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2   MÖNKIJÄ

johdanto

Mönkijä käy työhön 
ja vapaa-aikaan
Tämä mönkijäopas on tarkoitettu kaikille mönkijöis-
tä kiinnostuneille – kuluttajille, viranomaisille, poliiti-
koille, toimittajille ja muille ja median edustajille sekä 
jälleenmyyjille. Teosta voidaan käyttää myös tietolähtee-
nä, minkä vuoksi se on suositeltavaa pitää aina käsillä. 
Toivomme oppaan antavan kullekin kohderyhmälle sitä 
hyödyttävää tietoa.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen (jatkossa 
Tekninen Kauppa) Maastoajoneuvojaosto on mönkijöi-
den parissa toimivien maahantuojien toimialaa edusta-
va yhdistys Suomessa. Jaoston jäsenyritykset varmistavat 
osaltaan kauppiaille ja asiakkaille toimitettavien ajoneu-
vojen turvallisuuden ja korkealaatuisuuden. Se edellyt-
tää huolellista paneutumista mönkijöitä koskevaan lain-
säädäntöön ja säädöksiin. 

Teknisen Kauppa on kerännyt vuoden 2011 ajalta 
paljon mönkijöihin liittyvää tietoa ja tilastomateriaalia. 
Toimitamme sitä mielellämme kaikille siitä kiinnostu-
neille. Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys halu-
aa auttaa mönkijöihin liittyvissä asioissa alan toimijoi-
ta, sekä yhdistyksen jäsenien edustajia että kaikkia niitä 
yhteiskunnallisia toimijoita, joita mönkijöihin liittyvä 
elinkeinotoiminta tai lainsäädäntö koskee.

Yhteistyökumppanit

Ajoneuvoturvallisuuden edistäminen on yksi Tekni-
sen Kaupan Maastoajoneuvojaoston keskeinen tavoite. 
Tuotamme alan käyttöturvallisuutta palvelevaa aineis-
toa. Keskeiset yhteistyökumppanimme ovat Ympäris-
töministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Liikenne- ja 
viestintäministeriö, Tulli, Liikenteen turvallisuusviras-
to (Trafì) sekä Liikenneturva ja Liikkuva Poliisi. Tämä 
opas on tehty yhteistyössä Trafin, Liikennevahinkokes-
kuksen, Liikenneturvan ja Liikkuvan Poliisin kanssa. 
Kiitämme yhteistyöstä!

Valaisevia lukuhetkiä toivottaen

Hannu Kyyhkynen
Asiamies
Teknisen Kaupan ja 
Palveluiden yhdistys

Yhteystiedot
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

Särkiniementie 3, 00210 Helsinki, Finland
Gsm +358 (0)50 599 4942
Tel. +358 (0)9 6824 1320
Fax +358 (0)9 6824 1310

hannu.kyyhkynen@tekninen.fi
www.tekninen.fi

Teknisen Kaupan 
Maastoajoneuvojaoston 

jäsenet
Brandt Oy Ab (Honda)

Osoite: Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa
Puhelinnumero: +358 (0)20 7757 200

www.brandt.fi 
Brandt -Polaris Oy (Polaris)

Osoite: Tuupakantie 7 C,  01740 Vantaa
Puhelinnumero: +358 (0) 20 775 7200

www.polaris.fi 
BRP Finland Oy (Can-Am)

Osoite: PL 8040, 96101 Rovaniemi
Puhelinnumero: +358 (0)16 320 8111

www.brp.com 
Konekesko Oy (Yamaha)

Osoite: PL 145, 01301 Vantaa
Puhelinnumero: +358(0)10 53 034

www.yamaha-motor.fi 
Sumeko Oy (Arctic Cat, Kawasaki)

Osoite: Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Puhelinnumero: +358 (0)30 650 50

www.sumeko.fi 
Suzuki International Europe GmbH (Suzuki)

Osoite: Juvan teollisuuskatu 23 B, 
02920 Espoo

Puhelinnumero: +358 (0)10 321 2000
www.suzuki.fi

Mikä on Teknisen Kaupan ja Palveluiden 
yhdistys ja sen Maastoajoneuvojaosto?

