Syyllisen, syyttömän
tai satunnaisesti paikalle saapuneen ulkopuolisen on meneteltävä onnettomuustilanteessa samankaltaisesti. Alla
olevassa listassa on tiivistettynä Punaisen Ristin toimenpideohjeet liikenneonnettomuuspaikalle saavuttaessa.
1. Tee tilannearvio, selvitä onko loukkaantuneita, arvioi avun tarve.
2. Tee hätäilmoitus, soita 112.
3. Estä lisäonnettomuudet, pelasta hengenvaarassa olevat:
Varoita muuta liikennettä: muista hätävilkut ja vie varoituskolmio riittävän etäälle.
Estä mahdollinen tulipalon syttyminen: katkaise ajoneuvon virta.
Tarvittaessa siirrä loukkaantuneet turvaan.
4. Aloita hätäensiaputoimet: Turvaa hengitys ja verenkierto, loukkaantuneella voi olla useita vammoja.
5. Anna muu ensiapu omien taitojesi mukaan.
Tilannearvio saattaa johtaa erilaiseen järjestykseen. Jos kukaan ei ole välittömässä hengenvaarassa ja onnettomuuspaikalle on huono näkyvyys, kiireellisintä saattaa olla muun liikenteen varoittaminen ja vasta sen jälkeen
hätäpuhelun soittaminen.
Jos onnettomuudessa henkilöitä kuolee tai loukkaantuu vakavasti, poliisi on kutsuttava aina paikalle. Myös hirven
tai muun ison eläimen kanssa törmättäessä poliisi on kutsuttava etsimään ja lopettamaan loukkaantunut eläin.

Liikennepako
Onnettomuuteen osallisella on lakisääteinen velvollisuus heti pysähtyä ja auttaa vahingoittuneita kykynsä ja taitonsa mukaan. Laki velvoittaa auttamiseen sekä syylliset että syyttömät onnettomuuden osapuolet.
Rikoslaki 23 luku 11§ Liikennepako tieliikenteessä
Jos moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja liikenneonnettomuuteen osallisena laiminlyö
velvollisuutensa heti pysäyttää ja kykynsä mukaan avustaa vahingoittuneita, hänet on tuomittava, jollei
teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, liikennepaosta tieliikenteessä sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yleinen auttamisvelvollisuus
Onnettomuuspaikalle sattumalta tulleella sivullisellakin on yleinen auttamisvelvollisuus. Jos joku tarvitsee
kiireellisen kuljetuksen hoitoon, jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet. Jos ajoneuvo
ei sovellu turvalliseen kuljetukseen ja tarkoituksenmukaisempi kuljetus on saatavissa, kuljettajan on avustettava
kuljetuksen järjestämisessä.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
•
•
•
•
•

Mitä tarkoittaa liikennepako?
Ketä koskee yleinen auttamisvelvollisuus?
Mitä teet ja missä järjestyksessä, jos saavut liikenneonnettomuuspaikalle ensimmäisenä?
Mikä on vahinkoilmoitus ja kenelle se annetaan?
Milloin poliisi kutsutaan onnettomuuspaikalle?

18. Pimeällä ajaminen
Itsestään selvää on, että pimeällä ajettaessa näkyvyys on huonompi kuin päiväsaikaan, mutta huonoa näkyvyyttä
ei ajon kuluessa tiedosteta. Ihmisen havainnointiin kuuluu, että ihminen olettaa näkymättömän alueen sisältävän
samaa kuin mitä näkyvällä alueella on. Kun näemme auton valoissa tyhjää tien reunaa sata metriä, oletamme, että
myös näkyvän alueen ulkopuolella on tyhjää. Tavallisesti niin onkin, mutta muutaman kymmenen kilometrin
välein tien reunassa kulkee pyöräilijä, jalankulkija tai vaikka hirvi. Jos kapealla tiellä tulee vastaan samaan aikaan
toinen ajoneuvo, onnettomuuden ainekset ovat kasassa.

Valojen käyttö
Auton valoilla on kaksi merkitystä. Toisaalta ne auttavat näkemään eteenpäin ja ovat tämän vuoksi välttämättömät pimeällä ajettaessa. Toisaalta ne auttavat muita tienkäyttäjiä havaitsemaan ajoneuvon. Molemmat merkitykset
ovat yhtä tärkeitä.
Jos auto pysäköidään huonon näkyvyyden vallitessa valaisemattoman tien varteen, autoon on jätettävä lähi- tai
etuvalot päälle.
Yöllä jokainen käyttää ajovaloja, jotta näkee edessä olevan tien, mutta ajovaloja on käytettävä myös päivällä huonoissa olosuhteissa, kuten sumussa, sateessa tai lumipyryssä. Yöllä ajovaloja käytettäessä ne häikäisevä vastaantulijoita tai edellä ajavia taustapeilin kautta. Häikäistymisen vähentämiseksi autossa on erikseen lähivalot. Auton
nopeutta on hidastettava ennen kuin valot vaihdetaan kaukovaloilta lähivaloille. Toisen perässä ajettaessa on
käytettävä lähivaloja sillä kaukovalot häikäisevät peilien kautta edessä ajavaa.

Tieliikennelaki 23 § Tilannenopeus

... Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ... Ennen kaukovaloilta lähivaloille
vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.

36 § Valojen käyttö ajettaessa

... Ajovaloja on käytettävä jokaisessa ajoneuvossa, kun sitä kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana
taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä
huonontunut...
Tehtäviä

Kaukovalojen käyttö on kielletty:
1) tyydyttävästi valaistulla tiellä;
2) niin lähellä kohtaavaa ajoneuvoa tai raitiovaunua, että
tämän kuljettaja voi häikäistyä; ja
3) ajettaessa lähellä toisen ajoneuvon takana.
...

• Opiskelkaa www.ajokorttikoulu.fi
-sivustolta kurssit ”Kaistan vaihto ja
valot” sekä ”Ohittaminen”

Vastauksia: Liikennepaosta puhutaan, kun onnettomuuteen osallinen (syyllinen tai syytön) poistuu onnettomuuspaikalta auttamatta muita.
Yleinen auttamisvelvollisuus koskee kaikkia onnettomuuspaikalle osuneita henkilöitä.
Tilannearvio, hätäilmoitus 112:een, lisäonnettomuuksien estäminen, ensiapu.
Vahinkoilmoitus on kuvaus onnettomuudesta ja se annetaan vakuutusyhtiölle. Poliisi kutsutaan paikalle, jos onnettomuudessa on tapahtunut
vakavia henkilövahinkoja, syyllisyys on epäselvää, kuljettaja on juovuksissa tai livistää paikalta.
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Kysymyksiä edelliseltä oppitunnilta
• Mitä tarkoittaa valojen suuntaaminen?
• Mitä pitää tehdä ajettaessa pimeällä ennen lähivaloille vaihtamista?
• Pysäköit auton päivällä tien varteen mennäksesi telttailemaan yöksi korpeen.
Jätätkö valot autoon ja mitkä valot?

19. Ajaminen liukkaalla
Tien pinnan liukkauden tunnistaminen ja tilannenopeuden mukauttaminen liukkautta vastaavaksi on kuljettajan perustaitoja. Pahin tilanne on, kun tie näyttää märältä, mutta päällysteen pinnalla on muutaman millimetrin
vahvuinen liukas märkä jää. Musta tienpinta näkyy jään läpi. Tällaisissa tilanteissa puhutaan mustasta jäästä.

Liukkauden tunnistaminen
Liukkauden mahdollisuuden tunnistaa sääolosuhteista. Aina kun ilman lämpötila on lähellä nollaa ja vettä tai
lunta sataa, tiellä saattaa olla liukkautta. Pakkasjakson päättyessä kylmään tienpintaan saattaa tiivistyä jääkerros,
vaikka sadetta ei olisikaan. Joskus sataa alijäähtynyttä vettä, joka muodostaa jäätä tuulilasiin. Silloin jäätä muodostuu myös tien pintaan.
Ajettaessa tien liukkautta voi kokeilla jarruttamalla pienellä nopeudella paikassa, josta luistossa ei aiheudu vaaraa.
Kokeiltaessa liukkautta ABS -jarruilla varustetulla autolla, auto ei lähde luisuun, mutta jarrutehon pienennys
tuntuu jalassa ja ABS -toiminnan merkkivalo syttyy kojelaudassa. Liukkautta voi tunnistaa myös kaasuttamalla,
jolloin pyörät sutivat liukkaalla tien pinnalla. Jos autossa on ajonvakautusjärjestelmä, se estää pyörien sutimisen,
mutta merkkivaloista näkee järjestelmän toiminnan.
1. Kuiva kestopäällystepinnoite on liukkauden kannalta parasta pintaa (pysähtymismatka 100km/h noin 70m)
2. Märkä kestopäällystepinnoite (90m). Märkään tiehen liittyy aina vesiliirron mahdollisuus. Jos tiessä on uria,
joissa on vesikerros, nopeasti kulkevan auton renkaat saattavat nousta vesikerroksen päälle. Kun renkaat
eivät kosketa tien pintaa, ote tiehen katoaa kokonaan. Kuljettaja kääntelee hätääntyneenä ohjauspyörää
ja kun ote tiehen palaa etupyörät ovat vinossa ja auto ohjautuu äkkinykäyksellä vinoon ja lähtee luisuun.
Alhainen rengaspaine, kuluneet renkaat ja suuri ajonopeus lisäävät vesiliirron riskiä. Vesiliirron välttää
hidastamalla nopeutta. Jos auto joutuu vesiliirtoon, kytkin on painettava pohjaan ja odotettava, että pito
palautuu.
3. Märkä kestopäällystepinnoite sateen alkaessa (100m). Heti sateen alkaessa tien pinnasta irtoaa öljyä ja
muuta kuonaa, joka liukastaa tietä. Kun sade on jatkunut pitempään, kuona huuhtoutuu tien ulkopuolelle,
eikä tie enää ole niin liukas.
4. Luminen tie on liukkaampi kuin märkä tie (160m). Lumisen tien liukkaus on kuitenkin helppo tiedostaa.
5. Jäinen tie (250m). Autoissa käytetään kahdenlaisia talvirenkaita. Nastallisissa talvirenkaissa on pieniä
metallipiikkejä, jotka pureutuvat jäähän ja pitävät kohtuullisesti jäisellä pinnalla. Kitkarenkaista puuttuvat
nastat. Kitkarenkaat pitävät huonosti jääpinnalla, mutta syvä kuviointi ja kumiseoksen laatu antaa
kohtuullisen pidon lumisella tiellä.
6. Jäinen tie, jään päällä ohut lumikerros (300m). Joskus jäisen tien päälle sataa pari senttiä lunta. Silloin
nastat eivät yllä lumen läpi jäähän ja tie on todella liukas sekä nasta- että kitkarenkailla ajettaessa.
7. Paikoitellen mustaa jäätä (300m). Mustan jään vaarallisuus liittyy erityisesti sen yllätyksellisyyteen. Ensiksi
ajetaan sateella märällä tiellä, mikään ei näytä muuttuvan, mutta paikoitellen tien pinnalla on ohut märkä
äärimmäisen liukas jääkerros. Kuljettaja ei huomaa jääpintaa, koska tie näkyy mustana märän jään
läpi. Mustaa jäätä syntyy tien pinnalle erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Joskus sade tulee alijäähtyneenä
vetenä, joka jäätyy heti, kun osuu tien pintaan. Silloin muodostuu näkymätön jääkerros tiehen. Betonisillat
saattavat olla pakkasen jälkeen niin kylmiä, että vesisade jäätyy sillan pintaa. Vain sillan kohdalla on
mustaa jäätä, tie on muualla märkää, mutta sulaa.
Vastauksia: Ennen lähivaloille vaihtamista nopeutta on hiljennettävä.
Autoon on jätettävä etuvalot palamaan. Myös lähivalot saa jättää, mutta ne kuluttavat akkua niin paljon, että akku on tyhjä seuraavana
aamuna. Akku ei kestä etuvalojenkaan polttamista montaa päivää. Kun auton pysäköi tien ulkopuolelle, niin valoja ei tarvitse jättää palamaan.
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Kuljettaja kuoli onnettomuudessa Limingassa
Liukkautta torjutaan suolaamalla teiden pintoja. Suola sulattaa jään ja muuttaa sen sohjoksi. Myös hiekoitusta käytetään
liukkauden torjuntaan.

Jarrutus ja väistö
Jarrutettaessa voimakkaasti auton pyörät lukkiutuvat. Kun
pyörät eivät pyöri, niillä ei voi ohjata auton kulkua. Auto
liikkuu luistamalla suoraan, vaikka ohjauspyörästä kääntää
auton etupyörät vinoon. Jos tiellä on este, jota on väistettävä,
voimakas jarrutus pitää tehdä ensin ja sitten vähentää jarrutusta niin että pyörä pyörivät ja pyörien pyöriessä ohjata
auto esteen ohitse.

Poliisin mukaan etelästä tulleen unkarilaisen
rekan kuljettaja ajautui vastaan tulevien
kaistalle ja törmäsi pakettiautoon työntäen sen
ojaan. Pakettiautoa kuljettanut keski-ikäinen
mies kuoli heti.
Kolarin sattuessa tiet olivat PohjoisPohjanmaalla pakkasyön jäljiltä jäiset
ja liukkaat. Tiistai-iltana satanut vesi oli
jäätynyt yöllä tien pintaan. Poliisin mukaan
onnettomuuspaikalla jalkamiehenkin oli
liukkauden vuoksi vaikea pysyä pystyssä.
Virkavalta saapui paikalle ajaen 50-60
kilometrin tuntinopeudella. Kovempaa ei
uskaltanut ajaa.
Liukkaus aiheutti useita ulosajoja myös
muualla, pääasiassa Oulussa ja sen
lähiseudulla. Näissä onnettomuuksissa
vältyttiin henkilövahingoilta. (Kaleva -lehti)

ABS -jarruilla varustetulla autolla ajettaessa pyörät eivät
lukkiudu, koska järjestelmä vähentää jarrutustehoa niin että pyörät pyörivät kokoajan. Estettä väistättäessä ABS
-jarruja voi painaa kokoajan.

Kaarteessa ajaminen liukkaalla
Kun liukkaalla ajetaan liian suurella nopeudella kaarteeseen, auton perä tai etuosa lähtee luistamaan. Kytkin on
painettava pohjaan luiston alkaessa ja luistoa on yritettävä korjata ohjausliikkeellä. Jos perä luistaa ulkokaarteen
suuntaan, etupyöriä on käännettävä samaan suuntaan ja toivottava, että pito palautuu ennen kuin auto ajautuu
ulos tieltä.

Ennakointi ja tilannenopeus
Mikään jarrujärjestelmä ei voi voittaa luonnonlakeja. Jos nopeus on liian suuri verrattuna renkaiden pitokykyyn
kaarteessa, auto ajautuu liikkuvana massana suoraan huolimatta ohjauspyörän asennosta.
Liukkaalla ajettaessa ainoa keino turvallisuuden lisäämiseksi on ajonopeuden hidastaminen. Sateella on ajettava
hitaammin kuin kuivalla tiellä. Lumisella tiellä on ajettava hitaammin kuin kesällä. Jäisellä tiellä ajonopeutta on
edelleen hidastettava.
Joka syksy autoilija yllättää lumipyry, kun autoissa on vielä kesärenkaat. Jäinen tienpinta kesärenkaiden ei ole vaarallinen pelkästään auton kuljettajalle, vaan myös kaikille muille tienkäyttäjille. Vastuullinen kuljettaja jättääkin
syksyn ensimmäisellä lumipyryllä auton kotiin, jos alla on vielä kesärenkaat.

Kysymyksiä
• Voidaanko liukkaudesta johtuvat onnettomuudet estää?
• Mitä on musta jää?
• Mitä tarkoittaa vesiliirto ja miten on toimittava vesiliirtoon jouduttaessa?

Vastauksia: Onnettomuuksien perimmäinen syy on liian suuri tilannenopeus. Ajamalla liukkaalla kelillä riittävän alhaisella nopeudella
kaikki onnettomuudet olisi vältettävissä. Kuitenkin valtaosa autoilijoista ajaa liukkaudesta ja näkyvyydestä riippumatta nopeusrajoituksen
sallimaa enimmäisnopeutta. Liukkaalla tämä kostautuu jopa satojen autojen ketjukolareina.
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Teoriakoe
Oppilaan on osoitettava liikennesääntöjen tuntemus teoriakokeessa. Koe suoritetaan Ajovarma Oy:n toimipisteessä. Suoritusaika kokeeseen on varattava etukäteen, mutta ainakin pienemmillä paikkakunnilla joustava virkailija saattaa antaa koeajan heti sitä kysyttäessä, ellei paikalla ole koeajan varanneita oppilaita.
Oppilaan kannatta mennä kokeeseen vasta ajokoulutuksen loppuvaiheessa, sillä liikenteessä ajamisen opettelu
valmentaa myös teoriakokeeseen. Oppilaista yli 80% läpäisee teoriakokeen ensimmäisellä yrityksellä.
Koe suoritetaan pienessä huoneessa, jossa on pöytä, tuoli ja kosketusnäyttöinen tablet -tietokone. Kokelas menee
yksin huoneeseen, toimii siellä tietokoneen ruudulla näkyvien ohjeiden mukaan. Tehtäviin vastataan tökkimällä
sormella kosketusnäyttöä. Koehuoneeseen ei saa viedä kännykkää, kameraa tai muita tallennusvälineitä. Opetuslupaopettaja on suorittanut samankaltaisen kokeen opetuslupaa hakiessa, eli kokeesta saa käsityksen kysymällä
siitä opettajalta.
Koemenetelmä on muuttunut vuoden 2016
alussa. Aikaisemmin oli kysymyskohtainen
kymmenen sekunnin vastausaika, nyt kokeessa
on 30 minuutin kokonaisaika. Aikaisemmin
jo vastattujen tehtävien vastauksia ei voinut
vaihtaa, nyt tehtävät voi merkitä ja merkittyihin
tehtäviin voi palata vastaamaan uudelleen.
Kokeeseen kuuluu kymmenen sanallista vaihtoehtotehtävää ja 50 liikennetilanne valokuviin
perustuvaa tehtävää. Sanallisissa tehtävissä saa
olla enintään kolme virhettä ja kuvatehtävissä
seitsemän virhettä. Kokeeseen saa käyttää aikaa
enintään 30 minuuttia.
Jos suoritus hylätään, uuteen kokeeseen pääsee

B-luokan teoriakoe
• kokeeseen kuuluu 50 kuvatehtävää, joissa saa olla
enintään seitsemän virhettä.
• kokeeseen kuuluu kymmenen sanallista kysymystä,
joissa saa olla enintään kolme virhettä.
• koeaika on 30 minuuttia
• merkittyihin tehtäviin voi palata ja niiden vastauksia
voi muuttaa.

Oppilas tarvitsee kokeessa
• Kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esim. passin,
mopokortin tai henkilökortin.
• Lomakke E100 ”Todistus saadusta
kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta
kuljettajantutkinnosta”, jossa on opettajan
allekirjoitus teoriaopinnoista.
• Rahaa 31 euroa tai maksukortin.
• Oppilas pääsee kokeeseen aikaisintaan kuukautta
ennen kuin täyttää 18 vuotta.

vasta kahden päivän kuluttua. Trafilla on useita
teoriakokeen tehtäväsarjoja, joten uusintakokeessa eteen tulevat uudet kysymykset ja kuvat. Tehtäväsarjat ovat
vaikeustasoltaan samanlaisia, mutta sanalliset kysymykset ja valokuvat liikennetilanteista ovat erilaisia.

Mitä kuvakokeessa pitää osata?
Kuvakokeessa pitää osata liikennesäännöt, liikennemerkit, katumaalaukset ja liikennevalojen toiminta. Niitä on
osattava soveltaa sujuvasti valokuvissa näkyviin tilanteisiin. Koemenetelmään tottuminen auttaa myös kokeen
suorituksessa. Testiin tottumaton saattaa vastata liian nopeasti kysymyksiin ja koko kuva-alan katselu jää tekemättä. Joidenkin kuvien reunalla näkyy olennainen liikennemerkki tai auton taustapeilissä näkyy tienkäyttäjä,
joka jää hätäisellä vilkaisulla huomaamatta.
Eniten virheitä tulee pysäköintiä koskevissa kuvissa. Pysäköintiin liittyy paljon pieniä sääntöjä, joiden muistaminen tuottaa vaikeuksia. Myös ajovuorot vasempaan käännyttäessä tuottavat vaikeuksia. Vasempaan käännyttäessä
on jalankulkijoiden lisäksi väistettävä vastaantulevaa liikennettä, vastaantulevia pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä
ja takaa tulevia pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä. Nämä väistösäännöt pätevät tasa-arvoissa risteyksissä, etuajooikeutetulta tieltä käännyttäessä ja etuajo-oikeutetulle tielle käännyttäessä. Säännöt ovat pätevät myös tavallisissa
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liikennevaloissa. Ainoastaan vihreän nuoli -valon palaessa nuolen suuntaan käännyttäessä väistämisen voi unohtaa. Suoraan ajettaessa ei tarvitse väistää vastaantulevaa
vasempaan kääntyvää liikennettä, mutta vastaantulevaa vasempaan kääntyvää raitiovaunua on väistettävä.
Yksisuuntaisen tien vaihtuminen kaksisuuntaiseksi tuottaa vaikeuksia teoriakokeessa.
Merkki on tavallinen yksisuuntaisten katujen päättyessä, mutta sitä käytetään myös
kun tiellä oleva keskikoroke päättyy.
Liikenteen ohjauslaitteiden keskinäinen hierarkia on jäänyt hämäräksi monelle
kokelaalle. Jos poliisi ohjaa liikennettä risteyksessä, liikennevaloista ei tarvitse välittää.
Jos liikennevalot toimivat, ne kumoavat liikennemerkkien sanoman. Teoriakokeessa
moni väistää virheellisesti kärkikolmion mukaan, vaikka liikennevalot näyttävät
vihreää. Vain jos liikennevalot ovat pimeänä tai vilkkuvat keltaista, ajovuorot määräy-

Tämä liikennemerkkiyhdistelmä tuottaa
eniten virheellisiä
vastauksia
kuvakokeessa.

tyvät liikennemerkkien ja -sääntöjen mukaan.
Youtubessa on video teoriakokeesta. Se löytyy hakusanoilla ”trafi” tai ”tervetuloa teoriakokeeseen”
www.ajokorttikoulu.fi sivuilla on vuorovaikutteisia oppikursseja ajovuoroista. Ne kannattaa käydä läpi ja lisäksi
harjoitella kuvakoetta ja sanallisia tehtäviä.

Virallinen teoriakoe tehdään tablettitietokoneella. Kokeeseen saa käyttää aikaa enintään 30 minuuttia. Jäljellä oleva
koeaika näkyy oikeassa yläkulmassa. Vastattuihin tehtäviin ei voi palata, ellei niitä merkitse.
Virallisen kokeen kuvat ovat aidon näköistä tietokonegrafiikkaa. Taustapeilit näkyvät kaikissa kuvissa ja niitä on syytä
myös seurata sekä kokeessa että autoa ajettaessa liikenteessä.
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Kuvakoe
Kuvakokeessa pyritään selvittämään kokelaan liikennesääntöjen tuntemus aitojen liikennetilanteiden kautta.
Kokelaalle näytetään valokuvia liikennetilanteista ja esitetään kuvaan liittyviä väitteitä.
Esimerkkiväite: “Kuvassa näkyvä valkoinen henkilöauto on pysäköity oikein”. Väitteeseen vastataan tökkäämällä
kosketusnäytöllä olevia ”Kyllä” tai ”Ei” -painikkeita.
Kokeessa on yhteensä viisikymmentä kuvatehtävää ja niistä saa olla enintään seitsemän virhettä. Kuvat on jaettu
kymmeneen ryhmään. Jokaisesta väitteestä esitetään viisi valokuvaa. Jos vastausta ei tiedä, se kannatta arvata, sillä
vastaamaton tehtävä tulkitaan aina väärin vastatuksi.
Kuvakokeen valokuvat ovat salaisia, mutta kuviin liittyvät väitteet ovat julkisia. Ne ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saan ajaa suoraan tätä kaistaa.
Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta.
Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta.
Ajan suoraan. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
Käännyn oikealle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
Käännyn vasemmalle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
Saan lähteä ohittamaan edellä ajavan ajoneuvon.
Saan vaihtaa kaistaa.
Minun on pysähdyttävä.
Kuvassa näkyvä valkoinen henkilöauto on pysäköity oikein.

B-kortin sanalliset tehtävät
Sanallisissa kysymyksissä kysytään kaikkea sellaista yleistietoa liikenteestä ja autoilusta, mitä kuvatehtävillä ei voi
kysyä. Kysymysten aiheet vaihtelevat liikennesäännöistä ja auton tekniikasta, kuljettajan oman ajokyvyn arviointiin, auton vakuuttamiseen ja ajo-oikeuden laajuuteen. Oppilas joutuu vastaamaan kymmeneen yleistä liikennetietoutta koskevaan monivalintakysymykseen. Näissä tehtävissä saa olla kolme virhettä.
Sanallisissa tehtävissä kuvaruudulla näkyy kysymysteksti ja kolme vastausvaihtoehtoa. Tehtävään vastataan
tökkäämällä sormella oikeaa vaihtoehtoa. Jos tehtävään ei tiedä oikeaa vastausta, niin silloin kannattaa arvata sillä
vastaamaton tehtävä tulkitaan aina virheeksi. Kysymykset ovat salaisia, eli niihin ei pääse tutustumaan etukäteen missään. Jos koetta ei läpäise, uusintayrityksessä on uudet kysymykset. Asiat on siis osattava, jotta kokeesta
selviää.
Kysymysesimerkki:
Moottorilämmitintä suositellaan käytettäväksi lämpötilan ollessa enintään
a) +5 astetta.
b) nolla astetta.
c) -5 astetta.
Kysymykseen vastataan oikein tökkäämällä vaihtoehtoa b), sillä moottorinlämmitintä suositellaan käytettäväksi
nollasta asteesta alkaen. Aikaisemmin suosituslämpötilana oli +5 astetta, mutta rajaa on laskettu pari vuotta sitten
VTT:n tutkimuksien perusteella.
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B-ajokorttiluokan sanallisten kysymysten aiheet
Trafi on julkaissut B-luokan teoriakokeen kymmenen kysymyksen aihepiirit.

1. Kuljettaja. Kuljettajan oman tilan arviointi, alkoholi, lääkkeet, väsymys, ärtymys,
matkustajien aiheuttama sosiaalinen paine.
2. Ajo-oikeus. B-kortilla saa ajaa, mopoa, moottorikelkkaa ja henkilöautoa.
3. Ajamisen perustaidot. Jarrutusmatkan ja nopeuden suhde, ajonopeus kaarteissa, turvaväli,
ennakoiva ajo, tilannenopeus, katvealueet.
4. Vuorovaikutustaidot. Väistämisen osoittaminen jarruttamalla, äänimerkin käyttö,
hätävilkun käyttö, suuntamerkin käyttö.
5. Liikenneympäristö. Tienkäyttäjäryhmien huomiointi, lapset, vanhukset, raskas liikenne.
Missä liikennelait ovat voimassa, auton vakuuttaminen, rekisteröinti.
6. Vaikeissa olosuhteissa ajaminen. Sumuvalojen käyttö, valojen käyttö ohituksissa ja
kohtaamisissa pimeällä, tilannenopeus, musta jää.
7. Ekologinen auton käyttö. Miten kuljettaja voi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen, ajotapa,
huolto, rengaspaineet, moottorinlämmitin, jäteöljyn käsittely jne.
8. Ajoneuvo. Kojetaulun merkkivalot, auton tekniikka, jarrut, aktiivinen ja passiivinen
turvallisuus.
9. Tieliikenneonnettomuudet. Nuorten kuljettajien onnettomuusalttius, tavallisimmat
onnettomuudet, hirvionnettomuudet.
10. Liikenteenohjaus. Liikennemerkit, ohjauksen hierarkia, poliisin merkit.