➜ Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys on teollisuut-
ta palvelevien koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien ja 
raaka-aineiden ja eräitä kuluttajatuotteita maahan tuovien 
ja valmistavien yritysten muodostama rekisteröity yhdis-
tys. Sillä on reilut kolmesataa jäsentä, joiden yhteenlas-
kettu liikevaihto vuonna 2011 oli 8,8 miljardia euroa.

Tekninen Kaupan Maastoajoneuvojaosto kokoaa 
yhteen mönkijöiden parissa toimivat maahantuojat Suo-
messa. Jaoston toimialaan kuuluvat sekä maastoajoon 
tarkoitetut että tieliikennekäyttöön rekisteröitävät mönki-
jät. Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille maastoajoneu-
voille on kansan suussa kulkeva nimitys ”mönkijä”. Alan 
yritykset käyttävät yleisesti myös nimitystä ”ATV” (All 
Terrain Vehicle).

Teknisen Kaupan tehtävä on palvella jäsenkuntaansa 
kaikissa alaa koskevissa kysymyksissä. Perustoiminta kat-
taa muun muassa mönkijöitä koskevaan lainsäädäntöön, 
verotukseen ja turvallisuuskysymyksiin perehtymisen sekä 
lausuntojen antamisen. Toiminnan yksi tärkeä tavoite on 
edistää ajoneuvojen vastuullista ja ympäristönäkökohdat 
huomioon ottavaa käyttöä alan toimijoiden ja harrastaji-
en parissa.

Tekninen Kauppa tuottaa alaa koskevaa tietoa paitsi 
jäsenistönsä käyttöön, myös poliitikoille ja viranomaisil-
le sekä kaikille mönkijöistä kiinnostuneille. Alaa koskeva 
lainsäädäntö sekä määräykset eivät ole aina kovin selkei-
tä. Teknisen Kaupan tehtävä on pysyä ajan tasalla tässä 
kehityksessä ja välittää tietoa jäsenilleen.
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4 MIKÄ MÖNKIJÄ ON?

	 •	Maastomönkijät	
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6 MÖNKIJÖITÄ KOSKEVA

 LAINSÄÄDÄNTÖ

	 •	Maastomönkijän	määritelmä
	 •	Rekisteröidyn	tieliikennemönkijän	
  määritelmä
	 •	T3-luokan	traktorin	määritelmä
	 •	Kevyen	nelipyörän	(mopoauton)	määritelmä
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9 ONNETTOMUUSTILASTOT

10 MYYNTI- JA REKISTERÖINTILASTOT

  sisältö

Mönkijästä on iloa 
vapaa-aikana ja 
apua työssä.

Tämä opas sisältää 
paljon hyötytietoa 
mönkijöistä. 
Säilytä se!

Mönkijän vastaavuus-
todistus sekä mönkijän 
vaatimuksenmukaisuus-
todistus liitteenä 
sivuilla 11-12.

+
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4   MÖNKIJÄ

määritelmiä

MÖNKIJÄ on järkevä ajoneuvo, joka 
sopii monenlaiseen hyötykäyttöön. 
Mönkijää voi käyttää monipuolisesti 
ja tehokkaasti hyvin erilaisissa maas-
tossa tehtävissä töissä, esimerkiksi met-
sänhoidossa, erilaisissa sähköyhtiöiden 
tehtävissä, virkistysalueiden hoidossa, 
vapaa-ajan palveluiden parissa, golf-
kenttien hoidossa ja niin edelleen.

Suurin osa Suomessa myytävis-
tä mönkijöistä (noin 90 prosenttia) 
hankitaan jonkin asteiseen hyötykäyt-
töön. Yksityisessä käytössä yleisimmät 
käyttötarkoitukset ovat lumen 
auraaminen, tavaran kuljettami-
nen (puutavaran, maa-ainekset 
ja muun vastaavan), huoltotyöt 
ja riistan kuljettaminen. Ammat-
tikäytössä mönkijöitä käytetään 
puolustusvoimissa, rajavartios-
toissa, sähköyhtiöissä, palo- ja 
pelastuslaitoksissa, metsäyhti-
öissä ja -yrityksissä, maatiloilla, 

kaivosyhtiöissä, maaurakointiyhtiöis-
sä, vapaa-ajan alueiden huoltotöissä, 
kiinteistöhoidossa ja muissa vastaavissa 
tehtävissä, joissa on liikuttava vaikea-
kulkuisessa maastossa. 