Muistettavia numeroita B-luokan kokeessa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uuden kuljettajan onnettomuusriski on 4-5 kertainen verrattuna kokeneeseen kuljettajaan.
Alkoholi, 0,5 promillea on rangaistavuuden raja 1,2 promillea on törkeän rattijuopumuksen raja.
Yleinen nopeusrajoitus pihakadulla 20km/h, taajamissa 50 km/h ja muualla 80 km/h.
Ylinopeuden ollessa enintään 20km/h rangaistuksena voi olla rikesakko.
Pysäkiltä lähtevää bussia on väistettävä nopeusrajoituksen ollessa enintään 60 km/h.
Turvaväli hyvissä olosuhteissa taajamissa metreissä puolet ajonopeudesta (40km/h, 20m turvaväli) ja
muualla ajonopeus metreissä (100km/h, 100m turvaväli).
Täysperävaunullista autoa ohitettaessa maantienopeuksilla näkyvyyttä on oltava noin kilometri.
Henkilöautossa on kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
Henkilöauton kokonaismassa on enintään 3500kg.
B-kortilla saa vetää yhdistelmää, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg tai autoa, jonka kokonaismassa
on enintään 3500kg ja perävaunun kokonaismassa enintään 750kg, jolloin yhdistelmän massa on 4250 kg.
Alle 135 cm pituisen matkustajan on käytettävä istuinkoroketta tai muuta turvalaitetta.
Alle 15 -vuotiaan matkustajan turvalaitteiden käytöstä vastaa huoltaja.
Jos huoltaja ei ole paikalla, kuljettaja vastaa alle 15 -vuotiaiden matkustajien turvalaitteiden käytöstä.
Talvirenkaissa kulutuspintaa on oltava vähintään 3 mm.
Kesärenkaissa kulutuspintaa on oltava vähintään 1,6 mm.

• Nopeuden kasvaessa kaksinkertaiseksi jarrutusmatka kasvaa nelinkertaiseksi ja vastaavasti nopeuden
pudotessa puoleen jarrutusmatka putoaa neljäsosaan.
• Aktiiviset turvalaitteet pyrkivät ehkäisemään onnettomuuden syntymisen, passiiviset vähentävät
onnettomuuden seurauksia. Aktiivisesta esimerkki ABS -jarrut, passiivisesta turvavyöt.
• ABS -jarrut vähentävät jarrutusvoimaa niin että pyörät eivät luisu, vaan pyörivät ja auto on ohjattavissa.
B-teoriakokeen läpäisee ensimmäisellä yrityksellä yli 80% kokelaista. Koe on helpohko, mutta harjoittelematta
siitä ei selviä.
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Liikennemerkit
Liikenneopasteita ovat tiemerkinnät, liikennevalot ja liikennemerkit. Liikennemerkin alle sijoitetuilla lisäkilvillä
täsmennetään varsinaisen merkin sanomaa. Liikennemerkit jaetaan kuuteen ryhmään jotka ovat:
•
•
•
•
•
•

etuajo-oikeus- ja väistämismerkit
määräysmerkit
varoitusmerkit
kielto- ja rajoitusmerkit
ohjemerkit
opastusmerkit

Alla on lähes kaikki liikennemerkit. Puuttuvat merkit ovat joko itsestään selviä tai ne eivät koske henkilöautolla
ajoa. Täydellinen luettelo liikennemerkeistä löytyy tieliikenneasetuksesta www.finlex.fi -sivuilta.

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit Merkkiryhmä vaikuttaa ajovuoroihin.

Väistämisvelvollisuus Pakollinen
risteyksessä
pysäyttäminen
Molemmat merkit vaikuttavat
ajovuoroihin samalla tavalla. Sekä oikealta
että vasemmalta tulevaa liikennettä on
väistettävä.

Etuajo-oikeus
kohdattaessa

Väistämisvelvollisuus Etuajo-oikeutettu Etuajo-oikeuden
kohdattaessa
tie
päättyminen

Merkeillä määritellään ajovuorot
tien kapeassa paikassa.
Vastakkaisiin suuntiin ajavat
autoilijat näkevät eri merkit.

Merkkejä käytetään tiellä, jonka
kaikissa risteyksissä sivuteillä
on väistämisvelvollisuutta
osoittavat merkit.

Määräysmerkit
Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoinen. Siinä on valkoinen reunus ja sinisellä pohjalla määräystä
kuvaava valkoinen kuvio. Ajokaistan yläpuolella oleva määräysmerkki koskee alla olevaa ajokaistaa.

Pakollinen ajosuunta -merkit näyttävät sallitut ajosuunnat
alla olevalla ajokaistalla. Kuvion muoto ja nuolten suunnat
vaihtelevat risteyksen mukaisesti.

Pyörätie
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Yhdistetty pyörätie Pyörätie ja jalkaja jalkakäytävä
käytävä rinnakkain

Pakollinen
kiertosuunta

Jalkakäytävä

Liikenteenjakaja -merkit sijoitetaan
keskikorokkeelle matalalle. Merkin
saa ohittaa vain nuolen osoittamalta
puolelta

Varoitusmerkit
Lähes kaikki varoitusmerkit ovat punakeltaisia kolmioita, joiden kärki osoittaa ylöspäin. Merkeillä varoitetaan
tien vaarallisesta kohdasta. Merkit sijoitetaan tavallisesti muutamia satoja metrejä ennen vaarapaikkaa.

”Mutka vasemmalle”, ”Mutkia, joista
Jyrkkä alamäki.
Kapeneva tie.
ensimmäinen on vasemmalle”. Peilikuvat Peilikuva varoittaa
kertovat oikealle kääntyvistä mutkista.
jyrkästä ylämäestä.

Avattava silta.

Irtokiviä.

Tienristeys

Raitiotie

Rautatien
tasoristeyksen
lähestymismerkit
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Lautta, laituri
tai ranta.

Liukas ajorata.

Lapsia

Suojatien
ennakkovaroitus

Vaarallinen
tienreuna.

Sivutien risteys.
Liikenneympyrä
Kuvio kertoo
risteyksen muodon.

Rautatien tasoristeys ilman
puomeja

Rautatien tasoristeys, jossa on
puomit

Yksiraiteisen
rautatien tasoristeys

Kaksisuuntainen
liikenne.

Pyöräilijöitä

Epätasainen tie.
Töyssyjä. Käytetään
Käytetään huono- esim. korotetulla
kuntoisilla teillä. suojatiellä.

Hirvieläimiä

Poroja

Tietyö.

Matalalla lentäviä
lentokoneita

Kaksi- tai
useampiraiteisen
rautatien tasoristeys

Muu vaara.
Tavallisesti lisäkilpi
kertoo vaaran.

Liikenneruuhka.

Hiihtolatu

Putoavia kiviä.

Liikennevalot

Sivutuuli

Kielto- ja rajoitusmerkit
Lähes kaikki merkit ovat pyöreitä ja punakeltaisia. Kielto tai rajoitus alkaa merkin kohdalta, jollei lisäkilvellä ole
toisin osoitettu. Merkin vaikutusalueen päättyminen riippuu merkistä. Muutama esimerkki selventää asiaa.
• ”Nopeusrajoitus” -merkin vaikutusalue ulottuu seuraavaan nopeusrajoitukseen vaikuttavaan merkkiin.
Nopeusrajoituksiin vaikuttavat nopeusrajoitusmerkkien lisäksi esimerkiksi ”Taajama” - ja ”Pihakatu” merkit.
• ”Pysäköintikielto” -merkin vaikutusalue päättyy viimeistään seuraavaan risteykseen. Merkki vaikuttaa vain
kadun sille reunalle, missä merkki on.
• ”Pysäköintikieltoalue” ja ”Nopeusrajoitusalue” -merkkien vaikutus päättyy alueen päättymismerkkiin. Ne
vaikuttavat kadun molemmille sivuille ja myös risteysten ohitse.
• ”Ohituskielto” -merkin vaikutusalue ulottuu ”Ohituskielto päättyy” -merkkiin.

Ajoneuvolla ajo Moottorikäyttöisellä
kielletty
ajoneuvolla ajo
kielletty

Ohituskielto

Ohituskielto päättyy

Nopeusrajoitus Nopeusrajoitusalue

Pysäyttäminen
kielletty
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Pysäköinti
kielletty

Kuorma- ja
pakettiautolla
ajo kielletty

Kielletty
ajosuunta

Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

Ohituskielto
kuorma-autolla

Ohituskielto kuorma-autolla päättyy

Vasemmalle kääntyminen kielletty

Nopeusrajoitusalue päättyy

Ajokaistakohtainen
kielto tai rajoitus

Taksiasema-alue

Pysäköintikieltoalue

U-käännös
kielletty

Oikealle kääntyminen kielletty

Ajoneuvon tai
ajoneuvoyhdistelmän
suurin sallittu pituus

Pysäköintikielto- Vuoropysäköinti.
Vuoropysäköinti.
alue päättyy
Pysäköinti kielletty Pysäköinti kielletty
parittomina päivinä parillisina päivinä

Vaarallisten
Moottoripyörällä
aineiden kuljetus ajo kielletty
kielletty

Mopolla ajo
kielletty

Polkupyörällä
ja mopolla ajo
kielletty

Jalankulku sekä
Moottorikelkalla
polkupyörällä ja
ajo kielletty
mopolla ajo kielletty

Traktorilla ajo
kielletty

Ajoneuvon
suurin sallittu
leveys

Ajoneuvon
suurin sallittu
korkeus

Pakollinen
pysäyttäminen
tarkastusta varten

Moottorikäyttöisten
ajoneuvojen
vähimmäisetäisyys

Linja-autolla
ajo kielletty

Jalankulku
kielletty

Ajoneuvon suurin
sallittu massa

Ratsastus kielletty

AjoneuvoAjoneuvon suurin Ajoneuvon suurin
yhdistelmän suurin sallittu akselille
sallittu telille
sallittu massa
kohdistuva massa kohdistuva massa

Ohjemerkit
Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä annetaan ohjeita tienkäyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin
liittyvää liikennesääntöä sovelletaan.

Suojatie

Moottoritie ja
moottoritie päättyy
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Linja-autokaista

Linja-autokaista
päättyy

Moottoriliikennetie ja
moottoriliikennetie päättyy

Liityntäpysäköintipaikka

Hätäpysäyttämispaikka

Pysäköintipaikka

Tunneli, pituus
kaksi kilometriä

Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla

Tunneli päättyy

Taajama

Taajama
päättyy

Pihakatu

pihakatu
päättyy

Kävelykatu

Kävelykatu
päättyy

Kohtaamispaikka.

Yksisuuntainen tie.

Kapealla tiellä
oleva levennys,
johon mahtuu kaksi
ajoneuvoa rinnakkain.

Merkillä osoitetaan
sallittu ajosuunta
yksisuuntaisella kadulla.

Opastusmerkit
• Sininen pohja ja valkoinen teksti on tavallinen opastusmerkkien väritys.
• Vihreä ja valkoinen opastaa moottoritielle tai moottoriliikennetielle.
• Keltainen ja musta osoittavat kiertotietä tai tilapäistä liikennejärjestelyä.
• Ruskea ja valkoinen osoittaa vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua.
• Valkoinen pohjaväri ja musta teksti suunnistustauluissa ja viitoissa osoittavat paikalliskohdetta.
• Musta pohjaväri ja valkoinen teksti osoittavat yksityistä tietä tai yksityisen tien varrella olevaa kohdetta.
• Punaisella vinoristi viitassa osoittaa, että reitti on tilapäisesti pois käytöstä.

Jalankulkijoille
tarkoitettu reitti

Vaarallisten aineiden kuljetuksille
tarkoitettu reitti

Asuntovaunuille
tarkoitettu reitti

Moottoripyörille
tarkoitettu reitti

Henkilautoille
tarkoitettu reitti

Linja-autoille
tarkoitettu reitti

Yllä olevat opastusmerkit eivät kiellä muilta ajoneuvoilta ajamista kyseistä reittiä. Niinpä
henkilöautolla saa ajaa jalankulkijoille tarkoitettua reittiä. Merkit ovat neliön muotoisia ja
kuviona voi olla mikä tahansa ajoneuvoryhmän kuva.

Lentoasema
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Linja-autoasema

Lentokenttä

Tavarasatama

Autolautta

Teollisuusalue

Umpitie

Hätäpuhelin

Näköalapaikka

Enimmäisnopeussuositus

Levähdysalue

Sammutin

Ensiapu

Autokorjaamo

Luontokohde

Museo tai historiallinen rakennus

Suoramyyntipaikka

Ajokaistaopastus Ajokaistan
päättyminen

Liityntäpysäköintiviitta

Leirintäalue

Suunnistustaulu

Retkeilymaja

Huoltoasema

Maailmanperintökohde

Ulkoilualue

Matkailuajoneuvoalue

Muu nähtävyys

Kiertotien suunnistusKiertotieopastus
taulu ja kiertotien viitta

Tiet on numeroitu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tiennumeron väri
kertoo samalla tien merkityksen.

Suunnistustaulu

Ajokaistan yläpuolinen viitta

Valtatien numero

Opastus numeron
tarkoittamalle tielle
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• Vihreällä pohjalla merkitään kansainväliset eurooppatiet. Ne jatkuvat
samalla E- alkuisella numerolla Euroopan läpi. Viereisessä viitassa näkyvä
E18 -tie alkaa Pietarista, menee Suomen, Ruotsin ja Norjan läpi PohjoisIrlantiin.
• Punaisella numeroidaan valtatiet. Valtatiet ovat suomen tieverkon pääteitä.
Monet valtatiet ovat samalla osa E -numeroituja eurooppateitä. Kuvassa
E18 tie on samalla suomalainen valtatie numero 7.
• Keltaisella numeroidaan kantatiet. Ne ovat pienempiä kuin valtatiet.
• Valkoisella pohjalla numeroidaan seututiet. Suunnistustaulussa Lammilta
Turenkiin johtaa seututie numero 292.
• Jos tien numero on ympäröity katkoviivalla, kysymyksessä on opastus
numeron tarkoittamalle tielle.

Lisäkilvet
Liikennemerkin tarkoitusta voidaan selventää käyttämällä merkin alapuolella suorakaiteen muotoista lisäkilpeä.
Lisäkilven väritys vastaa varsinaisen merkin väritystä.

”Vaikutusalueen pituus”.
Mutkaisen tieosuuden
”Etäisyys kohteeseen”. Tietyö- pituus on 1,5 kilometriä.
hön on matkaa 300 metriä.
”Kohde risteävällä tiellä”. Tietyö on oikealle johtavalla tiellä.

”Pysäköintitapa” osoittaa, miten auto
pysäköidään tien reunaan.
Kellonajat osoittavat, milloin merkki
on voimassa. U-käännös on kiellettyä
- arkisin 8-17 (mustat numerot),
- lauantaisin 8-13 (suluissa olevat numerot) ja
- sunnuntaisin 8-14 (punaiset numerot).

”Kohde nuolen suunnassa”. Huoltoajoa on
Kolmen kilometrin
etäisyydellä on paikka,
• Kiinteistön huoltoajo.
jonka ali mahtuu enintään
• Tavaroiden kuljetus.
3,5 metrin korkuiset
• Taksi- ja invakuljetukset.
ajoneuvot
• Lasten kuljetus, kun aikuisella
on valvottavana vähintään
kaksi alle kouluikäistä lasta.

”Pysäköintikiekon
käyttövelvollisuus”.
Pysäköintikiekkoa
käyttäen enintään 30
minuutin pysäköinti
on sallittua.

Kaksisuuntainen
pyörätie

Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta.
Paksu viiva osoittaa etuajo-oikeutetun
liikenteen suunnan. Kuvio vaihtelee
risteyksen mukaisesti.
Päätietä ajava näkee kilven ”Muu vaara” tai
”Etuajo-oikeutettu tie” -merkin yhteydessä.
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Maksullinen
pysäköinti

Merkki koskee
paketti- ja kuormaautoja. Tähän
saa pysäköidä
henkilöauton.

Invalidin ajoneuvo Vasemmalta:
Vaikutusalue päättyy.
Vaikutusalue alkaa.
Vaikutusalue nuolen suuntaan.
Vaikutusalue molempiin suuntiin.

Ajamisen opetus opetusluvalla
Henkilöauton ajokorttia varten
Oppaan ohjeet perustuvat Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan
”B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen”.

Sisällysluettelo
81 Ajo-opetus B-ajokorttia varten

Ajo-opetuksen vaiheet  81
Periaatteita oppimisen auttamiseen  82

84 Käsittelyopetus

Auton ensimmäinen käynnistys  84
Ensimmäinen ajokerta ja kytkimen käyttö  86
Käsittelyharjoituksia ja auton valot  ja tekniikka 87
Harjoitustehtäviä käsittelyopetukseen  ja mäkilähtö 89
Äkkijarrutus ja jarrutusmatka.   90
Aktiivinen ja passiivinen turvajärjestelmä   91
Käsittelyharjoituksia ja auton turvalaitteet  92
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Liittymästä ajo päätielle  110
Moottoritiellä ajo, ohittaminen  111

113 Vaikeat olosuhteet

Pimeällä ajon harjoitus  113
Liukkaan kelin ajoharjoittelu radalla  116

118 Kuljettajantutkinnon ajokoe

Ajokokeen tapahtumat ja sisältö  120
Ajokokeen hylkäysperusteet  122
Valmistautuminen kokeeseen  125
Tutkinnon vastaanottajien kokemuksia  125
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen  127

Liitteet

Ajokoeharjoitus  
Poikkeuslupa pimeällä ajamisen opetukseen

Ajo-opetus B-ajokorttia varten
Oppaaseen on koottu ohjeita opettajana kokemattomalle, mutta auton kuljettajana kokeneelle opetuslupaopettajalle B-luokan ajo-opetuksen antamiseen. Opas seuraa Trafin eli Liikenteen turvallisuusviraston julkaisemaa
ohjetta: ”B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen” sekä toista Trafin julkaisua: ”Kuljettajatutkinnon ajokoe”.
Tälle oppaalle on rinnakkainen opas ”Teorian opetus B-ajokorttia varten”, jossa käsitellään liikennesääntöjen teorian opetusta. Trafin ohjeiden mukaan teorian ja ajo-opetuksen tulisi edetä rinnakkain, niin että teorian opetus
edeltää varsinaisen ajotaidon opettamista. Onhan selvää, että risteyksen väistösäännöt on osattava teoriassa
ennen kuin niitä voi harjoitella käytännön ajotilanteissa.
Trafin opetussuunnitelmaan kuuluvien asioiden lisäksi tässä oppaassa on esitelty opetuksellisia periaatteita, jotka
auttavat oppimistapahtumassa. Ei riitä, että opettaja osaa opetettavat asiat, vaan opettajan on osattava kertoa ne
oppilaalle, niin että oppilas myös oppii ne. Oppaassa kuvataan myös sitä valtavaa tiedollista ja taidollista eroa,
joka on opettajan ja oppilaan välillä. Opettajana kokematon opetuslupaopettaja tavallisesti aliarvioi oman osaamisensa tason ja yliarvioi oppilaan osaamisen. Opettaja luulee oppilaan osaavan lähes saman kuin hän itse.
Oppilaiden osaamistaso opetuksen alussa vaihtelee paljon. Parhaimmillaan oppilaalla on vuosien ajokokemus
traktorilla ja moottoripyörällä, heikoimmillaan tekniikkapelkoisen oppilaan kokemus rajoittuu koulumatkojen
pyöräilyyn. Oppimateriaalin suunnittelussa on lähdetty heikoimman oppilaan ehdoilla liikkeelle. Opasta ei ole
tarkoitettu noudatettavaksi orjallisesti, vaan opettajan on sovellettava sitä oppilaan taitotason mukaan.

Ajo-opetuksen vaiheet
Trafin opetussuunnitelma perustuu kolmeen opetusjaksoon. Jaksot ovat käsittelyopetus, ajaminen liikennetilanteissa ja itsenäinen ajo. Jokainen jakso päättyy oppilaan taitotason arviointiin, jossa oppilas ja opettaja arvioivat
oppilaan taitotasoa ja halukkuutta siirtymään opetusjaksoon.
Ensimmäinen opetusjakso, käsittelyopetus tapahtuu mieluiten suljetulla alueella ja se päättyy, kun oppilas hallitsee auton toiminnan, peruskäytön ja nopeudensäätelyn. Tavallisesti käsittelyopetukseen kuluu 3-5 ajotuntia.
Toinen opetusjakso, ajaminen liikennetilanteissa vie eniten aikaa
ajo-opetuksessa. Tähän jaksoon kuluu opetussuunnitelman
mukaan 10-15 ajotuntia, Sen kuluessa opitaan ajamaan ekologisesti taajamaliikenteessä vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa noudattaen liikennesääntöjä.

Kolmivaiheinen opetus
1. Käsittelyopetus
2. Ajaminen liikennetilanteissa.
3. Itsenäinen ajo, jonka osana pimeällä
ajon ja liukkaan kelin ajon opetus.

Kolmas opetusjakso, itsenäinen ajo, tapahtuu opettajan ohjauksessa, vaikka jakson nimessä lukee ”itsenäinen”. Jakso sisältää
vähintään neljä tuntia maantieajoa moottoriteillä, valtateillä ja
suuremmilla teillä. Itsenäisen ajon vaiheeseen kuuluu luontevasti
myös vaikeiden olosuhteiden harjoittelu ajoharjoitteluradalla sekä
pimeällä ajon harjoittelu. Itsenäisen ajamisen jakson päätyttyä
oppilas on valmis ajokokeeseen.
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Kolme opetuksen sisältöä
• Turvallinen ajo, liikennesäännöt.
• Ekologinen ajo.
• Sosiaalisuus, eli vuorovaikutus
muiden tienkäyttäjien kanssa.

Virallisen opetuksen aloittaminen
Virallisen kuljettajaopetuksen saa aloittaa vasta opetusluvan saamisen jälkeen. Liikennesäännöistä ja auton
hallintalaitteista saa keskustella ilman opetuslupaa. Auton saa jopa käynnistää ilman opetuslupaa, mutta auton
vähäinenkin kuljettaminen yleiselle liikenteelle sallitulla alueella on kiellettyä. Rikoslaissa sanotaan: ”Joka kuljettaa, ohjailee tai ohjaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa … ajo-oikeudetta ... on tuomittava kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”
Tämän oppaan ensimmäinen opetuskerta sisältää auton hallintalaitteisiin tutustumista ja auton käynnistyksen,
mutta ei autolla ajoa. Ensimmäisen harjoituksen voi toteuttaa jo ennen opetusluvan saantia, mutta ajokertaa ei
voi merkitä viralliseksi opetuskerraksi. Auton käynnistyksessä on oltava varovainen, sillä jos esimerkiksi oppilas
käynnisttä auton vaihde päällä niin että auto törmää edessä olevaan pysäköityyn autoon, niin oppilas syyllistyy ajo-oikeudetta ajoon ja opettaja syyllistyy ajoneuvon luovuttamiseen ajo-oikeudettomalle. Poliisi sakottaa
molempia, eikä opetuslupaa myönnetä holtittonmalle opettajalle. Ajokorttiluvan myöntäminen oppilaalle saattaa
lykkääntyä vuodella. Vakuutusyhtiö saattaa pitää onnettomuutta törkeänä huolimattomuutena, eikä maksa puskureiden korjauskustannuksia.

Periaatteita oppimisen auttamiseen
Opetus- ja oppimistapahtumassa on muutama tärkeä periaate, jotka auttavat opettajaa ja oppilasta hyvään ja
nopeaan oppimisprosessiin.
Ensimmäinen periaate on opittavien asioiden paloittelu. Kukaan ei voi oppia yhdellä kertaa kaikkia asioita, mutta
kaikki kykenevät oppimaan pienen määrän asioita. Kun oppimiskokonaisuudet jaetaan oppilaan omaksumiskyvyn mukaisesti sopiviin palasiin, niin oppiminen tapahtuu väistämättä. Joulukinkkukin maistuu paremmalta ja
on helpompi syödä paloissa useana päivänä, kuin kerralla jouluaattona.
Toinen periaate on tutuista asioista tuntemattomiin asioihin eteneminen. Oppilaan on paljon helpompi liittää
mielessään uutta tietoa jo hallinnassa olevaan tietoon kuin aloittaa kokonaan uuden tiedon omaksuminen. Pedagogiikassa tämä tunnetaan konstruktiivisena oppimisteoriana.
Kolmas periaate on oppilaan oma esittäminen. Kun oppilas kertoo itse, mitä
tietää asioista, siitä hyötyvät sekä oppilas
että opettaja. Kertoessaan asioista oppilas
joutuu ajattelemaan ne ja muodostamaan
ajatuksensa ymmärrettäviksi lause- ja toimintakokonaisuuksiksi. Samalla hän oppii
asiat syvemmällä tavalla. Opettajalle selviää
oppilaan tiedollisen lähtötason ja osaa kohdistaa opetuksen oikeisiin asioihin.

Opetuksen periaatteet
• opittavien asioiden jakaminen pieniin helposti opittaviin
kokonaisuuksiin
• opiskelussa edetään tutuista asioista tuntemattomiin
asioihin
• oppilaan oma esittäminen ja kertominen
• kertaaminen, saman asian toistaminen eri oppitunneilla
• kylmäharjoittelu, tehdään asiat ennen auton
käynnistämistä
• opettaja tekee mallisuorituksen

Neljäs tärkeä periaate on kertaaminen.
Kukaan ei opi kaikkia olennaisia asioita kerralla. Kun edellisillä opetuskerroilla opittuja asioita kerrataan uuden
oppitunnin alussa, ne jäävät kerta kerralta paremmin aktiiviseen muistiin.
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Viides hyvä periaate soveltuu vain joihinkin opiskelutilanteisiin. Kylmäharjoittelu eli asioiden harjoitteleminen
ennen auton käynnistymistä.
Kuudes periaate on mallisuorituksen tekeminen. Opettaja istuu kuljettajan paikalla ja oppilas seuraa opettajan
toimintaa tilanteessa.
Tämä opas rakentuu neljälle ensimmäiselle periaatteelle:
1) Ajamisen oppiminen on jaoteltu pieniin opiskeltaviin kokonaisuuksiin. Ajokerralla keskitytään aina yhteen
opittavaan asiaan esimerkiksi kaistan vaihtamiseen.
2) Kertaaminen tapahtuu seuraavan ajokerran alussa kysymyksillä.
3) Oppilaan oma esittäminen tulee kysymyksiin vastatessa.
4) Vastauksia täydentäessään opettaja liittää asiat aikaisemmin opittuihin asioihin.
Kysymysten tarkoitus ei siis ole tentata opiskelijaa, vaan ne ovat osa oppimisprosessia. Kysymyksillä oppilas
kertaa oppimiaan asioita ja opettajan löytää puutteellisesti opitut asiat. On normaalia, että oppilas ei opi asioita
kerralla. Hyvä opettaja tuo samat asiat moneen kertaan eri yhteyksissä ja eri tavoilla esille.

Opettajalle muistettavaa opetuksen kuluessa
Opettaja on käyttänyt vaihdekeppiä, kytkintä, kaasua ja jarrua miljoonia kertoja. Kaikkien näiden toimintojen
liikerutiinit ovat ohjelmoituneet opettajan selkäytimeen, eikä niiden toteuttamiseen tarvita aivokapasiteettia.
Opettaja voi käyttää koko havainnointikapasiteetin liikenteen seuraamiseen. Oppilaalle auton ajamisen jokainen
toimenpide on ajateltava erikseen. Oppilaalla jää siis vähän ajatuskapasiteettia liikenteen seuraamiseen. Opettaja erottaa olennaiset liikenneopasteet ja muut tienkäyttäjät yhdellä silmäyksellä. Oppilaalla ei ole kykyä erottaa
liikenteessä olennaisia asioita. On siis normaalia, että oppilas ei huomaa liikennemerkkejä eikä osaa ennakoida
muiden tienkäyttäjien toimintaa ja auto sammuu liikkeelle lähdettäessä. Opettaja ymmärtää oppilaan aseman,
kun kuvittelee katsovansa lentokoneen mittaritaulua ensimmäisen lentotunnin alussa.
Yksinkertaisilta tuntuvien liikerutiinin oppiminen vaatii kymmeniä toistokertoja. Esimerkiksi auton liikkeeseen
saaminen vaatii käsien ja jalkojen koordinoitua yhteistyötä, joka täytyy toistaa kymmeniä kertoja, ennen kuin se
tapahtuu sujuvasti. Autokoulujen autoissa opettajan käytössä on jarrun lisäksi kytkinpoljin. Auto ei sammu opettaja avustaessa kytkimen käytössä. Opetusluvalla opetettaessa oppiminen tapahtuu yritysten ja erehdysten kautta.
Yleisessä ajokulttuurissa saattaa olla liikennesääntöjen vastaisia piirteitä. Jalankulkijan olleessa aikeissa astua
suojatielle on autoilijan annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Pääkaupunkiseudulla jalankulkijoille on totuttu
antamaan tietä vasta, kun he ovat astuneet suojatielle. Kun suojatien kohdalla jalkakäytävällä seisoskelee jalankulkija ja auton pysäyttää, niin jalankulkija lähtee ylittämään tietä.
Opettajalla voi olla virheellisiä ajotottumuksia. Opettaja on saattanut tottua
ajamaan jatkuvasti pientä ylinopeutta.
Ajokoe hylätään yli 10km/h nopeusrajoituksen ylityksestä. Opettajan on siis
tarkasteltava omia ajotottumuksiaan ja
alettava noudattaa liikennesääntöjä.
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Ajo-opetuksessa keskeisiä asioita
• Oppilaan ajatuskapasiteetista valtaosa kuluu auton hallintaan.
• Oppilaan on toistettava liikerutiineja satoja kertoja ennen
kuin ne sujuvat ajattelematta.
• Havainnointi edellyttää, että oppilas kääntelee päätään.
• Jalankulkijaa, joka on aikeissa astua suojatielle, on väistettävä.
• Perässä kiinni ajavien painetta on siedettävä, kuljettajan
vastuualue on auton etupuolella ja sivuilla.
• Nopeusrajoituksia on noudatettava.

Nopeusrajoitusten tarkan noudattamisen seurauksena saattaa opetusauton perään kertyä autojonoa. Takaapäin
tulee painetta opettajan ja oppilaan niskaan. Tämä paine on opittava sietämään, eikä sen pidä antaa vaikuttaa
ajotapaan tai ajonopeuteen. Kuljettaja on vastuussa auton etupuolella ja sivuilla olevista liikennetilanteista. Ainoastaan peruutettaessa kuljettajan vastuualue siirtyy auton taakse.
Oppilaan havainnointiin pitää kiinnittää huomiota. Kaistaa vaihdettaessa oppilaan on varmistettava päätä kääntämällä, että peilien katvealueilla ei ole muita autoilijoita. Risteyksessä käännyttäessä oppilaan on katsottava taakse
kevyen liikenteen väylälle, ettei sieltä tule pyöräilijöitä ajolinjalle. Ajokokeessa kiinnitetään huomiota kokelaan
tapaan havainnoida muita tienkäyttäjiä.

Käsittelyopetus
Auton ensimmäinen käynnistys
Ensimmäisen ajokerran tavoitteena on oppia auton tärkeimmät hallintalaitteet ja auton käynnistäminen. Tähän kuluu

Virallisessa ajokokeessa

autokoulussa helposti puoli tuntia ja kotioloissa jopa enem-

Kokeen alussa oppilaan on osoitettava,
että osaa valmistautua ajoon. Oppilaan on
osattava oma-aloitteisesti

män.
Uuden kuljettajan on tiedostettava, että autoilu alkaa jo ennen
autoon astumista. Autoon saavuttaessa kuljettajan on varmistettava, että auton alla tai läheisyydessä ei ole lapsia tai eläimiä
vaarassa jäädä auton alle. Rutinoitunut kuljettaja havainnoi

•
•
•
•
•

säätää pääntuen korkeus.
säätää istuimen asento.
säätää taustapeilit.
käytettää turvavöitä.
varmistaa, että kaikki ovet ovat kiinni.

ympäristön autoon astuessaan asiaa lainkaan ajattelematta.
Kun autoon istutaan, ensimmäinen tehtävä on istuimen, ohjauspyörän ja peilien säätö. Opettaja voi kysyä oppilaalta (opetusperiaate oppilaan oma esitys), millainen on hyvä ajoasento, miten se saadaan. Kun oppilas vastaa,
opettaja tietää oppilaan osaamisen tason. Sen jälkeen oppilas ja opettaja yhdessä käyvät läpi hyvään ajoasentoon
tarvittavat säädöt. Ensiksi säädetään penkin etäisyys ja korkeus niin että polkimia on helppo käyttää. Sitten säädetään selkänojan kaltevuus, ohjauspyörän etäisyys ja korkeus niin näkyvyys on hyvä, istuma-asento mukava ja
ohjauspyörästä saa hyvän otteen. Kädet ovat ohjauspyörällä kello 10:n ja 2:n suunnissa. Sisäpeili säädetään viimeiseksi ennen auton käynnistämistä. Sähköisten ulkopeilien säädön voi yleensä tehdä vasta auton ollessa käynnissä.
Auton käynnistämistä ei vielä pääse harjoittelemaan, vaan auton kytkin- ja kaasupolkimen käyttö
käynnistyksen yhteydessä on selvitettävä. Tämän
vuoksi auton polkimet pitää käydä läpi. Kaasun ja
jarrun merkityksen tietävät lähes kaikki, mutta kysy
oppilaalta (opetusperiaate oppilaan oma esitys), mikä
on poljinten järjestys ja mitä polkimista käytetään
oikealla jalalla ja mitä vasemmalla jalalla. Useimmat
eivät tiedä kytkimen merkitystä eivätkä sitä, että
jarru on keskimmäinen poljin. Oikealla jalalla käyte-
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Ensimmäinen käynnistys
1.
2.
3.
4.

Vilkaisu auton ympärille ennen autoon astumista.
Istuimen säätö, ajoasento ja sisäpeili.
Opiskellaan virtalukon asennot ja toiminta.
Opiskellaan käynnistysmoottorin toiminta. Se on
sähkömoottori, joka saa virtaa virta-avaimesta.
5. Opiskellaan polkimien järjestys ja merkitys.
ja sitten
6. Vaihde vapaalle.
7. Kytkin pohjaan, vähän kaasua ja starttaus.
8. Sarttauksen lopetus heti auton käynnistytyä.

tään kaasua ja jarrua, sillä niitä ei tarvitse painaa samanaikaisesti.
Vasemmalla jalalla käytetään kytkinpoljinta.
Vastauksen jälkeen tiedät, mitä oppilas osaa ja voit edetä opetuksessa tutuista jarru- ja kaasupolkimista tuntemattomaan kytkinpolkimeen.
Poljinten opiskelun jälkeen voidaan siirtyä virtalukkoon, virtaavaimeen ja auton käynnistämiseen. Kun kysyt oppilaalta, mitä
virta-avaimella tehdään, saat yksinkertaisen vastauksen: sillä
käynnistetään auto. Virta-avaimen eri asennoista, rattilukon
toiminnasta ja käynnistyksen estolaiteen toiminnasta oppilaalla ei
yleensä ole mitään tietoa.
Tämän kirjoittajan tuttavalla tapahtui joskus 1970luvulla niin, että hänen autonsa avaimissa oli myös
pullonavaaja. Ajon aikana matkustajan piti saada
pullo korkattua. Kuljettaja ajatteli ajavansa hetken
vapaalla moottori sammuksissa, tempasi auton
avaimet lukosta ja antoi avainnipussa pullonavaajan
matkustajalle. Samalla mutka lähestyi ja rattilukko
meni päälle. Kuljettajalle tuli kiire saada virta-avain
takaisin lukkoon. Pullo jäi korkkaamatta, mutta auto
ja matkustajat selvisivät tilanteesta säikähdyksellä.

Ennen auton ensimmäistä käynnistystä rattilukon toiminta on
hyvä kokeilla ottamalla virta-avain pois lukosta ja kääntämällä
ohjauspyörää, kunnes rattilukko menee päälle. Virtakytkettynä
-asennossa merkkivalot palavat, mutta auto ei käy.
Kaikki opettajatkaan eivät tiedä, että auton avaimessa on mikropiiri, johon on talletettu autokohtainen koodi. Autossa on laite,
joka haistelee langattomasti avaimen koodia. Jos koodi puuttuu

Ylimmän peilin pinta-alasta menee puolet
oman auton kyljen näyttämiseen.
Keskimmäinen peili soveltuu lintujen
tarkkailuun.
Alimmassa peilissä horisontti on peilin
keskellä ja omasta autosta näkyy pieni
siivu. Se on säädetty oikein.

tai on virheellinen, autoa ei saa käynnistettyä, vaikka avain sopii
virtalukkoon. Ajonestolaite on ollut autojen pakollinen varuste
vuodesta 1998 alkaen, ja se on vähentänyt autovarkauksien määrän olemattomiin.
Kun auto on käynnistynyt, ulkopeilit säädetään oheisen kuvan mukaisesti. Oppilas säätää helposti peilit siten,
että niissä näkyy auton kylkeä turhan paljon. Peili säädetään siten, että ajoasennossa peilin reunassa näkyy auton
kylkiä aavistuksen verran. Peilejä säädettäessä on hyvä kerrata katvealueet oheisen kuvan mukaisesti. Kun peilit
on säädetty, kokeillaan etu- ja takalasinpesua, suuntamerkkiä, hätävilkkuja, käsijarrua, lähi- ja kaukovalojen vaihtoa ja samalla katsotaan merkkivaloja.
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Käynnistys

Ajoon lähtö

Pysäyttäminen

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Vaihde vapaalle.
Kytkin pohjaan.
Vähän kaasua ja starttaus.
Starttauksen lopetus heti
moottorin käynnistyttyä.

Käsijarrun tarkistus, turvavyöt.
Kytkin pohjaan.
Vaihde 1.
Vähän kaasua ja kytkin hitaasti
ylös.

Jalka kaasulta jarrulle.
Kytkin pohjaan ja jarrutusta.
Vaihde pois päältä.
Kytkin ylös.
Auton sammutus ja käsijarru päälle.

Ensimmäinen ajokerta ja kytkimen käyttö
Trafin opetussuunnitelman mukaan ensimmäiset ajokerrat ovat
käsittelyn opetusta. Ne pitää antaa mieluiten yleiseltä liikenteeltä
suljetulla alueella. jos suljettua aluetta ei ole käytettävissä käsittelyopetuksen voi antaa esimerkiksi kauppakeskuksen pysäköintipaikalla kauppojen ollessa suljettuina. Silloin siellä on tilaa käännellä
autoa, eikä harjoittelu häiritse muita tienkäyttäjiä.
Listan mukaan auton käynnistykseen ja lyhyeen ajoon kuuluu 12
vaihetta. Opettaja tekee ne ajattelematta ja rutiinilla. Oppilaalle
kaikki vaiheet ovat uusia ja unohtuvat helposti. Todennäköisesti
oppilas on jo unohtunut että käynnistyksessä vaihde on laitettava
vapaalle ja kytkin pohjaan, vaikka ne harjoiteltiin ensimmäisen
käynnistyksen yhteydessä. Oppimisprosessin normaali osa osa
on moninkertainen kertaaminen.

Mikä on kytkin?

Mustat alueet ovat katvealueita.
Katvealueille kuljettaja näkee vain päätä
kääntämällä. Taakse kuljettaja näkee
sisä- ja ulkopeileistä, eteenpäin kuljettaja
näkee tuuli- ja sivulaseista.

Kytkin on kuin domino -keksi, jonka puolikkaat voi irrottaa toisistaan poljinta painamalla. Kytkimessä on kaksi vastakkain olevaa levyä. Toista levyä pyörittää moottori ja toinen
levy pyörittää auton pyöriä vaihdelaatikon kautta. Kun kytkinpoljin painetaan pohjaan, kytkinlevyjen (keksin
puolikkaiden), väliin tulee rako. Silloin moottorin pyörimisvoima ei vaikuta pyöriin. Kun kytkinpoljinta nostetaan, kytkinlevyt koskettavat toisiaan. Levyt luisuvat toisiinsa nähden eli auto kulkee hitaasti. Kun kytkinpoljin
on yläasennossa, levyt ovat tiukasti kiinni toisissaan ja pyörivät samalla nopeudella. Kytkin ei luista ja auton
nopeutta säädellään kaasupolkimella.
Auton ryömittämisellä tarkoitetaan ajonopeuden säätöä kytkinpolkimella. Kun autoa ryömitetään, kytkinlevyt
luistavat toisiaan vasten ja auto kulkee hitaasti. Ryömittämisessä kytkinlevyt lämpenevät, joten ryömittämistä ei
voi tehdä pitkää aikaa yhtäjaksoisesti. On tärkeätä, että vaihdetta vaihdettaessa kytkinpoljin painetaan ihan pohjaan ja tavallisen ajon aikana jalkaa ei pidetä kytkimellä.

Kytkinpoljin on pohjassa.
Kytkinlevyt eivät kosketa toisiaan.
Moottori pyörittää toista
kytkinlevyä.

86

Kytkinpoljinta nostetaan hitaasti,
poljin, levyt lähestyvät toisiaan.
Vetopisteessä kytkinlevyt
koskettavat toisiaan, mutta ne
luistavat toisiinsa nähden. Auto
lähtee liikkeelle pehmeästi ja
liikkuu hitaasti.

Kytkinpoljin on yläasennossa.
Kytkinlevyt ovat tiukasti toisiaan
vasten. Moottori pyörittää
auton pyöriä ja auton nopeutta
säädetään kaasulla.

Ensimmäisen ajon harjoittelu on hyvä aloittaa oppimisperiaatetta 6 käyttäen. Opettaja ajaa malliksi pienen
matkan ja oppilas seuraa vaihteiden vaihtamista ja jalkojen käyttöä polkimilla. Sen jälkeen käytetään oppimisperiaatetta 5 kylmäharjoittelu. Auton ollessa sammuksissa oppilas ”ajaa” autoa ja opettaja seuraa polkimien ja
vaihdekepinä käyttöä. Kun vielä sovitaan, että ensimmäisen ajon pituus on kymmenen metriä, oppilas on valmis
kokeilemaan autolla ajoa. Opettajalla on kiusaus katsella tuulilasista auton etenemistä. Opetuksen kannalta hyödyllisempää on tarkkailla oppilaan jalkatyöskentelyä ja vaihteiden vaihtamista.

Käsittelyharjoituksia ja auton valot
Toisen ajokerran sisältönä on auton erilaisten valojen opiskelu ja ajotaidon harjoittelu erilaisilla tehtävillä. Ennen
uusien asioiden opiskelua kannattaa kerrata edellisen ajokerran sisältöä niin että oppilas itse esittää asioita. Sekä
kertaaminen että oppilaan oma esitys toteutuvat, kun oppilaalta kysellään ensimmäisellä ajokerralla opiskeltuja
asioita. Opettaja sitten täydentää vastauksia ja siten oppimisen taso syvenee. Kyselemisen tarkoitus ei siis ole
oppilaan kuulustelu, vaan se on hyödyllinen osa oppimisprosessia. Kokemattomalle opettajalle tulee yllätyksenä,
kuinka paljon oppilas on unohtanut oleellisia asioita. Oppiminen on hidas tapahtuma ja vaatii monia toistoja, että
asiat jää mieleen ja auton käyttämisen motoriikka muuttuu refleksinomaiseksi.

Kysymyksiä ja tehtäviä toisen ajokerran aluksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milloin autolla ajo alkaa? Ennen autoon astumista vilkaistava ympärille ja ehkä myös auton alle.
Mitä teet kun istut autoon? Säädän penkin, niskatuen, ohjauspyörän ja sisäpeilin.
Mitä tiedät auton avaimesta ja virtalukosta? Rattilukon toiminta on tärkeätä muistaa.
Kolme asiaa auton käynnistyksessä? Vaihde vapaalle, kytkin ja kaasua, starttauksen lopetus.
Miten peset etu- ja takalasin?
Miten kytkin toimii? Keksin puolikkaat vastakkain.
Miten starttimoottori toimii? Sähkömoottori, joka saa virtaa, kun virta-avain käännettään starttiasentoon.
Tee ajo kylmäharjoitteluna. Opettaja seuraa kytkimen, vaihdekepin ja kaasun ja jarrun käyttöä.
Miten saat kojelautaan sinisen merkkivalon palamaan? Vain kaukovalojen merkkivalo on sininen.

Kaukovaloja koskevan kysymyksen jälkeen voidaan siirtyä uuteen aiheeseen, auton valot. Joissakin uusissa
automalleissa valojen käyttö on pitkälle automatisoitu. Silloin on hyvä tutkia valojen toiminta jossakin muussa
autossa. Oppilas saa kokeilla valoja, vaikka autoa ei ole katsastettu opetuslupakäyttöön, kun hän ei aja autoa.
Auton valokatkaisimen asennot käydään läpi. Oppilas nousee välillä autosta katsomaan, millaiset valot palavat,
kun valokatkaisijoita käännellään. Samalla tulee tarkastettua valojen kunto. Valoja on helppo testata, jos auto on
ajettu esimerkiksi näyteikkunan eteen, niin että valot näkyvät ikkunasta.

Valojen käytöstä on muistettava:
•
•
•
•
•

Suomessa valoja on käytettävä myös päivällä. Päivällä voidaan käyttää huomio- tai ajovaloja.
Huomiovalot eivät riitä aina päivällä. Ajovaloja on käytettävä päivälläkin sateella, sumussa ja lumipyryssä.
Hämärän ja pimeän aikaan on käytettävä ajovaloja myös valaistuilla kaduilla ja teillä.
Kaukovalot häikäisevät vastaantulijoita ja peilin kautta edessä ajavia.
Sumuvaloja saa käyttää vain kun näkyvyys on huono. Sumuvalojen tarkoitus taaksepäin on lisätä auton
näkyvyyttä ja eteenpäin valaista paremmin tietä.
• Hätävilkkuja ei saa käyttää ajon aikana. Ne on tarkoitettu epätavalliseen paikkaan pysäytetyn auton
varoitusvaloiksi.
• Pysäköitäessä auto valaisemattoman tien varteen autossa on oltava joko etuvalot tai ajovalot kytkettynä.
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Alla oleva taulukko täytetään niiden valojen osalta, jotka löytyvät omasta autosta.
Autojen varustus valojen osalta vaihtelee. Esimerkiksi huomiovalot ovat olleet pakollisia vuodesta 2011 lähtien,
mutta sitä vanhemmista autoissa ne ovat harvinaiset.
Palaa auton edessä

auton takana

merkkivalo kojetaulussa

Huomiovalot
Ajovalot, kaukovalot
Ajovalot, lähivalot
Lähivalojen suuntauksen säätö
Takasumuvalo
Etusumuvalot
Etuvalot
P-valot
Jarruvalot
Käsijarrun valo
Suuntavilkut
Hätävilkku
Rekisterikilven valot
Peruutusvalo
Onko auton takana heijastimia.

Käsittelyharjoituksia ja auton tekniikka
Kysymyksiä ja tehtäviä ajokerran aluksi:
•
•
•
•
•
•

Miten käytät sumuvaloja ja millainen on sumuvalojen merkkivalo?
Miten väläytät kaukovaloja ja millainen on kaukovalojen merkkivalo? Sininen.
Koska hätävilkkuja käytetään? Ei ajon aikana. Jos auto on pysäytetty poikkeukselliseen paikkaan.
Miten pysäköit auton pimeällä valaisemattoman tien varteen? Lähivalot tai etuvalot päälle.
Mitä valoja käytät päivällä valoisassa mutta sumuisessa säässä? Ajovalojen lähivalot, takasumuvalo.
Miten tarkastat suuntamerkkivalojen kunnon? Kokeilemalla, mutta myös vilkkumistaajuus muuttuu ja
muutoksen kuulee, jos yksikin suuntamerkkivalon lamppu on palanut.
• Opettaja katsoo, säätääkö oppilas ajoasennon ja peilit kehottamatta itselleen sopivaksi
• Laittaako oppilas vaihteen vapaalle ja painaa kytkintä ennen käynnistystä?
Auton ohjekirja otetaan esille ja oppilas avaa auton konepellin ohjekirjan ohjeilla. Oppilaalle selvitetään veden
lisääminen pissapoikaan, öljytikun tarkoitus, jäähdytys- ja jarrunesteen määrän tarkastus. Samalla kojetaulusta
katsotaan öljynpaineen merkkivalo, ylikuumenemisen merkkivalo ja latauksen merkkivalo.
Öljytikusta tarkastetaan öljyn määrä. Öljyä kuluu moottorin käydessä ja sitä pitää lisätä ajoittain moottoriin.
Auton moottorissa on öljypumppu, joka pumppaa öljyä paineella moottorin laakereihin. Jos öljynpaine laskee,
kojetaulussa syttyy öljynpaineen varoitusvalo. Moottorin ylikuumenemisen tai öljynpaineen merkkivalon syttyessä auto on pysäytettävä sopivaan paikkaan ja vian syy on selvitettävä. Vaarana on moottorin rikkoontuminen.
Moottoritilasta etsitään myös laturi, joka tosin saattaa olla näkymättömissä. Laturi on sähkögeneraattori joka
tekee sähköä valoille ja sähkölaitteille ja lataa akkua. Akusta otetaan sähköä käynnistyksessä käynnistysmoottoriin. Kojetaulussa latauksen merkkivalo syttyy laturin vikaantuessa. Auton valot toimivat vielä muutaman tunnin
akun sähköllä. Latauksen merkkivalon syttyessä autolla voidaan tavallisesti ajaa lähimmälle huoltoasemalle.
Auto käynnistetään ja ajoharjoittelua jatketaan oheisilla tehtävillä.
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Harjoitustehtäviä käsittelyopetukseen
Käsittelyopetuksen tueksi tähän on koottu harjoitustehtävistä. Helpoimmat tehtävät ovat ensiksi ja vaikeimmat
vasta toisella sivulla. Tehtävien avulla oppilas oppii hahmottamaan auton mitat. Harjoituksissa on suureksi hyödyksi yksi tai kaksi vähintään metrin korkuista pahvilaatikkoa. Korkea laatikko näkyy kuljettajan paikalta ja sen
avulla on hyvä harjoitella seinän lähelle ajoa etu- ja takaperin sekä esteen vierestä ajoa.
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Aja lähelle pahvilaatikkoa,
koskettamatta siihen. Nouse
autosta ja katso kuinka lähellä
laatikkoa auton nokka on. Tee
sama peruuttamalla.

Yritä kaataa pahvilaatikko
sivupeilillä. Tee harjoitus auton
molemmilla sivuilla.

Aseta esteiden väli isoksi ja aja
sitten esteiden välistä. Kavenna
väliä ja tee tehtävä uudelleen.
Tee sama myös peruuttaen niin
että aloitat peruutuksen kaukaa.

Aja niin että pyörät ovat
mahdollisimman lähellä
kiveystä. Kun olet lähellä, käy
katsomassa kuinka lähellä
kiveystä olet. Käytä peiliä apuna.
Tee sama auton toisella puolelle.

Auton ryömittämistä eli
hitaasti ajoa kytkintä
luistattaen harjoitellaan
etu- ja takaperin. Loivassa
ylämäessä ryömittäminen auttaa
mäkilähdön opiskelussa.

Peruuta eri suunnista pysäköintiruutuun. Ruutuun ei tarvitse
osua kerralla. Välillä voi ajaa
eteenpäin niin että saa auton
peruutettua ruudun keskelle.

Kierrä merkki niin kuin
kääntyisit risteyksestä oikealle.
Käytä suuntamerkkiä, aja tien
oikeasta laidasta risteävän
tien oikeaan laitaan. Tee sama
vasempaan kääntymällä.

Harjoittele vaihteiden
vaihtamista ensin 1-2-1 ja sitten
1-2-3-2-1. Aloita harjoitus
kylmäharjoituksella.

Aseta merkit 15 metrin välein
ja kierrä ne sitten nuolen
suuntaan. Siirrä merkit 10
metrin väleille ja aja lenkki
uudelleen.

Mäkilähtö
Mäkilähdön harjoittelussa kuumenee kytkin, opettaja ja
oppilas. Mäkilähtö jyrkässä mäessä onnistuu sulavasti vasta
kymmenien harjoitusten jälkeen. Hyvää harjoitusta mäkilähtöön on auton ryömittäminen loivaan ylämäkeen niin
että auto pysähtyy välillä. Mäkilähdön harjoittelu kannattaa
aloittaa opettajan mallisuorituksella, sitten oppilas tekee sen
kylmäharjoitteluna. Sen jälkeen oppilas yrittää sitä loivassa
ylämäessä. Kun taito on opittu, sitä harjoitellaan jyrkemmässä
mäessä. Mäkilähtö on osattava tehdä sekä käsijarrun avustuksella että pelkästään polkima käyttäen.

Mäkilähtö käsi- eli seisontajarrulla

Mäkilähtö ilman käsijarrua

1.
2.
3.
4.

1. Jalka on jarrupolkimella, auto seisoo paikoillaan
2. Kytkin pohjaan, vaihde päälle.
3. kytkintä nostetaan vetopisteeseen, jalka
siirretään jarrulta kaasulle, kaasua painetaan ja
kytkintä nostetaan lisää. Auto lähtee liikkeelle.

Jalka on jarrupolkimella, auto seisoo paikoillaan.
Kytkin pohjaan, vaihde päälle.
Käsijarru päälle ja jalka siirretään jarrulta kaasulle.
Kaasua painetaan ja kytkintä nostetaan
vetopisteeseen.
5. Käsijarru vapautetaan ja lähdetään liikkeelle
kytkintä nostaen ja sopivasti kaasuttaen.
Käsijarrun avustuksella mäkilähtö onnistuu
jyrkässäkin ylämäessä. Suoraan lähtöön verrattuna
käsijarrulähdössä on se etu, että käsijarru pitää auton
paikoillaan, kun jalka siirretään jarrulta kaasulle ja
kytkintä nostetaan.

Jos kytkintä nostetaan liian nopeasti, auto sammuu.
Jos kytkintä nostetaan liian hitaasti, auto lähtee
taaksepäin kun jalka siirretään jarrulta kaasulle.
Mäkilähtö ilman käsijarrua loivassa mäessä on
ajamisen perustaitoja. Sitä tehdään jatkuvasti
esimerkiksi jonossa loivaan ylämäkeen ajettaessa.

Äkkijarrutus ja jarrutusmatka.
Autolla ajetaan merkin vierestä. Merkin kohdalla auto pysäytetään äkkijarrutuksella painamalla samanaikaisesti kytkin
ja jarru pohjaan. Kun auto on pysähtynyt, mitataan merkistä
jarrutusmatka. Tämä autolle raju koe toistetaan nopeuksilla
20 ja 40 km/h. Jos rohkeus riittää niin kokeen voi tehdä myös
suuremmalla nopeudella. Käsijarrun tehottomuus selviää, kun
yrittää pysäyttää auton seisontajarrulla. Mittaustulokset kirjataan
taulukkoon.
Tekniikan maailman autotesteissä koe tehdään 80km/h
nopeudesta. Silloin jarrutusmatka on kuivalla asfaltilla 40 – 45
metriä. Jarrutusmatka riippuu tien pinnasta, renkaiden kunnosta
ja auton jarruista ja myös jarruttajasta.
Nopeus
20 km/h
40 km/h
käsijarru 20km/h

Jarrutusmatka metriä

Mittaus ei ole tarkka, sillä jarrutuksen alkamispaikka on epämääräinen, mutta harjoituksessa oppilas oppii jarruttamaan
tehokkaasti ja hänelle syntyy käsitys auton pysähtymismatkasta
ja nopeuden ja pysähtymismatkan suhteesta. Kun nopeus kaksinkertaistuu, pysähtymismatka nelinkertaistuu. Siten ajonopeuden vaikutus ajoturvallisuuteen tulee konkreettisemmaksi.
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Miten jarrut toimivat?
Useimmissa autoissa on levyjarrut edessä ja rumpujarrut takana. Levyjarruissa on pyörään kiinnitetty metallinen
pyöreä jarrulevy. Jarrutettaessa levyä puristetaan molemmilta puolilta kitkapaloilla, joita kutsutaan jarrupaloiksi.
Jarrupalat kuluvat ja niitä vaihdetaan huollossa ajoittain. Joissakin autoissa on merkkivalo, joka varoittaa jarrupalojen kuluneisuudesta. Jos loppuun kuluneita jarrupaloja ei vaihdeta, metalliosat alkavat raapia jarrulevyä, jarrutuksessa kuuluu paha ääni ja jarrulevy kuluu nopeasti pilalle. Silloin huollossa on vaihdettava jarrupalojen lisäksi
myös jarrulevyt. Rumpujarruissa osat ovat piilossa ja kuluvana osana on vaihdettavat jarruhihnat.
Kun jarrut painetaan pohjaan, pyörät lakkaavat pyörimästä.
Auto liikkuu luisumalla eteenpäin. Silloin autoa ei voi ohjata,
vaan mutkassa auto menee suoraan metsään. ABS -jarrut on
kehitetty estämään auton pyörien lukkiintuminen. Anturit mittaavat pyörien pyörimisnopeutta ja jos pyörät eivät
pyöri, ABS vähentää jarrutusvoimaa (mutta yleensä lisäävät
jarrutustehoa) niin että pyörät alkavat juuri ja juuri pyöriä ja
auto on ohjattavissa. Kuljettaja tuntee jarrupolkimen tärinän
jalassaan, kun ABS -järjestelmä vähentää jarrutusvoimaa.
Seisontajarru vaikuttaa joko etu- tai takapyöriin. Jarrutusteho riittää auton pitämiseen paikoillaan. Auton pysäyttäminen käsijarrulla vaatii pitkän matkan.
Uusissa autoissa on ajonvakautusjärjestelmä, joka toimii
jarrujen avulla. Auton lähtiessä luisumaan ajonvakautusjärjestelmä havaitsee sen ja jarruttaa yhtä tai kahta pyörää ja

Levyjarru. Punaisen jarrusatulaa sisällä on
jarrupalat ja hydraulisylinteri. Se joka puristaa
jarrupalat levyä vasten, kun jarrua painetaan.
Kuva on wikipediasta
Jarrujen hydrauliikka on jaettu turvallisuussyistä
kahteen piiriin. Jos yksi jarruputki rikkoontuu ja
hydraulineste valuu maahan, jarrut toimivat vielä
kolmessa pyörässä.

pyrkien oikaisemaan luisun. Ajonvakautusjärjestelmistä eri
valmistajat käyttävät erilaisia lyhenteitä kuten esimerkiksi
ESP, ESC, DSC, ESP, VDC, VSC ja DSTC.