Yleisimmät mönkijän lisävarusteet 
ovat lumiaurat, yleisperäkärryt, ranka-
kärryt, tukkikärryt, sähkövinssit, kulje-
tuslaatikot, telasarjat käyttöön syvässä 
lumessa, kiinnikkeet työvälineille yn-
nä muut vastaavat. Mönkijä on lisäksi 
mainio kulkuväline vastuulliseen ja lu-
valliseen luontovirkistyskäyttöön.

Mönkijöissä 
kaksi pääluokkaa
Suomen lainsäädännön mukaan mön-
kijät jakautuvat neljään luokkaan: 
maastoajoneuvo, nelipyörä (L7e), ke-
vyt nelipyörä (mopoauto) (L6e) ja 
traktori (T3-luokka).

Käytön ja tyyppihyväksynnän pe-
rusteella mönkijät luokitellaan kahteen 
pääluokkaan. 

1) Maastomönkijä on maastoajo-
neuvo, jota saa käyttää tiealueella vain 
poikkeustapauksissa. 

2) Tieliikenteeseen rekisteröidyt 
mönkijät ovat keveitä nelipyöriä 
tai nelipyöriä. Liikenteessä saa 
liikkua myös T3-luokan trakto-
riksi hyväksytyllä mönkijällä.

Mikä ajopeli 
   mönkijä on?
Mönkijä käy sekä työhön että vapaa-aikaan, ja sitä käytetään 
samalla tavalla vastuullisesti kuin muitakin moottoriajoneuvoja.

Ennen mönkijän käyttöön ottamista on tär-
keää tutustua siihen ja sen käyttöön huolel-
lisesti asiantuntijan opastuksella, sekä ajo-
neuvon mahdollisimman turvallisen käytön 
että sen tarjoaman kapasiteetin mahdolli-
simman tehokkaan hyödyntämisen vuoksi.

Aja vastuullisesti!

1 2
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➜ Maastomönkijät 
(Maastoajoneuvo, Suomessa yleinen 
termi ”maastomönkijä”)

Tielainsäädäntö sallii maastomönki-
jöillä ajamisen yleisillä teillä tietyin eh-
doin. Laki sallii yleisten teiden ylittämi-
sen ja siltä pois ajamisen, mutta ei tietä 
pitkin ajamista muuten kuin tapauksis-
sa, joissa maasto on kohtuuttoman vai-
kea ajaa. Mahdollisimman turvallinen 
ja muuta liikennettä häiritsemätön, jär-
kevä tiellä ajaminen tarkoittaa korkein-
taan 40 km:n tuntinopeudella etene-
mistä. Yleisellä teillä ajaminen edellyt-
tää kuljettajalta B-ajokorttia (maasto- ja 
katumönkijät) tai T-korttia (traktori-
mönkijät). 

Veroviranomainen voi hyväksyä 
mönkijän suoraan verovähennysoikeu-
den piiriin ammattikäytössä (lisätiedot: 
paikallinen veroviranomainen).

➜ Rekisteröidyt 
tieliikennemönkijät
(Suomessa käytössä termit ”katumönkijä” 
tai T3-luokan ”traktorimönkijä)

Tieliikenteeseen hyväksytyt mönkijät 
ovat keveitä nelipyöriä (mopoautoja) 
tai nelipyöriä. 

Rekisteröity nelipyörä eli tieliiken-
nemönkijä sopii monenlaisiin tarkoi-
tuksiin.

Liikenteessä saa liikkua myös T3-
luokan traktoriksi hyväksytyllä mön-
kijällä, joilla on lainsäädännössä omat 
vaatimuksensa.

T3-luokan traktoriksi luokitellut 
mönkijät rekisteröidään ja niitä käyte-
tään pääsääntöisesti maa- ja metsätalo-

us- ja muiden elinkeinojen harjoitta-
miseen.

Teknisen Kaupan jäsenyritykset teke-
vät tiivistä yhteistyötä poliisin, Liiken-
teen turvallisuusviraston (Trafi) sekä me-
dian kanssa ja tiedottavat ja antavat asen-
ne- ja turvallisuusvalistusta, jossa keskity-
tään suojavarusteiden merkitykseen.*

Mikä ajopeli 
   mönkijä on?

* Suojavarusteiden eli kypärän, selkäsuo-

jan, ajosaappaiden, käsineiden sekä muiden 

suojien käyttöön on hyvä perehtyä ja totutel-

la heti, kun mönkijä on hankittu.

Aja turvallisesti!

Mönkijä on 
järkevä ajoneuvo, 
joka sopii 
monenlaiseen 
hyötykäyttöön.

1. Mönkijät soveltuvat hyvin esimerkiksi 
maisemointitehtäviin ja metsänhoitoon. 
Kuvassa lisävarusteena tukkikärry ja 
nostopuomi.

2. Rinnakkain istuttavan mallin lavalla on 
helppo kuljettaa polttopuut rantasaunalle 
tai laavulle.

3. Tuulen kaatamien puiden nouto ja 
puistoalueiden hoito ja  ovat tyypillisiä 
käyttöalueita mönkijälle.

4. Mönkijään on saatavissa useita 
peräkärryvaihtoehtoja. Kuvassa 
telilavakärry varustettuna tielanalla, jonka 
avulla mökkitien huolto ja kelirikkokorjaus 
hoituu mainiosti.

5. Useat ammattikäyttäjät kuten palo- ja 
pelastuslaitokset, puolustusvoimat, kunnat, 
kaivosyhtiöt, sähkölaitokset ja monet muut 
käyttävät mönkijöitä tehtäviinsä.

3 4

5
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lainsäädäntö

Mönkijöitä koskeva
ATV (maastomönkijä) on työkäyt-
töön tarkoitettu ajoneuvo, jota 
koskevat seuraavat määräykset:

✔	Maastomönkijät ovat 
 Suomessa koneasetuksen 
 piirissä.
✔	Ajoneuvokohtainen liikenne-
 vakuutus on pakollinen
✔	Jos maastomönkijöitä 
 käytetään työsuhteessa, ne 
 ovat käytön osalta myös 
 käyttöasetuksen piirissä.
✔	Käyttö maastossa on sallittu 
 maan omistajan tai haltijan 
 luvalla. 
✔	Kuljettajan on oltava 15 
 vuotta täyttänyt.
✔	Tien saa ylittää. Tietä pitkin 
 saa ajaa vain laissa säädetyis-
 sä poikkeustapauksissa. 
 Yleisellä teillä ajaminen 
 edellyttää kuljettajalta 
 B-ajokorttia.
✔	Moottorin koon tai tehon 
 suhteen ei rajoituksia.
✔	Ei kypäräpakkoa, mutta 
 kypärän käyttöä suositellaan 
 voimakkaasti.
✔	Ei autoveroa eikä ajoneuvo-
 katsastusta.
✔	Suurin sallittu kytkentämassa 
 on 1,5 x vetävän ajoneuvon 
 oma massa.
✔	Perävaunussa on oltava etu-, 
 sivu- ja takaheijastimet.
✔	Perävaunua ei tarvitse 
 rekisteröidä.

Mönkijällä ajettaessa on syytä ottaa samanlainen 
asenne kuin missä tahansa muussa liikenteessä. 
Yksi tärkeimmistä muistettavista asioista on aina 
ottaa muut liikkujat huomioon, liikuttiinpa sitten 
teillä tai maastossa. Ethän häiritse muita maas-
tossa liikkujia tai aiheuta melua turhaan.

Ota muut huomioon 

MÖNKIJÄT  ovat suhteellisen tuore, 
poikkeuksellisessa liikenneympäristös-
sä liikkumaan pystyvä ajoneuvoryhmä, 
mikä aiheuttaa helposti epäselvyyksiä. 
Yleisen tietoisuuden heräämiseen vallit-
seviin käytäntöihin menee aikaa, minkä 
vuoksi on hyvä kehittää mönkijöihin 
liittyviä käytäntöjä. Käyttäjienkin on 
syytä perehtyä huolellisesti ajoneuvo-
jaan koskeviin määräyksiin.