Aktiivinen ja passiivinen turvajärjestelmä
Autossa on kahdenlaisia turvalaitteita. Passiivisiksi turvalaitteiksi sanotaan laitteita, jotka pyrkivät vähentämään jo
tapahtuneen onnettomuuden seurauksia. Passiivisia laitteita
ovat turvavyöt ja auton rakenne, jossa kolaritilanteessa

Jarrujen kunnon tarkastus
• Kun painat jarrua voimakkaasti auton
ollessa käynnissä, jarrupoljin ei saa ottaa
lattiaan kiinni.
• Aja hitaasti, irrota kädet ohjauspyörästä ja
jarruta. Ratti ei saa pyörähtää ainakaan
paljoa, eikä auto saa kääntyä.
• Pysäytä auto käsijarrulla hiljaisesta
nopeudesta tai kokeile mäkeen pysäytetyssä
autossa käsijarrun pitävyyttä.

ohjaamo rikkoontuu viimeiseksi. Airbag -turvatyynyjä on
passiivinen turvalaite. Se on ilmatyyny, joka pullistuu auki
onnettomuuden sattuessa ja suojaa matkustajaa iskeytymästä kovia osia vasten. Aktiiviset turvalaitteet toimivat
ennen onnettomuutta ja pyrkivät estämään onnettomuuden synnyn. Aktiivisia turvalaitteita ovat esimerkiksi ABS
-jarrut ja ajonvakautusjärjestelmä.

Kysymyksiä
• Onko autossanne ABS -jarrut? Voiko ne kytkeä pois käytöstä? Mitä hyötyä ABS -jarruista on? Pyörät eivät
lukkiudu joten autoa voi ohjata.
• Näkyykö autossanne jarrulevy ja jarrusatula vanteen puolien välistä?
• Onko autossanne ajonvakautusjärjestelmä?
• Kuinka monta airbag -turvatyynyä autossanne on?
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Käsittelyharjoituksia ja auton turvalaitteet
Kysymyksiä ja tehtäviä ajokerran aluksi:
• Mitä tarkoittaa kaksipiirijarrut? Hydrauliikka on kahdessa piirissä niin yhden piirin vikaantuminen ei poista
jarruja kokonaan.
• Mitä tekee laturi? Sähköä lampuille ja akkuun starttausta varten.
• Millaisia ovat ylikuumenemisen, öljynpaineen ja latauksen merkkivalot?
• Mitä teet jos öljynpaineen tai ylikuumenemisen merkkivalo syttyy? Auto on pysäytettävä heti sopivaan
paikkaan.
• Miten jarrutusmatka kasvaa, jos nopeus kasvaa kaksinkertaiseksi? Nelinkertaiseksi.
• Mitä tarkoittaa aktiivinen turvajärjestelmä? Pyrkii ehkäisemään onnettomuuden syntyä.
• Tarkasta öljyn ja jäähdytysnesteen määrä ja lisää pissapoikaan vettä.
• Opettaja katsoo, säätääkö oppilas istuimen ja peilit ilman erillistä kehotusta itselleen sopivaksi ja muistaako
oppilas vaihtaa vaihteen vapaalle ja painaa kytkintä käynnistyksen yhteydessä
• Onko airbag passiivinen vai aktiivinen turvajärjestelmä? Passiivinen, sillä se pyrkii ehkäisemään
vähentämään onnettomuuden seurauksia.

Jos autossanne on airbag etuistuimella matkustajan puolella, niin autossanne saattaa olla kytkin, jolla matkustajan airbagin saa kytkettyä pois päältä. Missä tuo kytkin on? Tarvittaessa katsokaa auton ohjekirjasta. Kytkintä
tarvitaan, sillä jos etupenkillä matkustaa lapsi turvaistuimessa selkä menosuuntaan, niin airbag on kytkettävä pois
käytöstä. Kolaritilanteessa turvaistuimen selkämykseen auki räjähtävä ilmatyyny on vaarallinen lapselle.

Turvavöiden ja turvalaitteiden käyttösäännöt
• Ajon aikana aikuisen on käytettävä turvavyötä ja lapsen on käytettävä lapsen iälle ja koolle sopivaa
turvalaitetta. Autossa saa olla henkilöitä enintään sama määrä kuin on turvavöitä.
• Jokainen vähintään15 -vuotias vastaa itse turvavöiden käytöstä.
• Alle 15 -vuotiaiden lasten turvalaitteiden käytöstä vastaa huoltaja. Jos huoltaja ei ole paikalla vastuu on
auton kuljettajalla.
• Alle 3 -vuotiaiden lasten kuljetuksessa on aina käytettävä sopivaa turvalaitetta.
• Alle 135 cm:n mittaisten lasten on yleensä käytettävä painoonsa ja ikäänsä sopivaa turvalaitetta:
turvakaukaloa, turvaistuinta, turvavyöistuinta tai istuinkoroketta.
• Vähintään 3 vuotiaita lapsia saadaan kuljettaa takapenkillä turvavöissä ilman turvalaitetta lyhyitä
matkoja jos kuljetus on tilapäistä tai penkille ei mahdu turvalaitetta kaikille lapsille.
• Etupenkillä on aina käytettävä lapselle sopivaa turvalaitetta.
• Jos lapsi istuu turvaistuimessa etupenkillä selkä menosuuntaan, airbag on poistettava käytöstä lapsen
kohdalta.

Turvavoiden kertaamisen jälkeen tutkitaan auton kytkimistä ja merkkivaloista ne, jotka ovat jääneet käsittelemättä aikaisemmin. Ohjekirjan avulla autosta saattaa löytyä jopa kymmeniä varoitusvaloja. Lämmityslaitteen
säätäminen on erityisen tärkeää. Miten laite pitää säätää, että huurre poistuisi tehokkaasti tuulilasilta? Miten
suuttimet suunnataan huurteenpoistoon sivulaseilta? Miten takalasin lämmitin kytketään päälle ja millainen on
sen merkkivalo?
Auton käsittelyä harjoitellaan tekemällä aikaisemmin mainittuja tehtäviä.
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Viimeinen ajokerta käsittelyopetusta
Kertauskysymyksiä ajokerran aluksi
•
•
•
•
•

Miten lämmityslaitteella poistetaan huurre etuikkunasta?
Miten käytetään takalasin lämmitintä?
Saako alle 3:n vuoden ikäistä lasta kuljettaa ilman sopivaa turvalaitetta? ei
Montako lasta saa olla matkustajina viidelle henkilölle rekisteröidyssä autossa enintään olla? 4
Ajoharjoitteluun mukaan on tullut naapurin neljätoistavuotias poika, joka täyttää seuraavana päivänä
15 vuotta. Ikäisekseen lyhyen pojan pituus on 134 cm. Poika istuu takapenkillä ilman turvayötä. Oppilaan
ajaessa autoa ja opettajan puhuessa kännykkään poliisi antaa pysähtymiskäskyn. Jarrut ovat epäkunnossa,
mutta oppilas saa pysäytettyä auton käsijarrulla. Poliisi kirjoitta muutaman maksumääräyksen. Minkä
vuoksi ja kenelle?
Opetuslupaopetuksessa auton kuljettajana pidetään opettajaa, vaikka oppilas ajaa autoa. Opettajalle
kirjoitetaan rikemaksu, koska hän ei ole huolehtinut alle 15 vuoden ikäisen lapsen turvavyön käytöstä.
Opettaja saa toisen rikemaksun, koska alle 135cm:n mittainen lapsi on autossa ilman turvalaitetta eli
istuinkoroketta. Kolmas rikemaksu tulee opettajalle kännykän käytöstä ilman handsfree laitetta. Kuljettaja
on vastuussa auton kunnosta eli jarruvikakin aiheuttaa opettajalle sakkoja. Autosta otetaan kilvet pois, koska
jarrut on epäkunnossa. Opettaja, oppilas ja naapurin poika jatkavat matkaa kävellen.

Käsittelyopetuksen loppukoe
Käsittelyopetuksen loppukokeessa oppilas tekee joukon tehtäviä ilman opettajan sanallista avustusta. Opettaja
kertoo, mitä tehdään ja oppilas toteuttaa opettajan pyynnön ilman lisäohjeita. Oppilaan pitää selvitä tehtävistä
sammuttamatta autoa ja jouhevasti ajaen. Pysäköintiruutuun peruuttamisen ei tarvitse onnistua kerralla, vaan
autoa saa ottaa välillä eteenpäin niin että auton saa pysäköityä pysäköintiruudun keskelle.
Oppilaan ei tarvitse selvitä tehtävistä yhtä hyvin kuin jos opettaja tekisi ne. Pääasia on, että oppilaan autonkäsittelytaidot riittävät tyypillisistä liikennetilanteista selviämiseen ja että oppilas osaa jarruttaa tarvittaessa napakasti.

Loppukokeen tehtävät
Tehtävä

Arvosana

Istuma-asennon ja peilien säätö ajon aluksi ilman eri kehotusta.
Käynnistyksessä vaihde vapaalle ja kytkin pohjaan ilman eri kehotusta.
Kulmaperuutus parkkiruutuun.
Ryömittäminen loivaan ylämäkeen siten että auto pysähtyy välillä.
Mäkilähtö loivaan ylämäkeen ilman käsijarrua.
Mäkilähtö käsijarrulla loivaan ylämäkeen.
Vaihtaminen alueen koosta riippuen 1-2-3-2-1 tai 1-2-1
Kääntyminen harjoittelualueen ”risteyksessä” oikealle ja vasemmalle suuntamerkkiä käyttäen ja oikeilla ajolinjoilla.
Nopea jarrutus 40km/h nopeudesta pysähdyksiin
Kun oppilas selviää näistä tehtävistä ilman opettajan ohjausta ja sekä opettaja että oppilas ovat omasta mielestään
valmiita siirtymään ajoharjoittelun seuraavaan vaiheeseen, siirrytään harjoittelemaan ajoa yleisillä teillä. Jos oppilas mielestään tarvitsee lisää harjoittelua ennen liikenteeseen siirtymistä, oppilasta on kuunneltava ja käsittelyopetusta annettava kunnes oppilaalla on riittävä itseluottamus liikenteessä ajoon.

93

Ajaminen liikennetilanteissa
Jokaisella ajokerralla keskitytään yhteen ajamisen osa-alueeseen. Kun yksi alue on opittu kohtuullisesti harjoitellaan toista osa-aluetta. Neljä ensimmäistä ajokertaa on hyvä ajaa vähäliikenteisellä omakotitaloalueella, jossa ei
ole pyöräteitä ja jossa on riittävästi tasa-arvoisia risteyksiä harjoitteluun. Kun osaamisen taso on riittävä, siirrytään harjoittelemaan vilkkaamman liikenteen alueelle, jossa sielläkin edetään opiskelussa osa-alue kerrallaan. Se
kuinka nopeasti edetään osa-alueesta toiseen riippuu oppilaan taitojen kehityksestä. Yhdellä ajotunnilla voidaan
tehdä monen ajokerran harjoituksia ja toisaalta yhtä ajokerran aihetta voidaan harjoitella monta ajotuntia.

Liikennetilanteita, joita ei voi harjoitella etukäteen
Itse asiassa kaikki liikennetilanteet ovat sellaisia, että niitä ei voi harjoitella etukäteen, mutta on olemassa joukko
liikennesääntöjä, joiden harjoitteleminen etukäteen on vaikeaa ja rikkomisesta voi seurata vakava onnettomuus ja
ajokokeen seuraa automaattisesti kokeen hylkäys.

Suojatien eteen pysähtyneen tai pysäköidyn auton ohittaminen
Tavallisesti auto pysähtyy suojatien eteen, koska suojatietä kävelee joku. Viereistä kaistaa tuleva toinen autoilija ei
näe pysähtyneen auton takaa tulevaa kävelijää. Ilmeisen vaaran välttämiseksi suojatien eteen pysähtynyttä autoa
ohitettaessa sen rinnalle on pysähdyttävä. Vaikeammin havaittava tilanne on suojatien eteen viittä metriä lähemmäksi suojatietä virheellisesti pysäköity auto. Helsingissä pysäköintipaikoista on puute ja ihmiset pysäköivät monesti auton
suojatien eteen muutamaksi minuutiksi asioidessaan jossakin
liikkeessä. Tällä tavalla virheellisesti pysäköityä autoa ohitet
taessa on auton rinnalle pysähdyttävä. Ajossa tätä on myös
tarkkailtava ja harjoiteltava aina kun auton näkee.

Pysäkiltä lähtevän linja-auton väistäminen
Nopeusrajoituksen ollessa enintään 60km/h linja-autopysäkiltä
lähtevälle suuntamerkkiä näyttävälle linja-autolle on annettava tietä. Tämäkin tilanne tulee ajossa vastaan yllättäen. Aina
kun näkee linja-auton pysäkillä, oppilasta on muistutettava
tästä säännöstä. Koe hylätään, jos ajokokeessa tutkinnon vastaanottaja joutuu painamaan jarrua tämän säännön vuoksi.

Suojatie erottuu huonosti, mutta oikealla
näkyy suojatien merkki. Auton takaa ei näytä
tulevan ketää. Auton nokasta suojatien
reunaan on alle viisi metriä. Tässä on
pysähdyttävä ennen suojatien ylitystä.

Jalankulkijan aie riittää väistövelvollisuuteen
Yleinen ajotapa on sellainen, että jalkakäytävällä olevaa jalankulkijaa ei väistetä. Laki kuitenkin edellyttää, että
kuljettaja antaa tietä jalankulkijalle jo silloin, kun jalankulkija on aikeissa astua suojatielle. Ajokokeessa seurataan
tarkasti suhtautumista jalankulkijoihin ja muuhun kevyeen liikenteeseen.
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Liikenteeseen liittyminen ja risteysväli
Ensimmäisellä ajokerralla harjoitellaan pysäyttämistä ja liikkeelle lähtöä eli liikenteeseen liittymistä ja liikenteestä
poistumista. Ajokerran tärkein opittava asia on kuitenkin risteyksen lähestyminen. Harjoituksessa oppilaan ei tarvitse ajatella ajovuoroja eikä ajolinjoja, vaan hän keskittyy ajonopeuteen ja havainnointiin risteystä lähestyttäessä.
Muita tienkäyttäjiä oppilas väistää opettajan ohjeiden mukaan. Liikenneturvallisuuden perustaito on risteyksen
lähestyminen sopivalla nopeudella ja oikein havainnoiden.
Risteyksessä ajetaan tavallisesti ykkös- tai kakkosvaihteella. Jos näkyvyys ennen risteystä on hyvä molempiin
suuntiin, kakkonen on useimmiten oikea vaihde. Näkemäesteet pienentävät sopivaa lähestymisnopeutta ja vaativat pienempää vaihdetta.
Risteykseen sopiva ajonopeus ja vaihde on oltava päällä jo auton mitan ennen risteystä. Silloin risteystä lähestyttäessä voidaan keskittyä havainnointiin ja auto voidaan pysäyttää tarvittaessa nopeasti. Kuljettajan pitää katsoa
päätä kääntäen oikealle ja vasemmalle risteykseen saavuttaessa.
Liikenteen tärkeä periaate on oman toiminnan ennakoitavuus. Muiden tienkäyttäjien on selkeästi nähtävä aikeesi.
Risteystä lähestyttäessä ennakoitavuus näkyy kahdella tavalla: suuntamerkin antaminen ja väistämisaikeen osoittaminen hidastamalla.
Ensimmäisestä ajosta lähtien oppilaan on totuttava
katsomaan säännöllisesti taustapeilejä.

Tehtävät
Opiskelkaa liikenteeseen liittymisen ja poistumisen
vaiheet ja harjoitelkaa näitä taitoja ajamalla.

Opettajan tärkeimmät tarkkailtavat
•
•
•
•
•
•

Liikenteeseen liityttäessä katvealueen katsominen.
Suuntamerkki liikenteeseen liityttäessä ja poistuttaessa.
Risteykseen sopiva vaihde ja nopeus 5m ennen risteystä.
Risteyksessä katsominen päätä kääntäen.
Väistövelvollisuuden osoittaminen hidastamalla.
Oppilas vilkaisee taustapeilejä säännöllisesti.

Opettaja keskityy helposti liikaa liikenteen seuraamiseen.
Oppilaan tehtävä on liikenteen seuraaminen. Opettajan
tehtävänä on oppilaan toiminnan seuraaminen ja
ohjaaminen turvalliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen
liikennekäyttäytymiseen.
Suuntamerkin käyttö ja väistämisvelvollisuuden osoitus ovat
molemmat osa sosiaalisuutta liikentessä.

Liikenteeseen liittyminen
1.
2.
3.
4.

Peilistä taakse katsominen.
Suuntamerkki vasempaan.
Katvealueen tarkastus päätä kääntämällä.
Liikkeelle ja suuntamerkki pois.

Liikenteestä poistuminen
5. Suuntamerkki oikeaan.
6. Ajoradan reunaan ajo.
7. Vaihde vapaalle ja käsijarru päälle.

Risteyksen lähestyminen
Tieliikennelaki 34§, kuljettajan, joka aikoo kääntyä
risteyksessä on muiden varoittamiseksi annettava
merkki suunnanosoittimella. Merkki on annettava
hyvissä ajoin.
14§ Risteystä lähestyessään kuljettajan on
noudatettava erityistä varovaisuutta.
15§ Kuljettajan, joka on väistämisvelvollinen, on
hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai pysähtymällä
selvästi osoitettava, että hän aikoo noudattaa
velvollisuuttaan..
1.
2.
3.
4.

Moottorijarrutus isolla vaihteella.
Jarrutus ja risteyksen ajovaihde (1 tai 2) päälle.
Risteyksen ajonopeus auton mitta ennen risteystä.
Risteävän liikenteen havainnointi päätä kääntäen.

5. Väistämisen osoitus tarvittaessa hidastamalla.
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Tasa-arvoisen risteyksen ylittäminen
Kertauskysymyksiä
• Miten teet liikenteeseen liittymisen? Peilistä taakse katsominen, suuntamerkki, katvealueen katsominen.
• Miten lähestyt risteystä? Risteysajoon sopiva ajonopeus ja vaihde auton mitta ennen risteystä, molempiin
suuntiin katsominen päätä kääntäen.
• Miten keskustelet muiden tienkäyttäjien kanssa risteystä lähestyessäsi? Suuntamerkillä ja näyttämällä
väistämisaikeen hidastamalla ajonopeutta niin että muut ymmärtävät minun väistävän.
Kertauskysymysten tarkoituksena ei ole oppilaan tenttiminen, vaan ne ovat osa opiskeluprosessia. Asiat tulee kerrattua, oppilas itse esittää suullisesti tai näyttämällä asiat ja opettaja voi liittää uutta tietoa aikaisemmin opittuun
asiaa. Kaikki kolme vaihetta auttavat oppimisessa. Oppiminen tapahtuu monivaiheisesti samojen asioiden tullessa
esiin yhä uudelleen. Oppimisessa auttaa myös opittavien asioiden jakaminen pieniin helposti omaksuttaviin
kokonaisuuksiin. Tällä ajokerralla harjoittelemme ajoa suoraan risteyksen yli tasa-arvoisessa risteyksessä.
Kysy oppilaalta, mitä tarkoittaa tasa-arvoinen risteys.
Risteyksessä ajovuorot määräytyvät ensisijaisesti liikennepoliisin ohjeen perusteella. Jos poliisia ei ole paikalla vuorot
määräytyvät liikennevalojen perusteella. Jos liikennevaloja

Ajovuoron määräytyminen
1.
2.
3.
4.

Poliisin ohjaus
Liikennevalot
Liikenneopasteet
Liikennesäännöt

ei ole, liikennemerkit määräävät ajovuorot. Tasa-arvoisessa
risteyksessä ei ole ajovuoroihin vaikuttavia liikennemerkkejä. Ajovuorot määräytyvät liikennesäännön perusteella.

Tasa-arvoisessa risteyksessä
suoraan ajo

Tasa-arvoiseen risteykseen saavuttaessa on väistettävä

Tieliikennelaki 14§

samanaikaisesti oikealta tuleva ajoneuvoa. Ajoneuvoja ovat

Risteystä lähestyessään kuljettajan on
noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on
väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta
lähestyvää ajoneuvoa.

ainakin pyöräilijät, mopoilijat ja autoilijat. Kaikille niille on
annettava tietä, silloin, kun ne tulevat oikealta risteykseen.

Tehtävä
Opiskelkaa ajovuoron määräytyminen tasa-arvoisessa
risteyksessä suoraan ajettaessa. Harjoitelkaa risteyksessä

1.
2.
3.
4.
5.

Risteyksen lähestyminen opitulla tavalla.
Jalankulkijoita suojatiellä on väistettävä.
Oikealta tulevan ajoneuvon väistäminen.
Vasemmalta tuleva väistää, aja ensiksi.
Kun oma ajovuorosi on, aja risteyksen yli.

suoraan ajoa. Etsikää harjoittelualueeltanne vaikeasti
havaittavia tasa-arvoisia risteyksiä, jossa on väistettävä
oikealta tulevaa ajoneuvoa ja miettikää, mikä on sopiva
ajonopeus risteyksiin.

Opettajan tärkeimmät tarkkailtavat
• Oppilas seuraa peileistä takaa tulevaa liikennettä.
• Risteykseen sopiva vaihde ja nopeus 5m ennen
risteystä.
• Risteyksessä katsominen päätä kääntäen molempiin
suuntiin.
• Oppilas toimii oikein ajovuorojen suhteen.
• Oppilas osoittaa muille tienkäyttäjille hidastamalla
väistämisvelvollisuutensa.
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Kun ajaa isompaa tietä suoraan, saattaa tuntua
että on oikeutettu ajamaan ensimmäisenä
risteykseen. Tunne on virheellinen. Tasaarvoiseen risteykseen samanaikaisesti oikealta
lähestyvää on lain mukaan aina väistettävä.
Kuvassa näkyy oikealta tulevan mustan auton
katto. Sille on annettava ensimmäinen ajovuoro.

Moottorijarrutus
Tavallisessa jarruttamisessa auton nopeutta hidastetaan pyöriin kitkapaloilla, jotka painuvat pyöriin kiinnitettyjä
jarrulevyjä tai jarrurumpuja vasten. Nopeuden hidastuessa auton liike-energia muuttuu lämmöksi jarrupaloissa ja
jarrulevyissä. Jarrut kuumenevat.
Moottorijarrutuksessa auton kaasua ei paineta, jolloin moottori ei saa polttoainetta ja se hidastaa auton nopeutta.
Koska kaasupoljinta ei paineta, moottori ei kuluta lainkaan polttoainetta, mikä on ekologista ja säästää rahaa.
Moottorijarrutuksessakin auton liike-energia muuttuu lämmöksi, mutta se lämmittää jarrupalojen sijasta auton
moottoria. Moottorin lämpeneminen on kuitenkin vähäisempää kuin nopeutta kiihdytettäessä kaasua painamalla.

Miten moottorijarrutus tehdään?
Moottorijarrutus on hyvin yksinkertaista. Nostetaan jalka pois kaasulta, jolloin moottori hidastaa auton nopeutta,
eikä kuluta polttoainetta. Alamäissä moottorijarrutusta tehdään jatkuvasti asiaa lainkaan ajattelematta.
Kun taajamissa 50 km/h nopeusrajoitusalueella lähestytään risteystä, moottorijarrutus aloitetaan noin 100 metriä
ennen risteystä nostamalla jalka pois kaasulta. Nopeuden hidastuttua vaihdetaan vaihde yhtä pienemmälle,
esimerkiksi nelosvaihteelta kolmosvaihteelle ja moottorijarrutusta jatketaan kaasua painamatta. Risteyksen lähellä
nopeus sovitetaan tavallisella jarrupolkimella jarruttamalla tilanteeseen sopivaksi ja vaihde vaihdetaan ykköseksi
tai kakkoseksi.
Moottorijarrutuksella ei ole tarkoitus pysäyttää autoa, vaan ainoastaan hidastaa auton nopeutta. Moottorijarrutus
on sitä tehokkaampi, mitä pienempi vaihde on käytössä.
Moottorijarrutus soveltuu vain nopeuden rauhalliseen hidastamiseen. Tavallisilla jarruilla auton nopeus hidastuu
paljon tehokkaammat kuin moottorijarrutuksella.

Moottorijarrutus vuoristossa
Vuoristojen suurissa alamäissä moottorijarrutus on ainoa oikea tapa hallita auton nopeutta. Jos jyrkässä alamäessä
painetaan auton jarruja jatkuvasti, jarrupalat ja jarrulevyt kuumenevat jopa punahehkuisiksi. Ylikuumentuneet
jarrut menettävät pitonsa ja auton nopeus alkaa kiihtyä hallitsemattomasti, vaikka jarrua painetaan.
Alamäet ajetaan samalla tai pienemmällä vaihteella kuin jos mäkeä ajettaisiin ylämäkeen. Jos mäki on niin jyrkkä,
että sitä ajettaisiin ylämäkeen kakkosvaihteella, myös alamäkeen ajettaessa on käytettävä kakkosta. Silloin alamäkeen ajettaessa auton nopeus pysyy sopivana moottorijarrutuksella. Tarvittaessa nopeuden voi hillitä käyttämällä
lyhytaikaisesti tavallista jarrua moottorijarrutuksen lisänä.
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on käytettävä manuaalista vaihdevalintatilaa ja valittava riittävän
pieni vaihde, kun ajetaan isoja vuoristomäkiä alaspäin.
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Tasa-arvoisessa risteyksessä vasempaan kääntyminen
Kertauskysymyksiä
•
•
•
•

Mitä ovat ajoneuvot? Autot, moottoripyörät, mopot ja polkupyörät.
Millainen on tasa-arvoinen risteys? Ajovuorot määräytyvät liikennesääntöjen mukaan.
Miten liikenteestä poistutaan? Suuntamerkki, pysäyttäminen, käsijarru ja auton sammutus.
Jos risteykseen tulee samanaikaisesti vasemmalta ajoneuvo kovalla vauhdilla, onko sinulla etuajo-oikeus?
Lainsäädäntö ei tunne etuajo-oikeutta. Vasemmalta tulevalla on väistämisvelvollisuus, mutta oikealta
tulevalla ei ole etuajooikeutta. Erityisesti kenelläkään ei ole eteen ajo-oikeutta.
• Kuinka kaukana oikealta tulevan auton pitää olla, että saat ajaa ennen sitä risteykseen? Jos oikealta
tuleva joutuu hidastamaan nopeuttaan eli väistämään sinua, et saa ajaa ensimmäisenä risteykseen.
Väistövelvollisuus on sinulla ja sinun on osoitettava väistäväsi hidastamalla tai pysähtymällä.