Suomen lainsäädännön mukaan 
mönkijät jakautuvat neljään luokkaan: 
maastoajoneuvo, nelipyörä (L7e), ke-
vyt nelipyörä (mopoauto) (L6e) ja 
traktori (T3-luokka).

ATV-luokituksen mukaisia ajoneu-
voja eli maastomönkijöitä on ollut 
markkinoilla jo pitkään. Tieliiken-
nemönkijä määriteltiin vuonna 2000.

Maasto- ja tieliikennemönkijöitä 
koskevat useat eri säännökset. Seu-
raavassa listassa selvennetään, mitkä 
säännöt koskevat mitäkin ajoneuvo-
tyyppiä.

Perävaunupainoista puhuttaessa pe-
rävaunun kytkentämassalla tarkoite-
taan perävaunun ja kuorman yhteis-
painoa. Vetävän ajoneuvon omalla 
massalla tarkoitetaan ajoneuvon pai-
noa ilman kuljettajaa.

    Mönkijöitä koskevat useat eri säännökset.
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Mönkijä on moottoriajoneuvo siinä kuin 

muutkin eli sitä ei saa ajaa päihteiden vaiku-

tuksen alaisena. Näin varmistat paitsi oman 

myös muiden liikkujien turvallisuuden.

   Aja selvänä!
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Mönkijät metsästyksessä 
ja aseiden kuljettamisessa
Moottoriajoneuvoja ei saa käyttää 
metsästyksen välittömänä apuna, ei 
jäljestyksessä, ajamisessa eikä kaatami-
sessa. Mönkijällä tai millään muulla-
kaan moottoriajoneuvolla ei saa kul-
jettaa maastossa aseita, tiellä taas saa. 
Tiellä tarkoitetaan kaikkia teitä, sekä 
yleisiä että yksityisiä. Aseen on oltava 
lataamaton ja suojuksessa.

Alueiden 
määritelmiä
MAASTO: Laissa maastolla tarkoite-
taan ensisijaisesti peltoja, niittyjä, 
puistoja, tiettömiä luonnonsuojelualu-
eita ja myös jääalueita sekä ei yleisessä 
käytössä olevia teitä. Maasto käsittää 
kaiken sen, mikä ei ole tietä.

JÄÄALUE: Jääksi ei lueta vain paljaita, 
jääpeitteisiä alueita, joilla saa ajaa. On 
syytä ottaa huomioon ranta-alueiden 
asutus sekä muut jäällä liikkuvat, esi-
merkiksi retkiluistelijat. 

TIE: Laissa teiksi luetaan tiet, kadut, 
torialueet ja muunlaiset väylät sekä 
alueet, joita käytetään liikkumiseen 
ajoneuvoilla. Myös pyörätiet ja jalka-
käytävät ja kaikkien näiden välissä tai 
välittömässä läheisyydessä olevat alu-
eet luetaan teiksi. 

VAELLUSREITTI: Vaellusreitti mää-
ritellään maastoksi, joka ei ole tietä. 
Tällaisia väyliä ja alueita käytetään 
yleisesti liikkumiseen, mutta ne eivät 
ole teitä. Moottoriajoneuvoja ei saa 
käyttää.

MUULTA LIIKENTEELTÄ SULJETUN 

ALUEEN määritelmä on jossain mää-
rin epäselvä. Missään tapauksessa 
omaa tonttia tai maa-aluetta ei lasketa 
muulta liikenteeltä suljetuksi alueek-
si. Alueen suljetuksi määritteleminen 
riippuu monista asioista, kuten esi-
merkiksi alueelle kulkemisen help-
poudesta, millaiset ovat sisäänajo- ja 
poistumisväylien ratkaisut ja kuinka 
monta niitä on. Väärinkäsitysten vält-
tämiseksi on suositeltavaa ottaa asiasta 
yhteyttä paikalliseen poliisiin.
 

Mönkijöitä koskeva

Moottoriajoneuvoa 
ei saa käyttää 
metsästyksen 
välittömänä 
apuna.

Rekisteröity tieliikennemönkijä on 
ajoneuvo, jolla on vaatimuksenmu-
kaisuustodistus (CoC, Certificate of 
Conformity, ks. liite 2). Rekisteröi-
tyjä tieliikennemönkijöitä koskevat 
seuraavat määräykset:

✔	Tieliikennemönkijät ovat 
 ajoneuvolainsäädännön piirissä.
✔	Rekisteröintivelvoite. Ajoneu-
 vokohtainen liikennevakuutus 
 on pakollinen.
✔	Saa ajaa yleisillä teillä. Maas-
 tossa ajamiseen vaaditaan 
 maan omistajan tai haltijan lupa.
✔	Kuljettajalta vaaditaan 
 B-luokan ajokortti, maastossa 
 15 vuoden ikä.
✔	Kypärän käyttäminen on 
 pakollista.
✔	Ajoneuvot ovat autoveron ja kat-
 sastusvelvollisuuden piirissä.
✔	Ajoneuvon moottorin suurin 
 sallittu teho on 15 kW eli noin 
 20 hevosvoimaa.
✔	Rekisterikilpi on ajoneuvon 
 takana.
✔	Kytkentämassa ei saa ylittää 
 puolta vetävän kuormittamat-
 tomasta massasta.
✔	Perävaunussa on oltava valot 
 ja heijastimet.
✔	Vetävää ajoneuvoa leveämpää 
 kuormaa ei saa vetää.
✔	Vedettävän laitteen leveys ei 
 kuitenkaan saa ylittää 150 
 cm:ä, ja vain yksiakselinen 
 keskiakseliperävaunu sallitaan.
✔	Perävaunua ei tarvitse 
 rekisteröidä.
✔	Matkustajan kuljettaminen on 
 sallittu, mikäli matkustajalla 
 on sopiva istuin. Rekisteriot-
 teessa on merkintä, mikäli 
 matkustajan kuljettaminen on 
 sallittu.
✔	Matkustajan kuljettaminen 
 ajoneuvoon kytketyssä perä-
 vaunussa tai jalaksilla varuste-
 tussa reessä ei ole sallittua.

    Mönkijöitä koskevat useat eri säännökset.

lainsäädäntö
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T3-luokan traktoreja koskevat 
määräykset:

✔	Rekisteröitävä traktoriksi. 
 Vaaditaan erillinen tyyppi-
 hyväksyntä.
✔	Ajoneuvokohtainen 
 liikennevakuutus on 
 pakollinen.
✔	Saa ajaa yleisillä teillä. 
 Maastossa ajamiseen 
 vaaditaan maan omistajan 
 tai haltijan lupa.
✔	Kuljettajalta vaaditaan 
 T-luokan ajokortti, maastossa 
 15 vuoden ikä.
✔	Ajoneuvon suurin sallittu 
 rakenteellinen nopeus on 
 40 km tunnissa.
✔	Ajoneuvossa on oltava tyyppi-
 hyväksynnän mukainen 
 traktorin istuin.
✔	Ei kypäräpakkoa, mutta 
 kypärän käyttämistä
 suositellaan voimakkaasti!

Kevyttä nelipyörää (mopoautoa) 
koskevat määräykset: 

✔	Kevyen nelipyörän suurin 
 sallittu nopeus on 45 km 
 tunnissa, moottorin suurin 
 sallittu iskutilavuus 50 cm3 

 ja teho 4 kw.
✔	Tämän luokan ajoneuvoa saa 
 ajaa 15 vuotta täyttänyt 
 henkilö, jolla on vähintään 
 M-luokan ajokortti. 
✔	Matkustajan kuljettaminen on 

 sallittu, jos ajoneuvossa on 
 tarvittavat varusteet ja 
 matkustajan paikka merkit-
 ty rekisteriotteeseen (istuimi-
 en lukumäärä).
✔	Kypärä on pakollinen.
✔	Jos ajoneuvossa on kori-
 rakenne ja siinä on turvavyö, 
 turvavyötä on käytettävä.
✔	Turvavyön käyttäminen 
 vapauttaa kypärän käyttö-
 velvoitteesta.