Ajovuorot
Vasempaan käännyttäessä on oikealta risteykseen tulossa olevalle autolle annettava tietä samalla tavalla kuin
suoraan ajettaessa. Lisäksi on väistettävä vastaantulevaa liikennettä. Tämäkään ei vielä riitä, sillä jos ajoradan
vasemmassa reunassa on pyörätie, niin pyörätietä molempiin suuntiin kulkevia pyöräilijöitä on myös väistettävä.
Suojatietä käyttäviä jalankulkijoita on aina väistettävä.
Vasempaan kääntyminen on väistövelvollisuuden suhteen vaativin tapa kääntyä risteyksessä, sillä risteyksessä on
väistettävä lähes kaikkia tienkäyttäjiä. Mistä suunnasta tulevia autoja ei tarvitse väistää?

Ajolinja
Vasempaan käännyttäessä risteystä lähestytään heti keskiviivan oikealla puolella. Vasempaan käännyttäessä risteyksessä
ei oikaista, vaan auton vasemmalla puolella pitää olla tilaa
auton leveyden verran. Risteyksestä poistutaan keskiviivan
vieressä.

Tehtävä
Kerratkaa ajolinja ja ajovuorot vasempaan käännyttäessä ja
harjoitelkaa sitten vasempaan kääntymistä pienissä tasaarvoisissa risteyksissä.

Opettajan tärkeimmät tarkkailtavat
• Ajonopeus ja havainnointi risteykseen
tultaessa.
• Ajolinja risteykseen tultaessa.
• Ajolinja risteyksessä, ei oikomista.
• Ajolinja risteyksestä poistuttaessa.
• Katvealueen pyöräilijöiden katsominen
päätä kääntämällä.
• Ajovuorojen noudattaminen.
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Tasa-arvoisessa risteyksessä vasempaan
käännyttäessä on väistettävä vastaantulevia
ajoneuvoja, oikealta tulevia ajoneuvoja
ja risteävää tietä ylittäviä jalankulkijoita
silloinkin, kun risteyksessä ei ole suojatietä.
Myös pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä
väistetään.

Vasempaan kääntyminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suuntamerkki laitetaan päälle.
Risteystä lähestytään keskiviivan vasemmalla puolella.
Vastaantulevaa auto ja pyöräilyliikennettä väistetään.
Oikealta tulevaa liikennettä väisetään.
Suojatietä käyttäviä jalankulkijoita väistetään.
Päätä kääntämällä varmistetaan katvealueen
pyöräilijät.
7. risteävää tietä ylittäviä jalankulkijoita väistetään,
vaikka risteyksessä ei olisi suojatietä.
8. Kun on oma ajovuorosi, käänny risteyksessä ja poistu
keskiviivan vasemmalla puolella.

Tasa-arvoisessa risteyksessä ajo
Kertauskysymyksiä
• Ajat suoraan tasa-arvoisessa risteyksessä. Ketä väistät? Oikealta tulevia ja suojatien käyttäjät.
• Käännyt vasempaan tasa-arvoisessa risteyksessä. Ketä väistät? Suojatietä käyttäviä jalankulkijoita, vastaan
tulevia ja oikealta tulevia ajoneuvoja ja risteävää tietä ylittäviä pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä.
• Mistä tulevia ei tarvitse väistää tasa-arvoisessa risteyksessä vasempaan käännyttäessä? Vasemmalta tulevia.
• Mikä on oikea ajolinja vasempaan käännyttäessä? Keskiviivan viereen ennen risteystä ja sen jälkeen.
Tasa-arvoisesta risteyksessä oikealla kääntyminen on yksinkertaista. Ainoastaan risteävää tietä ylittävää kevyttä
liikennettä on väistettävä. Jos tien oikealla puolella on pyörätie, oikealle käännyttäessä kuljettajan on ennen kääntymistä päätä kääntämällä varmistettava, että takaa ei tule pyöräilijöitä.

Risteysten välin ekologinen ajo
Ekologinen ajotapa on samalla taloudellinen ajotapa, sillä autoilu on sitä ekologisempaa, mitä vähemmän polttoainetta kuluu. Auto kuluttaa vähiten polttoainetta isolla vaihteella tasaista nopeutta ajaen. Polttoainetta säästyy
myös käyttämällä moottorijarrutusta. Nykyaikainen moottori ei kuluta polttoainetta moottorijarrutuksessa.
Risteysten välin ajaminen ekologisesti on yksinkertaista. Risteyksen jälkeen auton nopeus kiihdytetään ripeästi
nopeusrajoituksen mukaiseen nopeuteen. Matkaa jatketaan isolla vaihteella tasaisella nopeudella. Kun seuraava
risteys lähestyy, nopeutta hidastetaan pitkällä matkalla moottorijarrutuksella edelleen isolla vaihteella. Vasta
lähellä risteystä jarrutetaan ja ajonopeus ja vaihde
sovitetaan risteykseen sopivaksi. Viimeiset metrit ennen

Risteysvälin ekologinen ajo

risteystä ajetaan jopa kävelyvauhtia hitaammin ja päätä

1. Nopea kiihdytys nopeusrajoituksen nopeuteen.
2. Ajo tasaisella nopeudella isolla vaihteella
3. Moottorijarrutus isolla vaihteella pitkällä
matkalla ennen seuraavaa risteystä.

kääntämällä varmistetaan, että kummastakaan suunnasta ei tule tienkäyttäjiä.

Väistämisen osoittaminen
Tienkäyttäjien välistä kommunikaatiota on suuntamerkin käyttämisen lisäksi väistämisaikeen osoittaminen. Väistämisaie osoitetaan hidastamalla nopeutta tai pysähtymällä sen jälkeen kun näköyhteys on muodostunut toiseen
tienkäyttäjään. Jos risteyksessä on jalankulkija, hidasta nopeutta jo kauan ennen risteystä, niin että jalankulkija
näkee sinun väistävän ja voi turvallisesti astua suojatielle. Jos risteykseen tulee ajoneuvo, jota sinun on väistettävä,
hidastat jo ennen risteystä niin että kuljettaja näkee sinun väistävän.

Tehtävä
Tasa-arvoisiin risteyksiin saavuttaessa opettaja antaa yksinkertaisia ohjeita kuten ”seuraavasta vasempaan” ja
oppilas ajaa itsenäisesti ohjeiden mukaisesti risteykset. Risteysväleillä harjoitellaan ekologista ajotapaa.

Opettajan tärkeimmät tarkkailtavat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oppilas katsoo taustapeilejä säännöllisesti.
Ripeä kiihdytys sopivaan ajonopeuteen, enintään nopeusrajoituksen nopeuteen.
Tasainen ajonopeus isolla vaihteella.
Pitkä moottorijarrutus isolla vaihteella ennen risteystä.
Suuntamerkin päälle ajoissa ennen risteystä
Risteykseen sopivan vaihde ja ajonopeus viimeistään 5m ennen risteystä.
Päätä kääntäen katse molempiin suuntiin risteyksessä
Päätä kääntäen tarkistetaan takaa katvealueissa mahdollisesti tulevat pyöräilijät risteyksessä käännyttäessä.
Ajovuorot ja ajolinjat.

Väistämisvelvollisuus risteyksessä, pyörätie
Kertauskysymyksiä
• Mainitse kolme paikkaa, jolloin päätä kääntäen on varmistettava ettei katvealueella ole ketään. Liikenteeseen
liittyminen, vasempaan ja oikeaan käännyttäessä takaa tulevat pyöräilijät. Lisäksi kaistan vaihto.
• Olet tullut risteykseen aivan keskiviivan vieressä. Mihin suuntaan aiot kääntyä? Vasempaan.
• Millä eri tavoilla ajovuorot voivat määräytyä ja mikä on ajovuorojen määräytymishierarkia? Poliisin ohjaus,
liikennevalot, liikenneopasteet, liikennesäännöt.
• Miten ajat ekologisesti risteysvälin? Nopea kiihdytys, ajo isolla vaihteella tasaisella nopeudella, pitkä
moottorijarrutus isolla vaihteella seuraavaan risteykseen.
• Paljonko auto kuluttaa polttoainetta moottorijarrutuksessa?

Tasa-arvoinen risteyksessä ajovuorot määräytyvät liikennesääntöjen perusteella. Nyt siirrymme uuden tyyppisiin risteyksiin, joissa
ajovuorot määräytyvät liikennemerkkien perusteella. ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkki velvoittaa väistämään pyörätietä käyttäviä oikealta ja vasemmalta tulevia pyöräilijöitä sekä
ajoradalla liikkuvia oikealta ja vasemmalta tulevia ajoneuvoja.
Ajovuorojen suhteen STOP -merkin merkitys on samanlainen,
mutta lisäksi risteykseen saavuttaessa on pysähdyttävä vaikka
yhtään muuta tienkäyttäjää ei olisi näkyvissä.

Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja STOPmerkki velvoittavat molemmat samalla
tavalla väistämään sekä oikealta että
vasemmalta tulevia ajoneuvoja.
STOP-merkki velvoittaa pysähtymään
ennen katuun maalatua pysäytysviivaa.

Molempia merkkejä käytetään isomman päätien ja sivuteiden
risteyksissä. Päätien liikennettä halutaan nopeuttaa ja väistämisvelvollisuus siirretään sivuteille. On huomattava,
että päätiellä ajavalla ei ole etuajo-oikeutta eikä eteenajo-oikeutta. Päätietä ajava on velvollinen varomaan sivutieltä tulevia.
Useimmiten väistämisvelvollisuus risteyksessä
merkin takana on ensimmäisenä pyörätie. Pyöräilijöitä saattaa tulla pyörätiellä sekä oikealta että
vasemmalta. Pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä
on väistettävä väistämisvelvollisuus risteyksessä
-merkin jälkeen.

Tehtävä
Kerratkaa väistämissäännöt väistämisvelvollisuus
-risteyksessä ja harjoitelkaa sitten erityisesti pyöräilijöiden havaitsemista risteykseen kärkikolmio
merkin takaa saavuttaessa.

Opettajan tarkkailtava
• Oppilas hidastaa jo ennen pyörätietä.
• Oppilas katsoo päätä kääntäen sekä oikealle että
vasemmalle pyörätielle ja myös ajoradalle.
• Ajolinja keskiviivan viereen vasempaan käännyttäessä
ja oikeaan reunaan oikeaan käännyttäessä.
• Oppilas väistää jalankulkijoita, jotka ovat aikeissa
astua suojatielle.
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Väistämisvelvollisuus risteykseen
saapuminen
1. Noin viisi metriä ennen merkkiä ajonopeus hidastettu
ja vaihde on valittu risteykseen sopivaksi.
2. Ennen pyörätietä katsotaan päätä kääntäen sekä
oikealta että vasemmalta tulevia pyöräilijöitä.
3. Molemmista suunnista tuleville pyöräilijöille
annetaan ensimmäinen ajovuoro.
4. Pyörätie ylitetään, kun pyöräilijöitä ei ole ja
ajoradalla on tilaa aiottuun ajosuuntaan ajoon.

Oikeaan kääntyminen
• Vasemmalta tulevia ajoneuvoja väistetään

Suoraan ajo
• Vasemmalta ja oikealta tulevia ajoneuvoja väistetään
• Ajoradan takana pyörätietä ajaville pyöräilijöille
annetaan tietä.

Vasempaan kääntyminen
• Vastaantulevia ja vasemmalta ja oikealta tulevia
ajoneuvoja väistetään

Päätiellä ajo ja kääntyminen
Kertauskysymyksiä
• Voiko kärkikolmio merkin tunnistaa takapuolelta? Voi, koska se on ainoa merkki, jossa kolmion kärki
osoittaa alaspäin. Kolmion muotoisissa varoitusmerkeissä kärki osoittaa ylöspäin.
• Voiko STOP -merkin tunnistaa takapuolelta. Ainoan 8-kulmainen merkki.
• Mitä pitää katsoa ensimmäiseksi kärkikolmio -merkille tultaessa? On katsottava pyörätielle oikealle ja
vasemmalle päätä kääntäen.
• Miten eroavat vastaantulevien ajoneuvojen väistämissäännöt toisistaan tasa-arvoisessa risteyksessä ja
kärkikolmio -merkillä varustetussa risteyksessä? Ei mitenkään. Sivuteiltä pääteille tultaessa tien molemmilla
puolilla on kärkikolmio merkit eli vastakkaisista suunnista saapuvat ajoneuvot ovat tasa-arvoisia keskenään.
Päätietä vastakkaisiin suuntiin ajavat ovat tasa-arvoisia keskenään.

Päätie ja autoilijan vastuualue
Päätiellä tarkoitetaan tässä taajamassa olevaa isompaa tietä. Risteävillä pienemmillä teillä on yleensä kärkikolmio merkit eli väistämisvelvollisuus on siirretty päätieltä sivuteille. Päätien molemmilla tai toisella puolella on
yleensä pyörätiet. Pääteitä ei ole merkitty mitenkään, eli tieto sivuteillä olevista kärkikolmio -merkeistä perustuu
paikallistuntemukseen. Paikkakunnalla asuvat ajavat tällaisia teitä huolettomasti, mutta ajo-opetuksessa oleva tai
vieraspaikkakuntalainen, jolta puuttuu paikallistuntemus, joutuu varomaan jokaista risteystä.
Autolla ajettaessa autoilijan vastuualue on auton edessä ja sivuilla. Autoilijan vastuualue on auton takana ainoastaan peruutettaessa. Kolaritilanteissa perään ajajaa pidetään lähes poikkeuksetta syyllisenä. Toisaalta tarpeetonta
takana ajavalle odottamatonta äkkijarrutusta ei saa tehdä.

Takaa tulevan liikenteen paine
Ajo-opetuksessa oppilaalta puuttuu paikallistuntemus eli oppilas joutuu varomaan jokaista risteystä. Lisäksi
nopeusrajoituksia on kunnioitettava. Liikenteessä on aina paikallisia kuljettajia, jotka ajavat tutuilla teillä pientä
ylinopeutta. Tämän seurauksena opetusauton taakse ilmestyy ennen pitkää auto tai suorastaan autojono. Sekä
opettaja että oppilas tuntevat autojen paineen niskassaan.
Takaa tulevan liikenteen paineen ei pidä antaa häiritä ajoa. Ajajan vastuualue on edessä eikä takana. Nopeusrajoituksia on noudatettava liikenneturvallisuuden vuoksi, yleisen lainkuuliaisuuden vuoksi ja koska ajokoe hylätään
toistuvasta pienestä ylinopeudesta tai yksittäisestä yli 10km/h ylinopeudesta.

Päätieltä pois kääntyminen

Tehtävä
Kerrataan ajolinjat ja ajovuorot pääteiltä sivuun käännyttäessä. Ajetaan sivu- ja pääteitä, seurataan missä
sivuteiden risteyksissä näkyy STOP - ja kärkikolmio
-merkkien takapuolia.

Opettajan erityisesti tarkkailtava

1.
2.
3.
4.
5.

Ekologisesti moottorijarrutus isolla vaihteella.
Suuntamerkki ajoissa päälle.
Vaihde ja ajonopeus risteykseen sopivaksi.
Ryhmittyminen oikealle tai keskiviivan viereen.
Katvealueelta tulevien pyöräilijöiden katsominen
kääntämällä päätä oikealle tai vasemmalle.
6. Jalankulkijat suojatielle astumassa!
7. Kääntyminen ja risteyksestä poistuminen, kun
oma ajovuoro tulee.
8. Risteyksestä poistutaan vasemmalle keskiviivan
viereen tai oikealle ajoradan oikeaan reunaan.

• Oppilas on tietoinen takana ajavista ja seuraa
takaa tulevaa liikennettä peileistä.
• Oppilas käyttää suuntamerkkiä ajoissa.
• Oppilas ryhmittyy tien oikeaan laitaan oikealle käännyttäessä.
• Oppilas ryhmittyy keskiviivan viereen vasempaan käännyttäessä.
• Oppilas tarkastaa pyöräteiden katvealueet päätä kääntämällä oikealta puolelta oikealle käännyttäessä ja
vasemmalta puolelta vasemmalle käännyttäessä.
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Kaistan vaihtaminen
Kertauskysymyksiä
• Luettele tilanteet, joissa pyöräilijän havaitseminen edellyttää pään kääntämistä. Kolmio -merkin jälkeen
ennen pyörätien ylitystä oikealle ja vasemmalle katsominen. Vasempaan käännyttäessä tien vasemmassa
reunassa pyörätietä käyttävät pyöräilijät ja oikeaan käännyttäessä tien oikeassa reunassa pyörätietä
käyttävät takaa tulevat pyöräilijät.
• Mikä on autoilijan vastuualue? Eteen ja sivuille.

Kaistaa vaihdettaessa kuljettajan vastuualue laajenee takaviistoon. Kuljettaja ei saa häiritä viereisen kaistan liikennettä kaistaa vaihdettaessa ja sen vuoksi kuljettajan on katsottava takaviistoon katvealueelle kaistaa vaihdettaessa
ja varmistettava, että kaistalla on tilaa kaistan vaihtoon.

Tehtävä
Opiskelkaa kaistan vaihdon vaiheet
ja vaihtakaa kaistaa sekä oikealle että
vasemmalle.
Opiskelkaa myös pysäköintikiekon käyttö
ja pysäköintimaksujen maksaminen.

Opettajan seurattava
• Suuntamerkin käyttö.
• Katvealueen varmistus päätä kääntäen
suuntamerkin antamisen jälkeen.
• Peiliin katsominen.
• Oppilas vaihtaa kaistaa vasta kun sen
voi tehdä viereisen kaistan liikennettä
häiritsemättä.

Kaistan vaihtaminen
1. Oppilas seuraa takaa tulevaa liikennettä tavalliseen tapaan.
2. Suuntamerkki päälle.
3. Varmistetaan peilistä, että takaa tuleva auto ei ole
vaihtamassa kaistaa samaan aikaan.
4. Suuntamerkin kytkemisen JÄLKEEN päätä kääntäen
varmistetaan, että katvealueella ei ole ajoneuvoja.
5. Jos katvealueella on autoja, hidastetaan nopeutta ja
annetaan niiden ohittaa, kunnes on tilaa kaistan vaihdolle.
6. Jos viereisellä kaistalla on autojono, odotetaan kunnes
joku jättää raon jonoon ja esimerkiksi väläyttää valoja tai
näyttää kädellä merkkiä. Rakoa odotellessa, taakse saattaa
muodostua jono. Takaa tulevaa painetta on siedettävä tässä
tilanteessa.
7. Kaistaa vaihdetaan ja suuntamerkki otetaan pois päältä.
Jos samaan suuntaan on monta ajokaistaa rinnakkain, yleensä
on ajettava eniten oikealla olevalla vapaalla kaistalla. Turhaa
kaistan vaihtamista on vältettävä. Pujottelemalla ohittelu
matkan nopeuttamiseksi on kiellettyä.

Pysäköintikiekon käyttö
Pysäköidään auto paikalle, jossa liikennemerkki määrää käyttämään pysäköintikiekkoa. Pysäköintikiekkoon
asetetaan saapumisaika eli pysäköinnin alkamisaika. Kiekko asetetaan tuulilasille näkyviin.
Samalla tavalla tutustutaan maksullisten pysäköintipaikkojen maksumenettelyyn. Liikennemerkeistä kerrataan
arkipäivää, lauantaita ja sunnuntaita tarkoittavat aikamerkinnät.
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Liikennevaloissa ajo
Kertauskysymyksiä
• Milloin katvealue on tarkastettava päätä kääntämällä kaistaa vaihdettaessa? Vilkun kytkemisen jälkeen.
• Mistä löydät ohjeen pysäköintikiekonkäyttöön? Kiekon takaa.
• Asetetaanko kiekkoon pysäköinnin alkamis- vai päättymisajan mukaan? Alkamisajan mukaan.

Liikennevaloilla varustettuun risteykseen tultaessa ensimmäisiä valoja sanotaan pääopastimeksi. Pääopastinta ei
saa ohittaa punaisen valon palaessa. Jos vihreä valo vaihtuu keltaiseksi juuri valoihin tultaessa, autoa ei voi eikä
tarvitse pysäyttää. Joskus katuun on piirretty pysäytysviiva pari metriä ennen pääopastinta. Silloin auto on pysäytettävä punaisiin valoihin ennen pysäytysviivaa odottamaan valojen vaihtumista. Pysäytysviivalla varataan tilaa
risteyksessä kääntyvälle raskaalle liikenteelle.
Monesti risteyksen takana on toiset valot, toistovalot, jotka palavat saman tahtiin kuin pääopastimen valot. Jos
pääopastimen ohittamisen jälkeen valot vaihtuvat risteyksessä punaisiksi, toistovalojen punainen valo saattaa
hämätä oppilaan. Risteyksestä saa ajaa pois pysähtymättä vaikka joutuu ohittamaan toistovalon punaisen valon.
Liikennevaloja on tavallisia pyöreitä valoja sekä nuolella varustettuja valoja. Nuolivaloissa ajaminen on kaikista
yksinkertaisinta. Nuolen suuntaan ajettaessa ei tarvitse väistää ketään. Myös pyöreän vihreän valon palaessa suoraan ajettaessa ei tarvitse väistää ketään. Risteykseen aikaisemmin ajaneet autot saavat poistua sieltä vaikka valo
on vaihtunut punaiseksi. Suojatietä käyttävän hidasliikkeisen vanhuksen on annettava rauhassa ylittää ajorata.
Valoissa oikealla tai vasempaan käännyttäessä on muistettava kevyen liikenteen väylät. Risteävällä tiellä jalankulkijoille ja pyöräilijöille palaa vihreät valot. Pyöräilijöitä singahtelee molemmista suunnista ja koska autoilija on
kääntymässä, autoilijan on väistettävä suoraan ajavia pyöräilijöitä. Päätä kääntäen on tarkastettava, että takaa ei
tule pyöräilijöitä. Lisäksi vasempaan käännyttäessä vastaantulevaa liikennettä on väistettävä.

Tehtävä
Kerrataan väistämissäännöt ja ajolinjat liikennevaloristeyksissä ja ajetaan risteyksiin eri suunnista kääntyen sekä
oikealle että vasemmalle.

Opettajan seurattava
• Suuntamerkki ajoissa päälle.
• Oppilas noudattaa ajolinjoja eli ajaa vasemmalle käännyttäessä keskiviivan viereen ja oikealle käännyttäessä
ajoradan oikeaan reunaan risteyksessä.
• Vihreiden valojen vaihtuessa keltaisiksi oppilas pysähtyy valoihin, jos se on mahdollista ilman äkkijarrutusta.
• Punaisissa valoissa oppilas pysähtyy pysäytysviivan tai pääopastimen kohdalle.
• Vihreissä valoissa suoraan ajettaessa nopeutta ei yleensä tarvitse hidastaa.
• Käännyttäessä nopeutta hidastetaan risteysajoon sopivaksi.
• Käännyttäessä oppilas katsoo päätä kääntämällä ettei takaa tule pyöräilijöitä.
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Huoltoasemalla käynti
Tässä vaiheessa ajoharjoittelua on tullut niin paljon, että
on auton tankki alkaa olla tyhjä. Autolla ajetaan huoltoasemalla ja oppilas tankkaa auton. Pissapoikaan lisätään
vettä, öljyn ja jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. Ohjekirjasta katsotaan polttoainetankin koko ja mietitään,
kuinka pitkälle tankillisella pääsee. Kirjasta katsotaan
auton renkaiden paine ja vararenkaan vaihto-ohje. Renkaiden ilmanpaine tarkastetaan. Liian matala rengaspaine
on vaarallista. Renkaat nuljahtelevat tiukoissa jarrutuksissa ja kurveissa. Ylipaine renkaissa ei ole vaarallista,
kun renkaan kestävyyttä ei ylitetä. Korkea paine vähentää
polttoaineen kulutusta, mutta tekee ajosta töyssyisempää,
sillä rengas ei jousta niin paljoa.

Huoltoaseman pihalta poistuminen
Useimmat tietävät, että huoltoasemalta poistuttaessa on
väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa liikennettä. Monesti tien varressa on pyörätie ja jalkakäytävä.
Myös pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita
on väistettävä huoltoasemalta tielle tultaessa.

U-käännöksen tekeminen
U-käännöstä tehtäessä on oltava erityisen tarkkaavainen.

Joissakin renkaissa on kulumisvaroittajat. Kun
rengas on kulunut varoittajan tasalle, se on
aika vaihtaa. Näissä renkaissa kulutuspintaa
kulumisvaroittajan tasolle on jäljellä enää 1-2
millimetriä. Kesärenkaissa uran syvyyden on
oltava vähintään 1,6 mm ja talvirenkaissa 3 mm.

Tieliikeenelaki 14§
... Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä
muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle
• pihakadulta, kävelykadulta,
• pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta
tai muulta vastaavalta alueelta taikka
• polulta, tilustieltä tai muulta
• vähäiseltä tieltä tai
• moottorikelkkailureitiltä.

Ajolinja yllättää muut tienkäyttäjät ja siinä joutuu väistämään kaikista suunnista tulevia. Käännöksen voi tehdä
eri tavoin ja sitä kannattaa harjoitella monella tavalla.
Ajokokeessa saatetaan pyytää U-käännöksen tekemistä.
Käännöstä ei tarvitse tehdä heti pyydettäessä, vaan käännöksen tekoon on keksittävä turvallinen tapa ja paikka.

Tehtävä
Huoltoasemalla käynnin lisäksi harjoitellaan taskuparkkeerausta kahden auton pitkään väliin. Ohjauksen kunto
tarkastetaan ja mäkilähtöä harjoitellaan jyrkähkössä
rinteessä käsijarrulla ja ilman käsijarrua. U-käännöksen
tekemistä harjoitellaan myös.

Opettajan seurattava
• Oppilas katsoo pyörätielle päätä kääntäen molempiin suuntiin,
kun huoltoasemalta poistutaan.
• Oppilas seuraa säännöllisesti taustapeilejä.
• U-käännöksen paikan valinta ja suuntamerkin käyttö.
• U-käännöksessä katvealueiden tarkastus päätä kääntäen.
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U-käännöksen teko
• Kun käännyt, käytä vilkkua. Paikalla pitää
olla hyvä näkyvyys molempiin suuntiin.
• Käänny linja-autopysäkin kohdalla, niin
sinun ei tarvitse peruuttaa.
• Aja tien oikeaan laitaan, peruuta pienelle
sivutielle ja lähde sieltä tulosuuntaan.
• Kierrä kortteli. Tämä on suositeltava tapa.
• Käänny isolta tieltä sivutielle, jossa ei ole
liikennettä ja tee U-käännös siellä.
• Käy huoltoasemalla tai pysäköintipaikalla.
• Peruuttelee ja aja eteenpäin kapealla tiellä.
Käännös onnistuu jopa metsäautotiellä,
kapealla metsäautotiellä. Paikalla ei saa olla
liikennettä, sillä aikaa kuluu.

Ohjauksen kunnon tarkastus
• Päästä kädet irti ohjauspyörästä hiljaisessa
nopeudessa. Auton pitää kulkea suoraan.
• Kokeile, että ohjaus on herkkä. Vähäinen
ohjauspyörän kääntö muuttaa ajosuunta.

Monikaistaisissa risteyksissä kääntyminen
Kertauskysymyksiä
• Miten valitset U-käännöksen tekopaikan? Korttelin kierto, P-paikka tai huoltoasema, paikalla jossa on hyvä
näkyvyys molempiin suuntiin, sivutielle ja siellä peruuttamalla sivutien sivutielle jne...
• Kuinka paljon renkaiden urasyvyyden vähintään on oltava talvi- ja kesärenkaissa? 3mm, 1,6mm
• Mitä seuraa liian alhaisesta ilmanpaineesta? Vaarallista. Tiukoissa kaarteissa ja jarrutuksissa ajoominaisuudet heikkenevät.
• Kun käännyt vihreän valon palaessa, tarvitseeko sinun väistää ketään? Risteävää katua ylittävillä
jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä palaa myös vihreä valo. Sinun pitää väistää heitä.
• Voiko vihreissä valoissa käännyttäessä katvealueilta tulla yllätyksiä? Pyöräilijöitä. Päätä on käännettävä
katvealueen havainnoimiseksi.
• Paljonko vähintään kulutuspintaa pitää olla kesä- ja talvirenkaissa? 1,6 mm, 3 mm.
• Mitä tarkoittaa vesiliirto? Renkaan ja tien pinnan väliin tulee vesikerros vesilätäkköön ajettaessa. Kuluneilla
renkailla tämä tapahtuu helposti.

Risteyksissä, joissa on monta kaistaa rinnakkain, on pysyttävä omalla kaistallaan koko risteysalueella. Oikea kaista
on valittava ennen risteysalueelle tuloa. Jos risteysalueelle tulee väärää kaistaa, sieltä on myös poistuttava väärää kaistaa. Virallisessa ajokokeessa väärään
suuntaan ajo ei ole virhe, mutta kaistan vaihtaminen
risteysalueella on virhe.
Tähän mennessä on opetettu, että vasempaan
käännyttäessä risteystä lähestytään heti keskiviivan
oikealla puolella ja risteyksestä poistutaan keskiviivan vieressä sen oikealla puolella. Kun kääntyviä
kaistoja on useita rinnakkain, tämä sääntö ei enää
päde. Risteyksestä poistutaan samaa kaistaa, jota risteykseen mennään ja risteyksessä ajetaan siten, että
viereisellä kaistalla on tilaa kääntyville autoille.

Tehtävä
Kääntykää monikaistaisissa risteyksissä eri kaistoja
käyttäen oikeaan ja vasempaan.
Taskuparkkeerausta, mäkilähtöä ja U-käännöksen

Jos auto B poistuu risteyksestä keskiviivan vierestä, hän
tulee auton A ajolinjalle. Jos auto B oikoo risteyksessä,
autolle A ei jää tilaa kääntyä. Ensimmäinen virhe
johtaa varmasti ajokokeen hylkäämiseen.
Kuva on www.ajokorttikoulu.fi -sivustolta ”Ajolinjat
risteyksissä” oppikurssista.

tekemistä harjoitellaan.

Opettajan tarkkailtava
• Oppilas käyttää suuntamerkkiä.
• Oppilas poistuu risteyksestä samaa kaistaa, jota hän ajaa risteykseen.
• Oppilas ajaa risteyksessä omaa kaistaansa. Auton sivulla on oltava tilaa risteyksessä viereistä kaistaa
ajavalla koko risteyksen alueella.
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Kiertoliittymissä eli liikenneympyröissä ajo
Kertauskysymyksiä
• Ajokokeessa tutkinnon vastaanottaja pyytää sinua kääntymään seuraavassa risteyksessä vasempaan.
Huomaat risteykseen tultaessa, että olet risteyksessä suoraan ajavien kaistalla. Mitä teet? Ajat risteyksestä
suoraan. Tutkinnon vastaanottajan ajo-ohjeiden noudattamatta jättäminen ei ole virhe, mutta kaistan
vaihtaminen risteysalueella on vakava virhe.
• Pitääkö risteyksestä vasempaan käännyttäessä poistua aina keskiviivan vieressä? Ei pidä. Jos vasempaan
kääntyy monta kaistaa, risteyksestä pitää poistua omaa kaistaansa käyttäen.

Kiertoliittymään ajettaessa on muistettava että liittymään tultaessa sekä oikealta että vasemmalta tulevia liittymää
kiertäviä pyöräilijöitä on väistettävä. Lisäksi on muistettava, että liittymästä poistuttaessa on jälleen väistettävä liittymää kiertäviä pyöräilijöitä. Liittymästä poistuttaessa on katsottava oikealle taakse katvealueelle päätä kääntäen
ja varmistettava, ettei sieltä tule pyöräilijöitä. Jalankulkijoita, jotka ovat aikeissa astua suojatielle, on väistettävä
sekä liittymään tultaessa että sieltä poistuttaessa.
Suuntavilkkua ei käytetä liittymään tultaessa, mutta sitä käytetään liittymästä poistuttaessa.
Onko ajoharjoittelualueellanne monikaistaisia kiertoliittymiä? Oikea ajokaista monikaistaiseen kiertoliittymään
tultaessa on valittava ennen liittymää. Liittymässä saa vaihtaa kaistaa liittymästä poistumiseksi, mutta liittymään
tultaessa on oltava oikealla kaistalla.
Monikaistaisen liikenneympyrän ajo-ohjeet löytyvät www.ajokorttikoulu.fi -sivuston oppikurssista ”Ajolinjat
risteyksessä”

Tehtävä
Kerratkaa liikenneympyrän ajosäännöt ja harjoitelkaa ympyrään ajoa. Jos alueellanne on monikaistaisia liikenneympyröitä, tutkikaa ympyröiden mahdolliset ajoreitit. Ajosääntöjen kertaamisessa on hyvä käyttää www.
ajokorttikoulu.fi -sivuston ajolinjat oppikursseja.

Opettajan tarkkailtava
• Ajonopeus. Tässä vaiheessa oppilas on jo niin harjaantunut, että nopeusrajoitukset unohtuvat.
• Ekologinen ajo. Nopea kiihdytys risteyksen jälkeen, tasainen ajo isolla vaihteella ja risteystä lähestyttäessä
pitkä moottorijarrutus isolla vaihteella.
• Risteystä lähestyttäessä oikea vaihde ja ajonopeus jo viisi metriä ennen risteystä.
• Suuntamerkki päälle vasta liikenneympyrässä silloin, kun tarkoitus on poistua seuravasta liittymästä.
• Molempiin suuntiin liikenneympyrää kiertävien pyöräilijöiden väistäminen liikenneympyrään tultaessa.
• Molempiin suuntiin kiertävien pyöräilijöiden väistäminen kiertoliittymästä poistuttaessa.
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Yksisuuntaiset kadut
Kertauskysymyksiä
• Ketä pitää väistää kiertoliittymään ajettaessa? Sekä oikealta että vasemmalta tulevia kiertoliittymää
kiertäviä pyöräilijöitä, jalankulkijoita, jotka ovat aikeissa astua suojatielle, kiertoliittymässä kiertäviä
autoilijoita.
• Ketä pitää väistää kiertoliittymästä poistuttaessa? Sekä oikealta että vasemmalta tulevia kiertoliittymää
kiertäviä pyöräilijöitä, jalankulkijoita, jotka ovat aikeissa astua suojatielle.
• Miten käytä suuntamerkkiä kiertoliittymässä? Suuntamerkki oikeaan päälle, kun olet poistumassa
seuraavasta liittymästä.

Yksisuuntaisille kaduille ja kaduilta kääntyminen oikein ryhmittymällä on vaativa tehtävä. Risteyksessä suoraan
ajamisen lisäksi kääntymismahdollisuuksia on peräti kuusi erilaista.
Helpot risteysajot yksisuuntaisilla kaduilla
• Kaksisuuntaiselta kadulta oikeaan yksisuuntaiselle kääntyminen. Tehdään samalla tavalla, kuin
kaksisuuntaisilla kaduille käännyttäessä.
• Yksisuuntaiselta kadulta yksisuuntaiselle kadulle oikeaan kääntyminen. Tehdään samalla tavalla, kuin
kaksisuuntaisilla kaduille käännyttäessä.
• Yksisuuntaiselta kadulta kaksisuuntaiselle kadulle oikeaan kääntyminen. Tehdään samalla tavalla, kuin
kaksisuuntaisilla kaduilla käännyttäessä.
• Kaksisuuntaiselta kadulta suoraan ajo yksisuuntaiselle kadulle. Ajetaan suoraan risteyksen yli.
• Yksisuuntaisella kadulla suoraan risteyksen yli ajo. Ajetaan suoraan risteyksen yli oikeaa tai vasenta kaistaa.
Vaikeat risteysajoja yksisuuntaisilla kaduilla
• Kaksisuuntaiselta kadulta vasempaan yksisuuntaiselle kadulle kääntyminen. Kaksisuuntaisen kadun
keskiviivan oikealta puolelta käännytään yksisuuntaisen kadun vasempaan reunaan. Tämä tuntuu vaikealta,
koska luonnostaan pelkää vastaantulevaa liikennettä kadun vasemmalla puolella.
• Yksisuuntaiselta kadulta kaksisuuntaiselle kadulle vasempaan kääntyminen. Yksisuuntaisen kadun
vasemmasta reunasta käännytään keskiviivan oikealle puolelle kaksisuuntaiselle kadulle. Tässä ajaa helposti
kaksisuuntaisen kadun vasempaan reunaan vastaantulevien kaistalle.
• Yksisuuntaiselta kadulta yksisuuntaiselle kadulle vasempaan kääntyminen. Yksisuuntaisen kadun
vasemmasta reunasta ajetaan yksisuuntaisen kadun vasempaan reunaan. Tässä saattaa ajaa keskiviivan
oikealle puolelle kuvitellen kääntyvänsä kaksisuuntaiselle kadulle.
• Yksisuuntaiselta kadulta suoraan ajo kaksisuuntaiselle kadulle. Jos ajaa yksisuuntaisen kadun vasenta
reunaa suoraan, joutuu kaksisuuntaisella kadulla vastaantulevien kaistalle.

Tehtävä
Kerratkaa ennen ajoon lähtöä www.ajokorttikoulu.fi -sivustolta oppikurssista ”Ajolinjat risteykset” tehtävät 10-13
yksisuuntaisten katuristeysten ajolinjat. Suunnitelkaa ajoreitti, joka sisältää yllä olevan listan vaikeat kääntymiset
yksisuuntaisten katujen risteyksissä ja ajakaa reitti.

Opettajan tarkkailtava
•
•
•
•
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Oppilas ryhmittyy oikein risteyksissä.
Risteykseen tultaessa risteykseen sopiva ajonopeus ja vaihde on päällä jo muutaman metrin ennen risteystä.
Oppilas ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti.
Oppilas seuraa takaa tulevaa liikennettä katsomalla säännöllisesti peilejä.

Joukkoliikennekaistat, lyhyt risteysväli ym.
Kertauskysymyksiä
• Mistä tiedät, että risteävä katu on yksisuuntainen? Kadun alussa näkyy liikennemerkki, valkoinen nuoli
sinisellä pohjalla tai kielletty ajosuunta merkki.
• Mistä tiedät, että ajat yksisuuntaista katua? Kadun vasempaan reunaan on pysäköity autoja. Kadulle
tultaessa olet nähnyt liikennemerkin.

Bussikaistoilla tai joukkoliikennekaistoilla ei saa ajaa henkilöautoilla. Bussikaistaa saa ja pitää käyttää ryhmittymiseen seuraavassa risteyksessä kääntymistä varten. Risteyksen yli suoraan ajaminen bussikaistaa käyttäen on
kiellettyä.

Tilanteita, joissa ei tarvitse kääntyä tien oikeaan laitaan
Tieliikennelain mukaan oikealle käännyttäessä risteyksestä poistutaan ajoradan oikeanpuoleiselle kaistalle. Aikaisemmin on jo harjoiteltu tilannetta, jossa on useita kaistoja rinnakkain. Silloin käännyttäessä pysytään omalla
kaistalla. On olemassa muutama muu tilanne, jolloin oikeaan tai vasempaan käännyttäessä sopivan kaistan saa
ottaa jo risteyksestä poistuttaessa.
Risteyksestä poistutaan oikealle ajoradan oikeaan reunaan ja toisaalta risteykseen saavuttaessa vasempaan kääntymistä varten ryhmitytään keskiviivan viereen. Kun risteysväli on lyhyt, säännökset kilpailevat keskenään. Risteyksestä pitäisi poistua oikeaan oikeanpuoleista kaistaa ja seuraavassa lähellä olevassa risteyksessä pitäisi ryhmittyä
keskiviivan viereiselle kaistalle vasempaan kääntymiseksi. Tilanteessa oikeaan käännyttäessä saadaan ajaa suoraan
keskiviivan viereen vasempaan kääntymistä varten.
Ruuhkaliikenteessä saa myös ottaa sopivan kaistan heti risteyksestä poistuttaessa. Jos oikeaan käännyttäessä
oikeanpuoleinen kaista on joukkoliikennekaista, risteyksestä saa poistua suoraan seuraavalle kaistalle, joka on
tarkoitettu kaikelle liikenteelle.

Raitovaunukaistan ja pyöräkaistan käyttö
Raitiovaunu- ja pyöräkaistaa (pyöräkaista ei ole pyörätie) käytetään ryhmittymiseen, jos kaista on erotettu
ajokaistasta katkoviivalla. Yhtenäistä valkoista viivaa ei saa ylittää. Raitiovaunukaista voi olla tarkoitettu myös
autoille, mutta pyöräkaista on aina tarkoitettu vain polkupyörille.

U-käännös puistokadulla
U-käännös puistokadulla tehdään aivan kuten käännyttäisiin kahteen kertaan vasempaan. Kokematon ajaja oikaisee helposti vastaantulevien kaistan kautta U-käännöstä tehdessään.

Tehtävä
Kerratkaa ennen ajoon lähtöä www.ajokorttikoulu.fi -sivuilta kohdasta ”Ajolinjat risteykset” bussi-, raitiovaunu- ja
pyöräkaistan käyttö ja harjoitelkaa niiden käyttöä ryhmitykseen. Onko alueellanne lyhyitä risteysvälejä ja puistokatuja. Kerratkaa ajokorttikoulu.fi sivustolta niissä toimiminen ja harjoitelkaa niissä ajamista.
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Ajaminen liikennetilanteissa, päätöskeskustelu
Trafin opetussuunnitelma edellyttää, että ennen itsenäisen ajon vaiheeseen siirtymistä opettaja ja oppilas käyvät
keskustelun, jossa todetaan oppilaan osaamisen taso taajamaliikenteen eri osa-alueilla. Seuraavaan vaiheeseen
siirrytään vasta, kun sekä oppilas että opettaja ovat yhtä mieltä siitä että osaamistaso on riittävä suuremmilla
nopeuksilla tapahtuvaan ajoharjoitteluun.
Päättökeskustelu käy helposti oheisen lomakkeen mukaisesti. Sekä opettaja että oppilas arvioivat jokaisen osaalueen osaamistason. Joko se on riittävä seuraavaan vaiheeseen lähtemiseen vai tarvitseeko se vielä lisäharjoitusta.

Auton käsittely. Liikkeelle lähtö, mäkilähdöt, pysäköinti, nopeudensäätely, vaihtaminen, mittasuhteiden arviointi, peruuttaminen.
Kevyen liikenteen huomioiminen, suojatielle aikovat jalankulkijat,
käännyttäessä eri suunnista tulevat pyörätietä käyttävät pyöräilijät.
Vuorovaikutus muiden tienkäyttäjien kanssa, suuntamerkki, väistämisaikeen osoittaminen, ääni- ja valomerkkien käyttö.
Turvallisen ajamisen perustaidot:
Havainnointi, katseen suunta, peilien käyttö, katveet, pään kääntö.
Liikennetilanteissa ajo hermostumatta, hätäilemättä ja kiireettömästi.
Nopeuden säätely.
Liikenteen ohjaus. Säännöt, merkit, valot, poliisi.
Ajovuorot erilaisissa risteyksissä oikeaan, suoraan, vasempaan.
Ajolinjat erilaisissa risteyksessä oikeaan, suoraan, vasempaan.
Kaistan vaihtaminen.
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Ajaminen itsenäisesti
Opetuksen kolmas ja viimeinen vaihe on itsenäisen ajamisen vaihe. Itsenäinen ajaminen ei tässä tarkoita yksin
ajamista. Ajo-opetus tapahtuu opettajan johdolla, mutta ajotaito on jo niin hyvä, että opettajan ei tarvitse puuttua
ajamiseen kovinkaan paljoa. Ajoharjoittelu tapahtuu isommilla teillä ja suuremmilla ajonopeuksilla. Taajamaajoakin harjoitellaan ja auton käsittelytaito kasvaa edelleen. Tässä osiossa on aika suorittaa myös vaikeiden olosuhteiden ajoharjoittelu. Liukkaan kelin ajoharjoittelu tapahtuu ajoharjoitteluradalla. Pimeällä ajon harjoittelun
voi tehdä joko vähäliikenteisellä yleisellä tiellä tai simulaattorilla autokoulussa.

Liittymästä ajo päätielle
Ison tien liikennevirtaan liittyminen on vaativa
tehtävä suuren ajonopeuden vuoksi. Joissakin
liittymissä kiihdytyskaista on lyhyt, jolloin aikaa
liikennevirtaan liittymiseen jää vain vähän.
Isolla tiellä ajettaessa on hyvä auttaa liittymästä
tulevia autoja kaistan vaihdossa. Kuvassa auto A
on tulee liittymän kohdalle samaan aikaan kuin
valkoinen auto. A:n kuljettaja luopuu ajovuorostaan ja antaa tietä valkoisella autolle hidastamalla
ajonopeutta. Kaistan vaihtamista ei saa käyttää tässä
tilanteessa.

Tehtävä
Harjoitellaan liittymästä ajoa isoille teille ja isolla
tiellä tien antamista liittymistä tuleville.

Opettajan tarkkailtava
• Kiihdytys on riittävän ripeä.
• Suuntamerkin käyttö.
• Pään kääntäminen katvealueen
havaitsemiseksi.

110

Liittymästä ajo päätielle muodostuu kolmesta vaiheesta:
1) Voimakas kiihdytys päätien nopeuteen. Loppunopeus
on päätien nopeusrajoituksesta riippuen 60 km/h tai
jopa yli 100 km/h.
2) Liittyminen päätien liikenteeseen ajetaan samalla
tavalla kuin kaistan vaihto. Suuntamerkki, katvealueen
tarkistus päätä kääntäen ja siirtyminen päätien
ajokaistalle. Kun oma ajonopeus vastaa päätien
liikennevirran nopeutta, kaistan vaihtaminen onnistuu
aika pieneen rakoon.
x) Joskus harvoin päätie on ruuhkainen, eikä kukaan
anna tilaa kaistan vaihtoon. Silloin auton joutuu
pysäyttämään tälle kohtaa. Tämä on kuitenkin
vaarallinen ratkaisu.

Moottoritiellä ajo, ohittaminen
Moottoritiellä ajo on helppoa. Kukaan ei tule vastaan eikä risteyksiä ole. Moottoritiellä ajoa rajoittaa säännöt:
• Aja oikeanpuoleista kaistaa aina kun siellä on tilaa.
• Moottoritiellä ohittaminen oikealta puolelta on kiellettyä. Se on sallittua vain jos kaistat johtavat eri
suuntiin, esimerkiksi toinen kaista vie Lahteen ja toinen Porvooseen. Oikealta ohittaminen on myös sallittua
silloin, kun liikenne on ruuhkaista ja autojonot etenevät eri kaistoilla eri nopeuksilla.

Tehtävä
Ajakaa moottoritiellä. Harjoitelkaa kaistan vaihtamista ja ohittamista ohittamalla kuorma-autoja. Raskaalla
liikenteellä on autoissa laite, joka rajoittaa ajonopeuden alle 90 km/h. Ne ajavat moottoriteiden nopeusrajoituksia
hitaammin, joten ohittamisen vaiheita on turvallista harjoitella nopeusrajoituksia rikkomatta ja vastaantulevaa
liikennettä pelkäämättä. Ohituksessakaan ei ole luvallista ajaa ylinopeudella.

Ohittaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varmista että eteenpäin on riittävä näkyvyys ja tyhjää tietä.
Varmista että takaa tulevalla ei ole suuntamerkkiä ohitusaikeen merkkinä.
Varmista että edessä ajavalla ei ole suuntamerkkiä ohitusaikeen merkkinä.
Suuntamerkki päälle.
Katvealueen tarkastus päätä kääntämällä ennen ohituksen aloitusta
Kiihdytys, ohitus,
Suuntamerkki oikeaan ja paluu omalle kaistalle.

Ohittakaa rekka-auto ja mitatkaa ohitusmatka alkaen siitä, kun alatte siirtyä rekan takaa vasemmalle kaistalle ja
päättyen siihen, että olette palanneet takaisin oikeanpuoleiselle kaistalle rekan eteen. Tehkää ohitusmatkan mittaus kahdella eri nopeudella. Suuremmalla nopeudella tehtävän voi tehdä vain kesällä moottoritiellä, jossa suurin
sallittu nopeus on 120 km/h. Mittauksen voi tehdä trippimittarilla tai mittaamalla kellolla ohitusajan sekunneissa.
Auto kulkee 100km tuntinopeudessa 27 metriä sekunnissa ja 120 km tuntinopeudella 33 metriä sekunnissa.

Ohitusnopeus Ohitusmatka Näkyvyyden tarve
metriä
kaksisuuntaisella tiellä
100 km/h
120 km/h
Taulukon kolmanteen sarakkeeseen tehdään arvio näkyvyyden tarpeesta silloin, kun ohitetaan tavallisella valtatiellä, jossa on vastaantulevaa liikennettä. Näkyvyyden tarve on yli kaksinkertainen verrattuna ohitusmatkaan,
sillä vastaantuleva liikenne ehtii kulkea ohituksen aikana saman matkan mitä ohitukseen tarvitaan.
Ohittaminen on liikenteen vaarallisimpia tehtäviä. Ajonopeudet ovat suuret ja vastaan tulevaan autoon törmätessä törmäysvoimia ei pidättele turvavyöt eikä airbagit.

Opettajan tarkkailtava
• Oppilas tarkastaa katvealueen päätä kääntämällä ennen kaistan vaihtoa
• Ohituksen kiihdytys on rivakka (moottoritiellä tämä ei ole tärkeää, mutta tässä harjoitellaan ohitusta
tavallisella tiellä ohittamista varten).
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Viimeisiä ajokertoja
Kertauskysymyksiä
• Miksi moottoritiellä ei saa ajaa vasenta kaistaa jatkuvasti ja hitaasti? Ohittaminen oikealta puolelta on
kiellettyä. Vasenta kaistaa hitaasti ajava tukkii tien.
• Paljonko tarvitaan näkyvyyttä rekka-auton ohitukseen kun nopeusrajoitus on 100 km/h? Lähes kilometri.
• Kerro jotakin ekologisesta ajosta. Nopea kiihdytys, tasaisella nopeudella isolla vaihteella ajo, pitkä
moottorijarrutus risteystä lähestyttäessä. Renkaissa korkea paine vähentää kulutusta. Auton säännöllinen
huolto ja säätö vähentää kulutusta. Tarpeettomien ajojen välttäminen. Ajoreitin suunnittelu niin että turhaa
ajoa jää pois. Vähäkulutuksisen auton valinta.
• Miten ilmennät liikenteen sosiaalisuutta? Vuorovaikutuksella, hidastamalla nopeutta osoitan antavani tietä,
suuntamerkeillä, joskus ääni- ja valomerkillä.

Tehtävä
Tutkikaa autossa olevaa rekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistuksessa on auton valmistusnumero. Etsikää se
auton ohjekirjan avulla autosta. Mitä tarkoittavat auton omamassa ja kokonaismassa? Paljonko on auton kokonaismassa? Monelleko henkilölle se on rekisteröity? Kuinka painavaa peräkärryä autolla saa vetää? Saako B-luokan ajokortilla vetää kyseistä yhdistelmää?
Kun auton perään laitetaan peräkärry, puhutaan ajoneuvoyhdistelmästä. Yhdistelmän mittoja, painoja ja kuljettamista rajoittaa kolme seikkaa.
• Lainsäädäntö antaa tiettyjä rajoituksia yhdistelmän mitoista ja painoista.
• Ajoneuvon valmistaja ilmoittaa suurimmat sallitut perävaunun massat, henkilöautoilla ne ovat yleensä
pienemmät kuin lain sallimat maksimiarvot.
• Viimeisenä rajoittavana tekijänä on ajokortti. Vaikka henkilöauton ja perävaunun yhdistelmä täyttäisi
kaikki lain- että auton valmistajan vaatimukset, yhdistelmää ei välttämättä saa ajaa B-luokan ajokortilla.

B-luokan ajokortilla saa kuljettaa enintään kahdeksalle henkilölle rekisteröityä autoa, jonka kokonaismassa on
enintään 3500kg. B-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää, jossa yhdistelmän kokonaismassa on enintään
3500 kg tai yhdistelmää, jossa vetoauto kuuluu B-luokkaan ja perävaunun kokonaismassa on enintään 750kg.
Yhdistelmän kokonaismassa saadaan laskemalla yhteen rekisteröintitodistuksiin
merkityt vetoauton ja perävaunun kokonaismassat. Autoa ja perävaunua ei siis
punnita.

Liikennetehtäviä
Peruuttakaa kapealla tiellä 20 metriä.
Etsikää risteys, jossa on oheisen kuvan mukaisia merkkejä. Miten ajovuorot
määräytyvät risteyksessä?

Viimeisellä ajokerralla ennen ajokoetta kannattaa keskittyä
nopeusrajoitusten noudattamiseen, nopeuden hidastamiseen risteyksiä
lähestyttäessa ja hitaaseen ajonopeuteen risteyksissä ja kiertoliittymissä.
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Etuajo-oikeutetun
liikenteen suunta.
Teoriakokeessa tähän
liikennemerkkiin liittyvät
kysymykset aiheuttavat
eniten virheitä.

Vaikeat olosuhteet
Pimeällä ajon harjoitus
Vaikeiden olosuhteiden opetukseen kuuluu pimeällä ajon harjoittelu. Opetussuunnitelmassa harjoitukseen on
varattu aikaa yksi teoria- ja yksi ajotunti. Harjoituksen voi tehdä pimeän aikaan yleisellä vähäliikenteisellä tiellä
tai simulaattorilla autokoulussa (hinta noin 100 euroa).
Ennen pimeällä ajon harjoittelua on käytävä läpi Ajokorttikoulu.fi -sivustolta sekä ohitusta että valojen käyttöä
koskevien oppikurssien pimeällä ajoa koskevat osat.
Harjoituksissa opetellaan yhteispeliä valojen käytössä ohitus- ja kohtaamistilanteissa. Lisäksi havaitaan konkreettisesti, kuinka mustiin pukeutunut jalankulkija häviää pimeyteen jo muutaman metrin etäisyydellä autosta.
Sopiva paikka harjoitteluun on vähäliikenteinen valaisematon tie, jossa on riittävän pitkä suora ohituksen harjoitteluun. Paras aika harjoitteluun on syksyinen yö, kun lumi ei vielä ole maassa.
Opetuksen antamista rajoittaa muutama sääntö:
• pimeällä ajon harjoittelu on oltava tehtynä perusvaiheessa, jos ajokokeeseen mennään joulu-, tammi- tai
helmikuussa. Muulloin harjoituksen saa jättää harjoitteluvaiheessa autokoulussa tehtäväksi.
• touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa harjoitusta ei saa tehdä tiellä kesäöiden valoisuuden vuoksi.
• huhtikuussa ja syyskuussa pimeällä ajon harjoitteluun tarvitaan ajokokeen vastaanottajan etukäteen
antamaa lupa (lupahakemus on tämän oppaan liitteenä). Lokakuusta maaliskuuhun lupaa ei tarvita.
• simulaattoriopetukseen ei tarvita lupaa ja harjoituksen voi tehdä ympäri vuoden.

Harjoitusvälineet
• Opetusauton lisäksi toinen auto, jotta valojen käyttöä ohitus- ja kohtaamistilanteissa voidaan harjoitella.
• Puhelimet yhteydenpitoon ja varoittamiseen, jos tiellä liikkuu ulkopuolinen tienkäyttäjä.
• Henkilö, jolla on tummat vaatteet, joissa ei ole heijastinta. Ohjeissa hänestä käytetään nimitystä ”Tumma”.
Tumma voi olla toisen auton kuljettaja.
• Heijasin, taskulamppu ja varoituskolmio autosta.

Harjoitus 1 Jalankulkijan havaitseminen auton valoissa
Harjoituksen tarkoituksena on selvittää heijastimien ja varoituslaitteiden havaitsemista lähi ja kaukovaloilla sekä
jalankulkijan käsitys omasta näkyvyydestään. Harjoitus toteutetaan alla olevan kuvan mukaisesti.

O

T1

T4

O
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T2

T3

Oppilas (O) istuu pysäytetyssä autossa, jossa on
kaukovalot päällä. Tummiin pukeutunut henkilö
T kävelee autosta poispäin. Kun henkilö alkaa
olla autosta näkymättömissä kohdassa T1, autosta
annetaan merkki ja hän ottaa esille heijastimen
ja kävelee vielä 100 metriä kohtaan T2. Siellä hän
näyttää varoituskolmiota ja taskulamppua auton
suuntaan.
Autoon vaihdetaan lähivalot ja T lähtee
kävelemään ilman heijastinta autoa kohti. Kun
autosta havaitaan kävelijä kohdassa T4, oppilas
nousee autosta ja käy toteamassa millaiselta
valaistus näyttää jalankulkijasta paikalla T4.