Maastoliikennelaki
KAIKKIEN moottorikäyttöisten ajo-
neuvojen käyttämiseen maastossa vaa-
ditaan maan omistajan tai haltijan 
lupa. Poikkeuksia ovat viranomaisten 
sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät 
sekä tietoliikenne- ja energialaittei-
den huolto- ja korjaustyöt ja poron-
hoitoon liittyvät tehtävät poronhoito-
alueella.

Maastossa ajettaessa on noudatet-

tava olojen edellyttämää varovaisuutta 
ja huolellisuutta.

Vahingon aiheuttamista luonnolle 
on vältettävä. Aiheutetusta vahingosta 
joutuu korvausvastuuseen. Ympäris-
tölle ei saa aiheuttaa häiriötä, esimer-
kiksi melulla.

Nopeusrajoitus maastossa maa-alu-
eella on 60 km tunnissa, jäällä 80 km 
tunnissa.

lainsäädäntö
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EU:n ajokorttidirektiivi

EU:SSA on päätetty kolmannen ajo-
korttidirektiivin sisällöstä. Se yhden-
mukaistaa ajokorttien ulkonäön ja 
myös ajokorttiluokkien vaatimukset, 
mikä vaikuttaa kansallisiin ajokortti-
lakeihin. Suomessa eduskunta päätti 
mopojen, moottorikelkkojen ja maas-
toajo-neuvojen ajokorttivaatimuksis-
sa 29.4.2011, ja ne astuvat kaikilta 
osin voimaan tammikuussa 2013.

Nelipyörien ajokorttivaatimukset 
erotettiin moottorikelkoista, mikä on 
hyvä asia. Kouluttajien vaatimusta-
so nousi niin, että kouluttajalla tulee 
olla A-, A1- tai B-luokan ajokortti 
sekä maastoajoneuvon ajolupa, min-
kä lisäksi kouluttajan tulee olla suo-
rittanut vähintään puolen vuoden 
oppijakson kasvatustieteissä tai tällä 
tulee olla vähintään vuoden kokemus 
opetustyöstä. Opetustyön on täytynyt 
kestää vähintään kymmenen tuntia, 
joista kolme on keskittynyt käytännön 
opetukseen. 

Ajoluvan suorittamisen alaikära-
ja on 15 vuotta. Tarkemmat tiedot 
uusista koulutusvaatimuksista löy-
tyvät Liikenteen turvallisuusviraston 
(Trafi) kotisivuilta: www.trafi.fi

Rekisteröityä tieliikennemönki-
jää koskevat säännöt muuttuvat, kun 
EU:n	ajokorttidirektiivi	astuu	voimaan	
vuoden 2013 alusta alkaen. 

Onnettomuustilastot

TEKNISEN Kaupan arvioima mönki-
jöiden kokonaiskanta on Suomessa 
noin 80 000. Vuosina 2000-2010 
sattui tieliikenteessä 17 ja tieliiken-
teen ulkopuolella 11 kuolemaan joh-
tanutta mönkijäonnettomuutta. 
LÄHDE: LIIKENNEVAHINKOKESKUS

Yleisimmät mönkijäonnettomuudet 
ovat sorapintaisilta teiltä suistumisia 
tai kaatumisia jyrkässä maastorin-
teessä. Vakavien onnettomuuksien 
syy on valitettavan usein ajaminen 
alkoholin vaikutuksen alaisena ja 
ilman kypärää. 

Teknisen Kaupan Maastoajoneuvo-
jaosto edistää toiminnallaan (neuvon-
ta, käyttöohjeet, muu käyttöä koskeva 
viestintä) ajoneuvojen turvallista ja 
oikeaa käyttöä.

Rangaistussäädöksiä
KAIKISSA lakikokonaisuuksissa on 
myös	määritelty	rangaistuksia	lakien	
rikkomisesta. Seuraavissa esimerkeissä 
käydään läpi mönkijöitä koskevia ran-
gaistussäännöksiä.