Kysymyksiä harjoituksesta
•
•
•
•
•

Miten erottuivat heijastin, varoituskolmio ja polkupyörän lamppu?
Miltä etäisyydeltä tummiin puetun henkilön saattoi erottaa kaukovaloilla?
Miltä etäisyydeltä sama henkilö erottui lähivaloilla?
Mitä jalankulkija ajattelee omasta havaittavuudestaan?
Harjoitus tehtiin pysähtyneessä autossa istuen. Miten havaitsemisetäisyyksiin vaikuttaa ajo normaalilla
ajonopeudella?

Harjoitus 2. pysäköinti
Harjoituksessa selviää pysäytetyn auton näkyminen erilaisia valoja käytettäessä. Opetusauto ja apuauto pysäköidään kuvan mukaisesti kauas toisistaan. Oppilas seuraa autostaan, kun apuauton valot ensin sammutetaan ja
sitten kytketään parkkivalot, etuvalot, lähivalot ja kaukovalot. Sitten hätävilkut laitetaan päälle ja hätävilkkujen
palaessa kytketään päälle parkkivalot, etuvalot, lähivalot ja kaukovalot. Kerrataan että pimäellä pysäköitäessä
autossa on oltava lähi- tai ajovalot päällä.

Harjoitus 3. jalankulkija pysäytetyn auton rinnalla
Harjoitusta jatketaan niin että T siirtyy kuvan mukaisesti ulos auton viereen. Oppilaan kuljettama opetuslupaauto lähestyy pysäköityä apuautoa. Missä vaiheessa oppilas näkee apuauton rinnalla olevan henkilön? Tällainen
tilanne voi syntyä, kun autosta puhkeaa rengas ja vararengasta ryhdytään vaihtamaan pimeällä tien varressa.

T
O

Apuauto on pysäköitynä lähivalot
päällä. Tumma (T) asettuu
seisomaan apuauton rinnalle
ilman heijastinta. Oppilas (O)
lähestyy apuautoa hiljaisella
ajonopeudella.
Kun oppilas havaitsee Tumman,
hän pysäyttää auton ja mittaa
askelilla matkan autosta
Tummaan.

Kysymyksiä harjoituksesta
• Miltä etäisyydeltä auton rinnalla seisova henkilö erottui?
• Jos auto kulkee 80km/h nopeudella (22 m/s), niin paljonko on aikaa havaitsemisesta kohtaamiseen?
• Tieliikennelain mukaan auto on voitava pysäyttää tien näkyvällä osalla. Mikä on sopiva ajonopeus
pysäköidyn lähivaloja käyttävän auton kohtaamiseen?
• Koe voidaan toistaa niin että pysäköidyssä autossa on etuvalot ja oppilas käyttää kaukovaloja. Silloin
havaintoetäisyys on paljon suurempi, sillä etuvalot eivät häikäise ja kaukovalot näyttävät paljon paremmin.

Harjoitus 4. Kaukovaloilta lähivaloille vaihtaminen
Tieliikennelain mukaan auton nopeutta on hidastettava ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista, sillä näkyvyys lyhenee.
Oppilas harjoittelee lähivaloille vaihtamista ajamalla ensin kaukovaloilla, hidastamalla nopeutta ja vaihtamalla
lähivaloille vasta nopeuden hidastamisen jälkeen.
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Harjoitus 5. Valojen käyttö kohdattaessa
Apuauto ja oppilaan kuljettama auto ajavat edestakaisin niin että kohtaavat toisensa tiellä: kohdattaessa harjoitellaan valojen vaihtamista lähivaloille ja katseen kohdistamista tien oikeaan laitaan vastaantulevan auton häikäistessä valoillaan.
Pimeällä ajoneuvojen kohdatessa tai ohittaessa on kysymyksessä yhteispeli parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi. Tässä
pelissä on kaksi keskenään ristiriitaista tavoitetta, joista
toinen vaatii valaisemaan tien parhaalla tavalla ja toinen
varoittaa häikäisemällä heikentämästä muiden tienkäyttäjien näkökykyä.
Hyvää valaistusta tarvitaan, jotta jalankulkijat, hirvet,
montut ja muut esteet havaittaisiin ajoissa. Hyvin valaisevat
Katse kohdistetaan tien oikeaan laitaan. Jos
katsotaan suoraan vastaantulevan auton
valoihin, silmät sokaistuvat ja kestää sekunteja
jopa minuutteja ennen kuin näkökyky on
palautunut entiselleen.

kirkkaat kaukovalot sokaisevat vastaantulevien tienkäyttäjien silmät. Häikäistymisen välttämiseksi on käytettävä
lähivaloja, jolloin itse joutuu ajamaan sokkona. Sopivalla
tilannenopeudella ja hyvällä yhteispelillä saavutetaan kohtuullinen näkyvyys ja vältetään häikäistyminen.

Tavallisesti lähivalot vaihdetaan, kun vastaantulijan valot alkavat häikäistä. Silloin myös vastaantulija ymmärtää
vaihtaa omat valonsa lähivaloille. Kaarteissa tämä ei päde. Ulkokaarretta ajava voi käyttää kaukovaloja kauemmin
kuin sisäkaarretta ajava, sillä ulkoaarteessa ajavan valot suuntautuvat tien ulkopuolelle.

Harjoitus 6. Peilien kautta häikäistyminen
Oppilas ja apuauto ajavat peräkkäin. Oppilas ajaa edellä. Apuauto käyttää vuorotellen kauko- ja lähivaloja. Oppilas saa käsityksen, kuinka paljon kaukovalojen käyttö häikäisee peilien kautta.

Harjoitus 7. Valojen käyttö ohituksessa
Opetusauto ja apuauto ohittelevat vuorotellen toisiaan. Ohituksen kuluessa harjoitellaan valojen ja suuntamerkkien käyttöä. Ohittaja käyttää lähivaloja ajaessaan ohitettavan perässä. Ohittaja laittaa suuntamerkin ja ajaa ohitettavan rinnalle ja vaihtaa kaukovalot. Hetken aikaa molemmissa autoissa palaa kaukovalot. Ohitettava vaihtaa
lähivalot ja ohittaja vaihtaa suuntamerkkiä ja palaa omalle kaistalle.
Harjoitus kannattaa tehdä alussa hitaalla nopeudella.

Loppukeskustelu
Harjoituksen päätyttyä pidetään loppukeskustelu, jossa käydään läpi harjoitukseen liittyviä kysymyksiä ja pohditaan sopivaa tilannenopeutta erilaisissa pimeällä ajon tilanteissa.
Harjoituksesta tehdään merkintä lomakkeelle ”Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta” (E100). Merkinnän allekirjoittaa vastaava opetuslupaopettaja.
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Liukkaan kelin ajoharjoittelu radalla
Kuljettajakoulutuksen perusvaiheeseen kuuluu yksi ajotunti ajoharjoittelua liukkaan kelin harjoitteluradalla. Harjoittelu on suoritettava hyväksytyllä ajoharjoitteluradalla. Suomessa on muutamia kymmeniä ajoharjoitteluratoja.
Kaikki radat ovat samankaltaisia, sillä liikenneministeriön asetuksen mukaan radalla on oltava sekä liukastettu
suora että oikealle kääntyvä kaarre. Linkki hyväksyttyjen ajoharjoitteluratojen luetteloon löytyy www.ajokorttikoulu.fi -sivuilta.
Harjoitusaika ajoharjoitteluradalle
pitää varata etukäteen. Useimmilla
radoilla opetusluvalla opettaville on
varattu rata-aikaa kerran viikossa
pari tuntia. Useimmat radat vaativat
etukäteismaksun radan käytöstä.
Ratamaksu vaihtelee 25 ja 150 euron
välillä.
Tavallisesti rata-ajo alkaa opetustilanteessa, jossa paikalle saapuneille
opetuslupaopettajille ja oppilaille
kerrotaan radan turvallisuuteen ja
ajoradan ratasääntöihin. Opastukseen kuuluu tavallisesti myös video
liukkaalla ajamisesta. Opetustilaisuuden jälkeen radalle pääsee
samanaikaisesti kymmenkunta autoa
harjoittelemaan ajamista. Radalla
käyntiin kuluu aikaa pari tuntia,
josta varsinaista ajoa harjoitteluradalla on tunti.

Harjoitteluradalla on kaksi ajolenkkiä. Toisesta ajolenkistä on
liukastettu kaarre -osuus ja toisesta pätkä suoraa tietä.
Radalla saattaa olla samanaikaisesti kymmenkunta autoa, joista puolet
kiertää suoraa lenkkiä ja puolet kaarrelenkkiä. Puolen tunnin ajon
jälkeen lenkit vaihdetaan niin että kaikki saavat harjoitella ajamista
kaarteessa ja suoralla.
Liukkaalle ajoradan kohdalle saa ajaa vasta kun edellinen auto on
poistunut sieltä.
Kuva on Kemoran moottoriradalta Vetelistä.

Harjoittelun tavoitteet
Ajorataharjoittelun tavoitteena on, että oppilaalle syntyy kokemukseen pohjautuva realistinen käsitys liukkaalla
ajamisesta. Tuon käsityksen perusteella oppilaan pitäisi ymmärtää turvavälien merkitys liukkaalla ja osata sovittaa
ajonopeus tien liukkautta vastaavaksi. Oppilaan pitäisi ymmärtää harjoituksen jälkeen, että liukkaudesta johtuvat onnettomuudet on vältettävissä riittävän hiljaisella ajonopeudella ja käyttämällä riittävän pitkiä turvavälejä.
Varsinaisten liukkaalla ajamisen taitojen opiskeluun yksi tunti on liian lyhyt aika, mutta perusasioita liukkaalla
ajamisesta ehtii ajotunnin aikana kokeilla.
Liukkaalla kelillä ajettaessa on vältettävä nopeita ohjausliikkeitä. Äkkijarrutus, kaasutus ja ohjauspyörän liika
kääntäminen saattavat aiheuttaa auton lähtemisen luisuun.
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Harjoitukset liukkaaseen kaarteeseen ajamiseen
Opettaja ja oppilas saavat vapaasti päättää, miten harjoitellaan ajamista liukkaan kelin radalla. Alla on eräs mahdollinen harjoitusjärjestys kierroskierrokselta.
• Oppilas etsii ajaa kaarteeseen kierros kierrokselta nopeammin kunnes auto lähtee luisuun. Ensin 40 km/h
sitten 50 km/h.
• Oppilas ajaa kaarteeseen lähes luistonopeudella, ja jarruttaa kaarteessa voimakkaasti.
• Oppilas ajaa kaarteeseen lähes luistonopeudella ja kaasuttaa kaarteessa.
• Oppilas ajaa kaarteeseen lähes luistonopeudella ja käyttää käsijarrua kaarteessa.
• ABS tai ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois päältä ja tehdään samat harjoitukset.
• Oppilas ajaa kaarteeseen sellaisella nopeudella, että auto lähtee luisuun. Oppilas yrittää hallita luisua,
painamalla kytkimen pohjaan, kääntämällä etupyöriä luisun suuntaan ja painamalla jarrua varovasti.
• ABS tai ajonvakautus kytketään päälle ja oppilas yrittää hallita luisua kaarteessa.

Harjoitukset suoralle ajettaessa
Suoralla osuudella voidaan harjoitella esteen väistämistä,
hätäjarrutusta ja tavallista jarrutusta. Monesti talvella
jarrutettaessa toiset pyörät ovat liukkaalla jäällä ja toiset
kuivalla kestopäällysteellä. Tällaista tilannetta harjoitellaan
ajamalla liukkaan alueen sivuun siten että toiset pyörät
ovat liukkaalla ja toiset kestopäällysteellä radan sivussa.

Harjoitusradan suoralla osuudella radan yläpuolelta
riippuu vaahtomuovitankoja. Tankoihin törmäämistä
ei tarvitse pelätä. Esteen väistämistä voi harjoitella
yrittämällä kiertää tangot niihin osumatta.
Toinen harjoitus vastaa risteykseen pysäyttämistä
tai hätäjarrutusta. Harjoituksessa ajetaan
vaahtomuovitankojen kohdalta ja yritetään pysäyttää
auto jarruttamalla ennen tankojen takana olevia
ohjauskartioita.

• Ajetaan radalle 20 km/h nopeudella, jarrutetaan
lukkojarrutuksella ja painetaan mieleen jarrutusmatka.
• Ajetaan radalle 40 km/h nopeudella jarrutetaan
lukkojarrutuksella ja painetaan mieleen jarrutusmatka.
• Yritetään väistää jarruttaen estettä erilaisilla
nopeuksilla. Jarrutus aloitetaan ensimmäisten
ohjauskartioiden kohdalta.
• Jarrutetaan 50km/h nopeudesta voimakkaasti
siten, että toiset pyörät ovat liukkaalla alueella ja
toiset siitä sivussa.
• Otetaan ajon vakautusjärjestelmä tai ABS -jarrut
pois käytöstä ja toistetaan tehtävät.

Loppukeskustelu
• Verratkaa sopivaa ajonopeutta kaarteeseen ajettaessa kuivalla kesäkelillä ja liukkaalla jäisellä tiellä?
• Verratkaa jarrutusmatkan ja nopeuden suhdetta, kun teitte suoralla osuudella lukkojarrutukset. Paljonko
jarrutusmatka kasvoi, kun nopeus kaksinkertaistui.
• Miten liukkaus vaikuttaa turvaväliin?
• Mikä on sopiva tilannenopeus kun yöllä liukkaalla kelillä vaihdetaan kaukovalot lähivaloiksi?
• Kuinka paljon nopeutta pitäisi hidastaa liukkaalla talvikeliillä, että turvallisuustaso vastaisi kesällä kuivalla
kestopäällysteellä ajoa.
• Ovatko talvisella teillä pyörän urien kohdat, keskipolanne ja tien reunat yhtä liukkaita? Miten liukkauseroja
voi hyödyntää ajamisessa.
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Kuljettajantutkinnon ajokoe
Kuljettajantutkinnossa tutkinnon vastaanottaja eli tutvo käyttää yksittäisen oppilaan kohdalla suurta viranomaisvaltaa. Tutkinnossa epäonnistuminen tietää taloudellisia menetyksiä ja joissakin tapauksessa se voi myös estää
työpaikan saannin tai vaikka suunnitellun lomamatkan. Viranomainen ei saa toimia mielivaltaisesti, vaan vallankäyttö on aina normitettua.
Ajokokeen sisällön ja hylkäämisperusteiden normit on kerrottu Trafin ohjeessa ”Kuljettajantutkinnon ajokoe”
(www.ajokorttikoulu.fi - materiaalit - opetuslupalinkit). Julkaisussa kerrotaan ajokokeen vähimmäissisältö ja
kokeen arvosteluperusteet. Ohje ei ole mitenkään lukuystävällinen opetuslupaopettajalle, sillä se sisältää kaikki
ajokokeet moposta rekka- ja linja-auto kortteihin. B-luokan ajokoetta koskevat asiat on ripoteltu ympäri julkaisua
ja sen liitteitä. Julkaisussa käytetään termejä, jotka eivät aukea selittämättä tavalliselle kansalaiselle. Esimerkiksi
K-virhe eli konflikti tarkoittaa ajokokeen hylkäykseen johtavaa ajovirhettä. Julkaisussa on lueteltu 40 ajokokeen
hylkäykseen johtavaa virhettä ja toistasataa muuta virhettä. Käytännön ajotilanteissa ja ajokokeessa selviämisen
kannalta näistä virheistä vain pieni osa on sellaisia, että niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.
Tähän oppaaseen on koottu ”Kuljettajantutkinnon ajokoe” -julkaisusta B-luokan ajokorttia koskevat suoritusohjeet ja hylkäysperusteet. Hylkäysperusteista on pyritty erottelemaan olennaisimmat asiat, joita voi välttää tiedostamalla niitä ajon aikana. Nämä olennaiset asiat ovat samalla turvallisen liikenteessä liikkumisen perusasioita, jotka
on hyvä sisäistää ja muistaa kaikessa ajossa vielä ajokokeen jälkeenkin. Viranomaisen toiminnan tarkoitus on
tuottaa turvallisia liikenteessä liikkujia.
Opetuslupaopetus päättyy hyväksyttyyn
kuljettajantutkinnon ajokokeeseen.
Ajokokeeseen kannattaa valmistautua
huolellisesti, mutta epäonnistumista ei
kannata pelätä. Epäonnistumisprosentit
ovat sen verran suuria, että epäonnistuminen ei ole mikään häpeä. Epäonnistunut koe on samalla opettavainen tilanne,
sillä tutvot ovat entisiä autokoulun
opettajia ja antavat kokeen päätyttyä

Ajokokeen läpäisee ensimmäisellä yrityksellä
•
•
•
•
•

Noin 75% autokoulujen oppilaista.
Noin 65% opetuslupaoppilaista.
Noin 60% naisista.
Joillakin paikkakunnilla lähes 90% kaikista oppilaista.
Joillakin paikkakunnilla alle 60% kaikista oppilaista.

Tilastojen mukaan nuoret miehet, jotka selviävät parhaiten
ajokokeesta, ajavat ensimmäisinä vuosina kortin saamisen jälkeen
eniten kolareita. Nuorista naisista taas näyttää tulevan turvallisia
kuljettajia, vaikka ajokoe tuottaakin vaikeuksia.

kokemuksensa perusteella opettavaisen
ja rakentavan palautteen ajosta.
Koko maan keskiarvona kolmannes naisista ja neljännes miehistä reputtaa ajokokeen ensimmäisellä yrityksellä.
Reputtaneiden määrä vaihtelee sukupuolesta, koulutustavasta ja paikkakunnasta riippuen kymmeniä prosentteja. Suuremmilla paikkakunnilla läpäisyprosentti on pienempi. Syyksi voi arvella sen, että isoilla paikkakunnilla
liikennettä on paljon ja tiejärjestelyt ovat monimutkaisia. Pienellä paikkakunnalla ajoharjoittelussa ehtii tutustua
kaikkiin risteyksiin ja siten ajaminen on varmaa.
• Kuljettajantutkinnon ajokoe -ohjeesta: ”Ajokokeella varmistetaan, että hakija on saavuttanut hyväksytyssä
opetussuunnitelmassa määritellyn tavoitteen, osaa toimia vastuullisena kuljettajana huomioiden
turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden ja kykenee soveltamaan ajamisen perustaitoja itsenäisesti
ja turvallisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Lisäksi ajokokeella varmistetaan, että hakija osaa tunnistaa ja
arvioida riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle.”
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Ajokokeen suorituspaikat
Ajokoe suoritetaan Ajovarman toimipaikoilla. Samoilla paikoilla suoritetaan myös teoriakokeet, mutta teoriakokeen suorituspaikkoja on enemmän kuin ajokokeen suorituspaikkoja. Aika kokeeseen on varattava etukäteen.
Ilmeisesti ajokokeen ajan voi varata vasta hyväksytyn teoriakokeen jälkeen.
Kokeen saa suorittaa asuinpaikasta riippumatta missä tahansa Suomessa. Ajoturvallisuuden ja liikennesääntöjen osaamisen mittaamisen kannalta isommat paikkakunnat ovat parempia suorituspaikkoja kuin pienet paikat.
Kokeessa läpäisyn kannalta taas pienemmillä paikkakunnilla kortin saa helpommin.
Suositeltavinta on suorittaa koe oman asuinpaikkansa lähiympäristössä, valintatilanteessa isompia paikkakuntia
painottaen. Jos oppilas selviää ajokokeesta isolla paikkakunnalla, hän osaa ajaa turvallisesti myös pienemmissä
taajamissa.

Ajokokeeseen saapuminen
Ajokokeeseen kannattaa saapua parikymmentä minuuttia ennen kokeeseen varattua aikaa, niin että ehtii ilmoittautua ja maksaa kokeen sen alkamisaikaan mennessä. Oppilaan kannattaa ajaa autoa kokeeseen tultaessa, niin
että hän on hyvässä ajokunnossa ja valppaana jo kokeen alkaessa.
Ajokokeen lähtöpaikan ajojärjestelyihin ja alueen nopeusrajoituksiin. Esimerkiksi Kouvolassa ajokokeen lähtö- ja
paluupaikalla kaistajärjestelyt ovat sellaiset että ajokokeen lopussa koepaikan pihalla oppilas ajaa herkästi kiellettyyn ajosuuntaan. Vantaan Kaivokselassa koepaikan ohittavan tien nopeusrajoitusmerkkejä on vaikea havaita.
Ajokokeessa hakija on ensimmäisen kerran vastuullinen ja virallinen auton kuljettaja.

Ajokokeessa tarvitaan.
• Opetuskäyttöön hyväksytty B-luokan auto, joka on katsastettu ja
katsastuskunnossa. Tutvolla on oikeus rajoittaa auton lisävarusteiden käyttöä.
Esimerkiksi pysäköintiavustaja voidaan kytkeä pois käytöstä.
•
•
•
•

18 vuoden ikä.
Passi tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Teoriakoe on suoritettu hyväksytysti alle 12 kuukauden kuluessa.
Opetuslupa.

• Lomake E100 ”Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta”. Lomakkeelta on
löydyttävä seuraavat merkinnät:
- Teorian opetus on suoritettu.
- Ajo-opetusta on suoritettu vähintään vähimmäismäärä.
- jos ajokoe on joulu-, tammi- tai helmikuussa, pimeällä ajon opetus pitää
olla suoritettu.
- oppilas on tehnyt itsearvioinnin omasta ajotaidostaan.
• Opetuskortti E504 asianmukaisesti täytettynä. Kortilta tutvo katsoo esimerkiksi
sen, että maantieajoa on opetettu loppuvaiheessa vähintään 4 tuntia ja että
liukkaan kelin ajoharjoitteluradalla on käyty harjoittelemassa.
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Ajokokeen tapahtumat ja sisältö
Alkukeskustelu
Ajokoe alkaa viiden minuutin mittaisella alkukeskustelulla, jonka kuluessa ajokokeen pelisäännöt käydään läpi ja
tutvo varmistaa hakijan henkilöllisyyden ja tarkastaa papereista että kaikki ajokokeen edellytyksenä olevat opinnot ovat suoritettu.
”Kuljettajantutkinnon ajokoe” -ohje määrittelee tutvolle eli tutkinnon vastaanottajalle muutamia velvollisuuksia
kokeen järjestämisessä.
• Liikenneympäristöä hyödynnetään monipuolisesti ajokokeessa.
• Ajoreitin on kuljettava pääsääntöisesti väylillä, joilla autoilla muutenkin ajetaan.
• Tutvon on annettava ajo-ohjeet oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Tutvo ei saa antaa ohjetta niin että se
edellyttäisi liikennesääntöjen rikkomista. Jos seuraavassa risteyksessä on vasempaan kääntyminen kiellettyä,
tutvo ei saa sanoa ”Seuraavasta risteyksestä vasempaan”, mutta tutvo voi sanoa ”Seuraavasta mahdollisesta
risteyksestä vasempaan”.
• Hakijalla on oikeus kysymällä tarkentaa ohjeita. Muutoinkin kokeen kuluessa hakija ja tutvo voivat
keskustella ajon kuluessa, mutta tutvo ei saa antaa neuvoja ajamiseen.
• Ajaminen sisältää itsenäisiä ajotehtäviä (”Aja Linnanmäelle”. Jos hakija ei tiedä missä Linnanmäki on ja ajaa
sen vuoksi harhaan, niin se ei ole virhe. ”Meidän pitäisi päästä tällä moottoritiellä vastakkaiseen suuntaan”.
Hakija tekee omatoimisen käännöksen seuraavassa liittymässä).
• Ajaminen sisältää ohjeiden mukaan ajoa (”Seuraavasta valoristeyksestä vasempaan”).
• Ajaminen sisältää opasteiden mukaan ajoa (Aja Hakkilaan, hakija ajaa opasteiden perusteella itsenäisesti).
• Tutvo käyttää tarvittaessa jarrua onnettomuuden estämiseksi, vaikka hakija on auton virallinen kuljettaja.

Ajokokeen kulku
•
•
•
•
•
•

Ajokoe kestää vähintään 45 minuuttia.
Alkukeskustelulle varataan aikaa 5 minuuttia.
Ajoaika on vähintään 30 minuuttia.
Kokeen lopussa on 10 minuutin palautekeskustelu.
Tarvittaessa tulkki saa olla mukana ajokokeessa.
Opettaja saa olla mukana kokeessa hakijan suostumuksella. Opettajan
kannattaa olla mukana kokeessa, sillä se on opettavainen kokemus.
• Muita henkilöitä saa olla kokeessa mukana vain tutvon suostumuksella.
Jos opettajalla on monta oppilasta, toiselle oppilaalle kannattaa kysyä
lupaa kokeeseen osallistumisesta.
• Opettaja ei saa osallistua takapenkiltä kokeeseen millään tavalla. Siellä
istutaan hiljaa ja ihmetellään oppilaan toimintaa.

Ajo-osuus
Ajokokeen tärkein ja eniten aikaa vievä osuus on varsinainen ajo-osuus. Se kestää vähintään puoli tuntia ja sen
kuluessa hakija osoittaa ajotaitonsa liikennetilanteissa. Ajo-osuuden alussa hakijan on osoitettava että osaa säätää
auton laitteet itselleen sopiviksi. Toinen osoitettava asia ennen ajamisen aloittamista on auton hallintalaitteiden
käyttö ja perushuoltotoimenpiteet. Molemmat kokeet tehdään pistokokeina luetelluista tehtävistä.
Aloitustehtävien jälkeen alkaa ajokoe, joka sisältää ajoa monipuolisessa liikenneympäristössä. Lähes poikkeuksetta kokeessa ajetaan pienillä sivukaduilla, jossa on varottava lähes piilossa olevista tasa-arvoisista risteyksistä
oikealta tulevia. Isommille teille tultaessa on varottava ensiksi pyörätietä käyttäviä pyöräilijöitä ja sitten ajoradalla
kulkevia autoja. Reittiin kuuluu myös isompia monikaistaisia risteyksiä ja liikennevaloristeyksiä ja kiertoliittymiä.
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Tutvo pitää kirjanpitoa ajokokeen tapahtumista tämänkaltaisella lomakkeella. Lomakkeella on arvostelurivit yhdeksään
erilaiseen liikennetilanteeseen. Arvostelusarakkeisiin, joita on kuusi, merkitään onnistuminen kuuden eri ajotaidon osaalueen suhteen:
•
•
•
•
•
•
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A Havainnointi (katseen suunta, peilien seuraaminen ja pään kääntely katveiden havainnointiin).
B Arviointi (oman ja muiden ajoneuvojen nopeus, sijainnin ennakointi, kääntymiseen kuluva aika).
C Nopeudensäätely (havainnointiin, tarvittaessa väistämiseen ja yllätyksiin on jäätävä aikaa, tilannenopeus).
D Vuorovaikutus (väistämisen osoittaminen hidastamalla, suuntamerkki, muiden aikeiden ymmärtäminen)
E Ajoneuvon sijainti (kaistalla pysyminen risteyksissä ja muualla, turvaväli, ohittaminen).
F Liikenteenohjauksen noudattaminen (liikennevalojen, -merkkien, -sääntöjen ja opasteiden noudattaminen)

Moottoritielle tai muulle isolle tielle ajetaan kiihdytyskaistaa käyttäen. Puolessa

Ajo-osuuden tieto- ja taitotehtävät

tunnissa, jonka ajo kestää, ehditään saada

Ennen ajamaan lähtöä hakija säätää ainakin yhtä seuraavista:

hyvä kuva kuljettajan ajotaidosta erilaisissa liikennetilanteissa.
Jossakin vaiheessa ajokoetta testataan
auton käsittelytaitoa yhdellä tai kahdella
etukäteen tiedetyistä tehtävistä. Jonkun
käsittelytaitoa vaativan tehtävän on sisällettävä peruuttamista.

Loppukeskustelu
Ajo-osuuden jälkeen on noin kymmenen
minuutin mittainen loppukeskustelu.
Keskustelun tärkein anti oppilaalle on
hyväksymis/hylkäys päätöksen lisäksi
tutvon näkemys hakijan vahvoista ja
heikoista ominaisuuksista. Oppilas saa
ammattilaisen palautetta ajotaidostaan.
Ammattilaisen, joka on nähnyt tuhansia
vastaavia suorituksia ja kykenee kertomaan perustellut mielipiteensä ajotaidon

•
•
•
•
•

Istuimen säätö oikean istumisasennon saavuttamiseksi.
Taustapeilien säätäminen.
Turvavöiden säätäminen.
Pääntukien säätäminen.
Varmistaa, että kaikki ovet ovat kiinni.