Mönkijän ajaminen ilman siihen 
oikeuttavaa lupaa tai ajokorttia
Rikosnimike: Ajo-oikeudetta ajo 
Rangaistus:	Päiväsakkoja*  

Mönkijän luvaton ajaminen tiellä
Rikosnimike: Maastoajoneuvolla 
ajaminen tiellä 
Rangaistus:	Päiväsakkoja

Luvaton ajaminen maastossa
Rikosnimike: Luvaton maastoliikenne
Rangaistus:	Päiväsakkoja*

Rekisteröidyn tieliikennemönkijän 
ajaminen ilman kypärää
Rikosnimike: Suojakypärän käyttämät-
tä jättäminen
Rangaistus:	Rikesakko

Alkoholin tai muun huumaavan aineen 
vaikutuksen alaisena ajaminen
Rangaistus:	Päiväsakkoja* tai vankeus-
rangaistus

Kilpailukäyttöön tarkoitetulla 
ajoneuvolla ajaminen muilla kuin 
sallituilla ajoharjoitusalueilla
Rikosnimike: Rekisteröimättömällä 
ajoneuvolla ajaminen tiellä 
Rangaistus:	Päiväsakkoja

* Päiväsakkojen suuruus määräytyy tuomitun 
tuloista ja niistä tehtävistä vähennyksistä

Vakavien onnettomuuksien syy on 
valitettavan usein ajaminen alkoholin 
vaikutuksen alaisena ja ilman kypärää.

Noudata mönkijällä ajaessasi samoja liiken-

nesääntöjä kuin muutenkin ja muista, mis-

sä minkäkinlaisella mönkijällä saa ajaa. Ole 

kohtelias ja ota muut huomioon!

Noudata sääntöjä!
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faktoja

Ole varovainen ja huolellinen äläkä rasita 
luontoa turhaan. Maastossa saa ajaa 
enintään 60 kilometrin, jäällä 80 
kilometrin tuntinopeutta.

  Noudata lakia!
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Liikennevakuutus on 
aina pakollinen.

Nelipyöriä koskevat ajoneuvolait
 Maastoajoneuvo Nelipyörä Kevyt nelipyörä Traktori
Tiellä ajaminen Pääsääntö: Kielletty Sallittu Sallittu Sallittu
 Poikkeukset:
 tien ylittäminen
 tilapäisesti, jos maaston 
 olosuhteet kohtuuttomat

Maastoajo Maan omistajan tai  Maan omistajan  Maan omistajan tai Maan omistajan tai
 haltijan luvalla tai haltijan luvalla haltijan luvalla haltijan luvalla

Nopeus Tiellä 40 km/h Alueen nopeus- Rakenteellinen huippu- Rakenteellinen
 Maastossa 60 km/h rajoitus nopeus 45 km/h tiellä nopeus
 Jäällä 80 km/h  sekä maastossa 40 km/thtiellä sekä 
    maastossa 

Matkustaja Ei tiellä Sallittu Sallittu Sallittu

Matkustaja reessä tai  Ei tiellä Ei tiellä Ei tiellä Ei tiellä
peräkärryssä 

Ajokorttiluokka  B-luokan ajokortti  B-luokan ajokortti Vähintään M-luokan Teillä vähintään
 esimerkiksi tien   ajokortti T-luokan ajokortti
 ylityksessä 

Rekisteröinti Ei Pakollinen Pakollinen Pakollinen

Liikennevakuutus Pakollinen Pakollinen Pakollinen Pakollinen

Katsastus Ei Pakollinen Pakollinen Ei

Mönkijä_sisus.indd   10 3.2.2012   11.23



Uusien mönkijöiden myynti 2001–2011

MÖNKIJÄ   11

Mönkijä_sisus.indd   11 3.2.2012   11.28



Teknisen Kaupan Maastoajoneuvojaoston 
jäsenyritysten edustamat mönkijämerkit:

Julkaisija: Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry | www.tekninen.fi
Copyright © 2012 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry. Esitteessä esiintyvät tuotemerkit ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mönkijä_sisus.indd   12 3.2.2012   11.23