Edellä mainitun lisäksi pistokokein tehdään aina yksi tarkastus
seuraavista kohteista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallintalaitteiden toiminta ja käyttö.
Valojen kunto ja käyttö.
Heijastimien toiminta.
Suuntamerkinantolaitteen kunto ja käyttö.
Äänimerkinantolaitteen kunto ja käyttö.
Renkaiden kunto.
Ohjauksen kunto.
Jarrujen kunto.
Öljyjen tai nesteiden (esim. moottoriöljy, jäähdytysneste,
pesuneste) määrät.

Ajosuoritukseen on sisällyttävä seuraavista tehtävistä vähintään
kaksi:
• Mäkilähtö joko seisontajarrulla tai ilman.
• Peruutus suoraan taaksepäin.
• Pysäköinti joko ajoradan suuntaisesti tai pysäköintiruutuun
etu- tai takaperin. Pysäköinti voidaan tehdä tasaisella maalla
tai mäessä.
• U-käännös ajo- ja/tai peruutusvaihdetta käyttäen.

vahvoista ja heikoista alueista.
Jos oppilas läpäisee ajokokeen, niin tutvo täyttää palautekeskustelun kuluessa lomakkeen E100 alaosassa olevan
”Kuljettajantutkintotodistuksen”. Opetusluvan voimassaolo päättyy tämän todistuksen luovutukseen.
Jos ajokoe päättyy hylkäykseen, tutvo määrää lisäopetusta 1-5 tuntia ja kirjoittaa vaadittavan opetuksen määrän
E100 lomakkeeseen. Uuteen kokeeseen voi mennä sitten, kun lisäopetus on annettu ja opettaja on vahvistanut
merkinnän nimikirjoituksellaan.

Ajokokeen hylkäysperusteet
Tutkinnon vastaanottaja ei arvostele ajokoetta mielivaltaisesti, vaan hänen on noudatettava ”Kuljettajantutkinnon
ajokoe” -ohjetta. Ohjeessa on lueteltu yli 150 erilaista virhettä. Virheitä arvostellaan asteikolla, jossa K-virheet eli
konfliktivirheet johtavat ajokokeen hylkäämiseen. V-virheet ovat vaaraa lisääviä virheitä, jotka eivät välttämättä
johda hylkäykseen. H -merkintä tarkoittaa hyvää suoritusta. Tutvo tekee merkinnät ajosuorituksesta Ajokokeen
arviointitaulukkoon lomakeella E100). Tähän oppaaseen on koottu K-virheitä eli hylkäykseen johtavia konflikti
-tason virheitä. Virheet ovat sellaisia, että tutvolla ei ole harkinnanvaraa, vaan koe on hylättävä virheen ilmetessä.
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Hakijan yksin tekemät virheet
Tämän otsikon alla on virheitä, jotka hakija tekee yksin. Nämä virheet eivät aiheuta ajokokeessa vaaraa kenellekään, mutta jossakin muussa liikennetilanteessa virheellä saattaisi olla kohtalokas seuraus. Esimerkiksi punaisia
päin ajaminen ei aiheuta vaaraa jos risteyksessä ei ole muita tienkäyttäjiä. Virhe aiheuttaa kuitenkin ajokokeen
hylkäyksen. Jos oppilas tekee opetusajossa tällaisia virheitä, ajokokeeseen on turha mennä. Näitä virheitä tekevä
hakija ei hallitse liikenteessä ajon perusteita eikä hänelle voi antaa ajokorttia ilman lisäharjoittelua.

Havainnointi
Ajokokeessa tapahtunutta.
• Kaistan vaihtaminen tai vaihtuminen
ilman havainnointia. Kaistaa vaihdettaessa
Kokeen alussa tutvo istahti autoon ja laittoi oven
suuntamerkin päälle laittamisen jälkeen on
huolimattomasti kiinni ilmeisesti tahallaan.
vielä kerran katsottava takaviistoon ennen
Alkukeskustelun jälkeen, kun hakija käynnisti
auton, kojetaulussa paloi avoimen oven
kaistan vaihtamista. Jos sitä ei tee, tutvo joutuu
merkkivalo. Hakija läpäisi ensimmäisen tehtävän
hylkäämään ajokokeen. Kaistan vaihtuminen
eli osasi varmistaa, että kaikki ovet ovat kiinni
tarkoittaa, että ajautuu kaistalta toiselle
ennen ajoonlähtöä.
ajattelematta asiaa. Esimerkiksi ajamalla suoraan,
kun kaistat tekevät mutkan.
• Risteystä lähestyessään hakija käyttää liian suurta tilannenopeutta, jolloin ajokokeen vastaanottajan
on puutuutava ajoon. Pysähtyminen tai muiden tienkäyttäjien väistäminen ei olisi mahdollista, keli,
näkemät ja lähestyvien ajoneuvojen nopeus huomioiden. Tämä asia liittyy sekä nopeuden säätelyyn että
havainnointiin. Risteystä on lähestyttävä niin hitaasti, että havainnointi ja pysäyttäminen on mahdollista.

Ajoneuvon sijainti
• Kun menosuuntaan on kaksi kaistaa, hakija kääntyy oikealta kaistalta vasemmalle tai vasemmalta
kaistalta oikealle paikassa jossa ei ole pakollista ajosuuntaa osoittavia merkejä. Tällainen tilanne syntyy
helposti yksisuuntaiselta kadulta vasempaan käännyttäessä. Käännytään yksisuuntaisen kadun oikeasta
reunasta keskiviivan vierestä vasempaan.
• Risteyksessä on pakollinen ajosuuntamerkein merkitty kaksi samaan suuntaan kääntyvää kaistaa.
Hakija, kääntyessään risteyksessä, poistuu risteyksestä huomaamattaan väärälle kaistalle. Hakija
vaihtaa kaistaa risteysalueella. Monikaistaisissa risteyksissä on tiedettävä mitä kaistaa risteykseen tulee ja on
poistuttava risteyksestä samaa kaistaa käyttäen.
• Tarpeeton toistuva kahdella kaistalla ajo. Jos kuljettaja ei ole selvillä auton paikasta ajoradalla, vaan ajaa
päällä pitkän ajokaistaviivan matkaa, niin kaista-ajoa pitää harjoitella tutvon määräämillä lisäajotunneilla.

Nopeuden säätely
• Ylinopeus 5 – 10 km/h jos se on toistuvaa. Yli 10 km/h ylinopeus aiheuttaa kokeen hylkäämisen
tilanteeseen katsomatta. Tässä tutvolla ei ole harkintavaltaa, vaan ajokoe on hylättävä ylinopeuksista.
• Piittaamattomuus erityisiä jalankulkijaryhmiä kohtaan (esimerkiksi lapset, iäkkäät, vammaiset).
Väistämisaie on näytettävä hidastamalla tai pysähtymällä. Lapsia ja pyöräilijöitä ohitettaessa ne on
kierrettävä kaukaa. Ohitusta ei tehdä polkupyörää hipoen suurella nopeudella.
• Hakija lähestyy mutkaa, kohtaamista ahtaalla kadulla, liikennevaloja tms. tilannetta niin suurella
nopeudella, että vaaran tai vahingon välttämiseksi ajokokeen vastaanottajan on puututtava ajoon.
• Peruutettaessa tilannenopeus kasvaa niin suureksi, että ajokokeen vastaanottajan on puututtava ajoon
ajoneuvon hallinnan menettämisen estämiseksi tai törmäyksen välttämiseksi.

Liikenteen ohjaus
On olemassa joukko liikennemerkkejä ja muita liikenteen ohjaus tapoja, joiden noudattamatta jättäminen johtaa
heti ajokokeen hylkäykseen.
• Suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon tai raitiovanun ohittaminen pysähtymättä.
• Poliisin antaman pysähtymiskehotuksen noudattamatta jättäminen.
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Liikenneopasteita, joiden noudattamatta jättäminen johtaa ajokokeen hylkäykseen

Liikennevaloissa punaisia päin ajaminen tai keltaisia
päin ajaminen silloin, kun pysähtyminen olisi mahdollista
ilman äkkijarrutusta johtaa ajokokeen hylkäykseen.

Kielletty ajosuunta, moottoriajoneuvolla ajo kielletty
ja ajoneuvolla ajo kielletty -merkkien ohittamisesta
seuraa ajokokeen hylkäys.

STOP -merkin ohittaminen pysähtymättä.

Väistämisvelvollisuus kohdattaessa ja erilaisten kääntymisen
kieltävien merkkien noudattamatta jättäminen johtaa
ajokokeen hylkäykseen. Kuvassa on vain yksi kääntymisen
kieltävä merkki, oikeaan kääntyminen kielletty.

Liikenteenjakajan ohittaminen väärältä puolelta
johtaa ajokokeen hylkäykseen. Koe hylätään myös
jos risteysalueella vaihdetaan kaistaa pakollinen
ajosuunta -merkkien jälkeen.

Tutkinnon vastaanottajan puuttuminen ajosuoritukseen
Joskus tutvo joutuu käyttämään jarrupoljinta tai muutoin puuttumaan ajoon estääkseen onnettomuuden. Tavallisesti silloin väistetään muita tienkäyttäjiä eli paikalla on hakijan lisäksi muuta liikennettä. Ajoon puuttuminen on
samalla hylkäystuomio ajokokeesta. Tässä on lueteltu ”Kuljettajantutkinnon ajokoe” -ohjeesta ajokokeen hylkäykseen johtavia virheitä, jotka eivät ole tulleet aikaisemmin esille.

Havainnointi
• Väistämisvelvollisuuden laiminlyönti niin että etuajo-oikeutetun ajoneuvon kuljettaja joutuu
luopumaan etuajo-oikeudestaan. Esimerkiksi kärkikolmio -merkin jälkeen pyörätien ylitys niin että
pyöräilijä joutuu pysähtymään.
• Väistämisvelvollisuuden laiminlyönti siten että ajokokeen vastaanottaja puuttuu hakijan ajamiseen
vaaran välttämiseksi. Esimerkiksi ei väistä suojatietä käyttävää jalankulkijaa.
• Hakija ei huomioi linja-auton pysäkiltä lähdössä olevaa linja-autoa nopeusrajoituksen ollessa
enintään 60 km/h ja ajokokeen vastaanottajan on puututtava ajoon vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Enintään 60km/h nopeusrajoitusalueella pysäkiltä lähtevälle linja-autolle on annettava tilaa.
• Linja-autokaistan käyttö muuhun kuin ryhmitystarkoitukseen, jos se häiritsee muuta liikennettä.
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Arviointi
• Kiihdytyskaistalta varsinaiselle ajokaistalle tullessaan hakija tekee havainnointivirheen. Ajokokeen
vastaanottajan on estettävä vaarallinen kaistanvaihto. Hakija kääntelee päätään ja tekee havaintoja,
mutta tekee virheellisen arvion omasta ja muiden ajonopeudesta ja tilan tarpeesta.
• Kaistanvaihtotilanteessa hakija arvioi väärin takaa lähestyvän ajoneuvon nopeuden. Ajokokeen
vastaanottaja estää vaarallisen kaistanvaihdon. Hakija tekee havaintoja, mutta päätyy virheelliseen
arvioon takaa tulevan nopeudesta.
• Ohituksessa hakija tekee arviointivirheen ja ajokokeen vastaanottajan on estettävä vaarallinen ohitus.
Esimerkiksi arvioi tarvittavan ohitusmatkan liian lyhyeksi ja aloittaa ohituksen huolimatta vastaantulevasta
liikenteestä. Maaseudulla mutkaisella tiellä ajavan traktorin ohittaminen, kun näkyvyys ei ole riittävä.

Vuorovaikutus
• Hakija tekee tarpeettoman äkkijarrutuksen toistovaloihin ja ajokokeen vastaanottajan on estettävä
pysähtyminen peräänajon välttämiseksi. Toistovalot ovat risteyksen takana olevat valot. Kun pääopastin
on ohitettu, risteyksestä saa ajaa pois, vaikka valot vaihtuisivat punaisiksi.

Ajoneuvon sijainti.
• Peruutettaessa ajokokeen vastaanottajan on puututtava hakijan suoritukseen törmäyksen estämiseksi.
Ajokokeen osana on aina peruutustehtävä.
• Hakija on ohittamassa pyöräilijän tai jalankulkijan liian läheltä ja ajokokeen vastaanottaja joutuu
puuttumaan ajoon.
• Hakija ajaa liian lähellä edellä ajavaa (esim. alle 1 sekunnin etäisyydellä). Tieliikennelaki 10§ Etäisyys
edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitettava sellaiseksi, ettei päälleajon vaaraa ole, vaikka tämä ajoneuvo
pysäytetään.
• Hakija ajaa liian läheltä pysäköityjä autoja ja tilanne on sellainen, että ajokokeen vastaanottaja
joutuu puuttumaan ajoon. Esimerkiksi kapealla kadulla vastaantulevan auton kohtaaminen liian suurella
tilannenopeudella pysäköityä autoriviä viistäen.
• Käännyttäessä hakija kääntää niin, että ajoneuvo ottaisi kiinni liikennemerkkiin tai muuhun
esteeseen ja ajokokeen vastaanottajan on estettävä kiinni ajo.
• Hakija, kääntyessään tai muusta syystä, ajautuu vastaantulevan liikenteen kaistalle ja ajokokeen
vastaanottaja joutuu puuttumaan ajoon vahingon välttämiseksi.

Valmistautuminen kokeeseen
Tutkinnon vastaanottajien kokemuksia
Muutamalta tutkinnonvastaanottajalta kysyttiin syitä ajokokeen hylkäykseen. Yhteenveto haastatteluista.
Opetusluvalla opetetut osaavat käsitellä autoa paremmin kuin autokouluissa oppinsa saaneet. Kotiopetuksessa
ajotunteja tulee helposti moninkertainen määrä verrattuna autokoulun maksullisiin tunteihin. Parempi autonkäsittelytaito johtaa helposti liian suureen tilannenopeuteen. Risteyksiä lähestyttäessä, liikenneympyröissä ja muissa
vaarallisissa paikoissa riittävän hidas tilannenopeus on välttämätöntä ajokokeen läpäisemiseksi.
Kun olosuhteet ovat hyvät ja eikä näkemäesteitä ole, sopiva ajonopeus on lähes nopeusrajoituksen mukainen vauhti. Aina kun
näkemäesteet, liikennetilanteet tai ajo-olosuhteet sitä vaativat,
nopeutta on pienennettävä. Kaupunkiliikenteessä tällaisia paikkoja on paljon. Oikea tilannenopeudella havainnointiin ja väistämiseen on riittävästi aikaa. Kyydissä olevat tuntevat ajamisen
turvalliseksi. Näkemäesteiden kohdalla liian hitaasti ajamisesta ei
ole hylätty kenenkään ajokoetta.

125

Tutvon terveiset
• Tilannenopeus. Hidasta kun et näe.
• Havainnointi. Katvealueen tarkastus
päätä kääntäen takaviistoon katsoen.
• Pysy omalla kaistallasi sekä
risteyksissä että suoralla tiellä.
Tarvittaessa selkeät kaistan vaihdot
risteysten välillä.

Tavallisin kokeen hylkäysperuste on puutteellinen havainnointi. Päätä ei käännellä risteyksissä niin että nähtäisiin varmasti sekä oikealta että vasemmalta tulevat. Erityisesti tämä koskee kolmion takaa pyörätien ylitystä.
Kaistaa vaihdettaessa sokeiden kulmien tarkastus päätä kääntäen unohtuu helposti. Käännyttäessä takaa tulevien
pyörätietä käyttävien pyöräilijöiden havaitseminen päätä kääntäen tuottaa myös ongelmia. Pään riittävä kääntely
havaintojen tekemiseen niin että myös on tarpeellista kokeen läpäisemiseksi.
Opetusluvalla opetetut seuraavat huonommin takaa tulevaa liikennettä, kuin autokouluissa opiskelleet. Vaikka
ajamisen vastuualue on edessä ja sivuilla, niin takaa tulevat on otettava huomioon jarrutustilanteissa. Odottamaton äkkijarrutus joka aiheuttaa peräänajon, saattaa mennä jarruttajan syyksi. Opetuksen kuluessa oppilaan on
totuttava seuraamaan takaa tulevaa liikennettä.
Tyypillinen virhe on omalta ajokaistalta ajautuminen viereiselle kaistalle. Vaikka ajoradan reuna on suora, katuun
maalatut kaistaopasteet saattavat tehdä mutkia. Bussikaista alkaa ja viereiset kaistat kääntyvät niin että bussikaistalle tulee ajoradan oikeaan reunaan tilaa. Risteyksissä omalta kaistalta poistuminen on erityisen vaarallista. Kun
risteyksessä on monta samaan suuntaan kääntyvää kaistaa, risteyksestä on poistuttava samaa kaistaa käyttäen,
kuin mitä risteykseen tullaan.

Ohjeita ajokokeeseen
• Tutustu etukäteen tutkintopaikan pihan ajojärjestelyihin. Esimerkiksi Kouvolassa tutkintopaikan pihalla ajaa
helposti kiellettyyn ajosuuntaan.
• Hahmota etukateen tutkintoalueen nopeusrajoitukset. Monessa kaupungissa isompien katujen rajoitus
on 50km/h ja pienempien 40km/h. Pihakaduilla rajoitus on aina 20 km/h. Jos nopeusrajoitusmerkki jää
huomaamatta tällainen sääntö auttaa oikean ajonopeuden pitämisessä.
• Aja vähän alle nopeusrajoitusten nopeuksien. Älä välitä auton taakse tulevasta jonosta äläkä siitä, että jäät
jälkeen edellä ajavista.
• Tilannenopeus risteystä lähestyttäessä. Hidasta ajoissa että ehdit varmasti havainnoida muut tienkäyttäjät.
• Tutvon käskyt eivät yleensä ole sidottuja paikkaan. Jos tutvo käskee tehdä U-käännöksen, sen voi käydä
tekemässä P-paikalla tai kiertää korttelin. Jos tutvo käskee tehdä taskuparkkeerauksen, etsi kadun varrelta
pitkä tyhjä väli ja tee se siinä.
• Ajaminen eri suuntaan, kuin mitä tutvo kehottaa, ei ole virhe.
• Ajovuorosta luopuminen esimerkiksi käsimerkillä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, ei ole virhe.
•
•
•
•

Liikkeelle lähdettäessä, kaistaa vaihdettaessa ja risteyksessä käännyttäessä tarkista päätä kääntäen katveet.
Risteyksissä kääntele päätäsi havaitaksesi sekä oikealta että vasemmalta tulevat.
Kun käännyt, tarkasta päätä kääntäen pyörätietä käyttävät takaa tulevia pyöräilijät ja väistä tarvittaessa.
Väistä suojatielle aikovia jalankulkijoita.

• Älä vaihda kaistaa risteysalueella.
• Vaihda kaistaa vain tarvittaessa risteysten välillä selkeästi suuntamerkkiä näyttäen ja katvealueet tarkastaen.
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Hyväksytyn ajokokeen jälkeen
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen opetuslupa päättyy ja hakija saa tutvolta ”Kuljettajantutkintotodistuksen”. Todistusta ja henkilöllisyystodistusta, esimerkiksi passia mukana pitämällä hakija saa ajaa autoa Suomessa.
Oppilaalla alkaa kuljettajakoulutuksen harjoitteluvaihe. Harjoitteluvaiheessa oppilaan on pidettävä noin kuukauden ajan oppimispäiväkirjaa ajoistaan ja sen jälkeen mentävä autokouluun harjoitteluvaiheen oppijaksolle.
Harjoitteluvaiheessa oppilas itseopiskelun avulla kiinnittää huomiota tutvon ja opettajan arvioimiin kehittämiskohteisiin omassa ajossaan.

Tähän todistukseen päättyy opetuslupa. Varsinainen ajokortti tulee postitse
oppilaalle kolmen viikon kuluessa kuljettajatutkinnosta. Siihen saakka tällä
todistuksella ja pitämällä mukana henkilöllisyystodistusta autoa saa ajaa Suomessa
Ahvenanmaata lukuunottamatta.

www.ajokorttikoulu.fi -sivustolla voi harjoitella sekä sanallisia että kuvakoetehtäviä.
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Liitteet
Poikkeuslupa pimeällä ajamisen opettamiseen
Jos pimeällä ajon harjoitus tehdään huhtikuussa tai syykuussa, harjoitukseen tarvitaan tutkinnon vastaanottajan
etukäteen myöntämä lupa. Tutkinnon vastaanottajia löytyy ajotutkintojen suorituspaikasta. Luvan hakemisesta ei
ole ohjeita eli tutkinnon vastanottaja voi ehkä myöntää luvan puhelimitsekin. Tavallisinta lienee luvan hakeminen
kirjallisesti esimerkiksi oheisella kaavakkeella. Pimeällä ajamisen opetusta saa antaa vapaasti pimeän aikaan vähäliikenteisellä yleisellä tiellä lokakuusta maaliskuuhun. Valoisina kesäkuukausina opetusta ei saa antaa.

Ajokoeharjoitus
Ennen virallista ajokoetta on hyvä tehdä virallista koetta jäljittelevä harjoituskoe. Harjoittelukoetta varten on
suunniteltu oheinen kaavake. Se sisältää samat asiat, kuin virallisessa kokeessa tutkinnon vastaanottajan käyttämä
kaavake. Tämä kaavake on kuitenkin suunniteltu opetuslupaopettajalle helpommin ymmärrettävään muotoon.
Kaavakkeen avulla opettaja osaa kiinnittää huomion ajoturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.
Ajokokeen ja ajoharjoittelun olennaisin ero on siinä, että ajokokeessa palaute annetaan vasta kokeen jälkeen, kun
taas ajoharjoittelussa palaute annetaan välittömästi ajon kuluessa. Ajokoeharjoitus ei ole opetustilanne eli opettaja
ei puutu ajosuoritukseen sanallisesti. Oppilas joutuu tekemään kaikki ajoon liittyvät ratkaisut itsenäisesti.
Suunnittele ajoreitti, joka sisältää:
•
•
•
•
•
•

pieniä tasa-arvoisia risteyksiä,
kolmion takaa pyörätien yli isolle tielle tuloja, kääntymisiä pyöräteiden yli,
kiertoliittymiä,
monikaistaisia risteyksiä
liikennevaloristeyksiä sekä
moottoritiellä tai muulla isolla tiellä ajoa.

Aloita ajokoe tarkkailemalla, että oppilas säätää ajoasennon kehottamatta ja varmistaa, että auton ovet on suljetut.
Sen jälkeen tarkista pistokoemaisesti jonkun hallintalaitteen käyttäminen tai toimintakunnon tarkastus.
Varsinainen ajokoe aloitetaan yksinkertaisilla komennoilla ”käänny seuraavasta risteyksestä vasempaan”. Sitten
seuraa liikenneopasteisiin perustuvia komentoja ”aja liikenneympyrästä Louhelan suuntaan”. Loppuosaan koetta
sijoitetaan tienviittoihin ja kaistaopasteisiin perustuvia ajotehtäviä, joiden suorittaminen vaatii useiden risteyksien ylityksiä oikeita kaistoja käyttäen.
Ajokokeessa ajoaikaa on vain 30 minuuttia eli kaikkia osa-alueita ei yhteen ajokokeeseen mahdu.
Arvostele lomakkeeseen ajon kunkin osa-alueen onnistuminen asteikolla:
H = hyvä suoritus.
Ei merkintää = normaali suoritus.
V = vaaraa lisäävä suoritus.
K = konflikti, opettaja joutuu puuttumaan ajosuoritukseen. Konflikti johtaa kokeenhylkäämiseen.
Tärkein yksittäinen asia ajokokeessa on riittävän hiljainen tilannenopeus risteyksiä lähestyttäessä.
Silloin on aikaa havainnointiin, arviointiin, väistämiseen ja ajovuorojen miettimiseen.
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Ajokoeharjoitus
Ennen ajoon lähtöä
oppilas säätää kehottamatta ajoasennon, peilit, turvavyöt, pääntuet.
joku hallintalaite ( sumuvalot, ilmastointi huurtumista estävään tilaan, matkustajan airbagin pois kytkentä....)
jotakin auton tekniikasta (valojen -, renkaiden -, jarrujen -, ohjauksen kunto, öljyn tai pesunesteen määrä jne...).
oppilas varmistaa, että kaikki ovet ovat kiinni.

Ajon kuluessa taitotehtävänä vähintään kaksi seuraavista tehtävistä
mäkilähtö seisontajarrulla tai ilman seisontajarrua.
peruutus taaksepäin vähintään 20 metriä.
pysäköinti etu- tai takaperin pysäköintiruutuun.
taskuparkkeeraus autojen (pitkähköön) väliin ajoradan suuntaisesti tasaisella tai mäessä.
U-käännös ajovaihteella levällä kadulla tai esimerkiksi bussipysäkin kohdalla tai U-käännös peruutusvaihdetta käyttäen.

Liikkeelle lähtö ja liikenteestä
poistuminen

Suuntamerkki ennen liikkeelle lähtöä.
Takaa tulevien havainnointi päätä kääntäen suuntamerkin jälkeen.
Suuntamerkin käyttö pysäköitäessä.

Tasa-arvoiset risteykset

Suuntamerkin käyttö.
Ajolinja kääntymissuunnan mukaan (oikea reuna tai keskiviivan viereen).
Lähestymisnopeus, onko aikaa havainnointiin.
Havainnointi päätä kääntäen.
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioiminen.
Ajovuorojen noudattaminen, oikealta tulevien väistäminen.

Risteykseen saapuminen
kolmion takaa

Suuntamerkin käyttö.
Ajolinja kääntymissuunnan mukaan (oikea reuna tai keskiviivan viereen).
Lähestymisnopeus ennen pyörätietä tai jalkakäytävää, onko aikaa havainnointiin.
Havainnointi päätä kääntäen.
Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden ajovuorot.
Risteyksestä poistumisen ajolinja (oikea reuna tai keskiviivan viereen).

Isoilla kaduilla kääntyminen

Suuntamerkin käyttö.
Ajolinja kääntymissuunnan mukaan (oikea reuna tai keskiviivan viereen).
Lähestymisnopeus, onko aikaa havainnointiin.
Pyörätietä takaa tulevien pyöräilijöiden havainnointi päätä kääntäen.
Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden ajovuorot.
Monikaistaisissa risteyksissä omalla kaistalla pysyminen.
Risteyksestä poistumisen ajolinja (oikea reuna tai keskiviivan viereen).

Kiertoliittymä eli liikenneympyrä

Lähestymisnopeus, onko aikaa havainnointiin.
Pyöräilijät ja jalankulkijat kiertoliittymään tultaessa, ajovuorot.
Suuntamerkki liittymästä poistuttaessa.
Pyöräilijöiden havainnointi ja väistäminen liittymästä poistuttaessa.

Kaistan vaihtaminen

Suuntamerkki ennen kaistan vaihtamista.
Takaa tulevien havainnointi päätä kääntäen suuntamerkin jälkeen.

Moottoritie

Riittävä kiihdytys moottoritielle ajettaessa ja suuntamerkki.
Kuolleen kulman tarkastus päätä kääntäen.

Muuta huomattava
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Jalankulkijat, jotka ovat aikeissa astua suojatielle.
Suojatien eteen pysäytetyn auton ohittaminen.
Linja-autopysäkiltä tulevan linja-auton väistäminen enintään 60km/h.
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden ohittaminen, sivusuunnassa tilaa.
Nopeusrajoitusten noudattaminen (10km/h ylitys johtaa hylkäykseen).
Säännöllinen katsominen taustapeileihin.

Poikkeuslupa pimeällä ajamisen opetukseen
Kouluttaja ____________________________ HETU __________________ Puh. ______________________
Oppilas

____________________________ HETU __________________

Koulutuksen ajankohta _____ /_____ _____ kello __________________
Koulutuspaikka

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Opetuksessa käytettävien autojen rekisteritunnukset ______________________ ______________________

Kouluttajan allekirjoitus

		

________________________________________________________________

Päätös: Myönnetään

			

ei myönnetä

		

Kielteisen päätöksen perustelu

_________________________________________

		

______________________________________________________________________

		
		

Tutkinnon vastaanottajan allekirjoitus _______________________________________

Tätä lupaa tarvitaan, jos pimeällä ajoa harjoitellaan ulkona huhtikuussa tai syyskuussa.
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