Tämä esite on lyhyt kooste Trafin sivuilla olevasta asiaa koskevasta ohjeistuksesta
sekä tuotteista, joita TAVO myy erikoiskuljetusten merkitsemiseen. Kaikki mahdollisesti tarpeellinen lisätieto asiakkaan tulee hakea Trafin sivuilta. TAVO ei vastaa
tämän ohjeen perusteella syntyneistä väärinymmäryksistä.

Erikoiskuljetuksen merkitseminen (Trafi) 3,5 m asti
Tunnusvalaisin (tuotenro: 2D584846, 2D584845)
•
•
•
•
•

tulee näyttää yhtäjaksoista valoa
tulee olla auton takavalaisimen valoa kirkkaampi, mutta ei auton jarruvaloa kirkkaampi
valaisevan osan pinta-alan on oltava vähintään 40 cm²
eteenpäin näkyvän valon värin tulee olla ruskeankeltainen (tuotenro: 2D584846)
taaksepäin näkyvän valon värin tulee olla punainen (tuotenro: 2D584845)

2D584846

Tunnuskilpi (tuotenro: 08603)
•
•

Tulee olla pinta-alaltaan vähintään 0,15 m2 ja muodoltaan neliö tai suorakaide
väriltään vuorottain punainen ja valkoinen tai punainen ja keltainen raidoitus

2D584845

Saa kuitenkin olla muodoltaan sellainen, että se yhdessä tunnusvalaisimen kanssa on muodoltaan neliö
tai suorakaide
• tunnuskilven raidoituksen tulee tällöin olla pinta-alaltaan vähintään 0,15 m2
• raitojen tulee olla 45±15 asteen kulmassa ja leveydeltään 70–100 millimetriä
• raitojen ei tarvitse olla heijastavia
• eteenpäin suunnattuna kilpi ei saa heijastaa punaista väriä.
• tunnuskilven sivun pituuden tulee olla neliönmuotoisessa vähintään 400 millimetriä ja suorakaiteen
muotoisessa vähintään 140 millimetriä.
423 mm

Tuotenro: 08603
423 mm

Kilven pinta-ala: 0,1789m²

Milloin tulee merkitä
• yleisesti sallittua leveämpi kuljetus yleisellä tiellä
• kuorma ylittää ajoneuvon leveyden toiselta tai molemmilta puolilta yli 0,10 metrillä
Merkintöjen sijoittaminen
• kuljetuksen molemmille sivuille osoittamaan enintään 4,40 metrin korkeudella olevaa kuorman leveintä
kohtaa
• kilvet ja valaisimet on sijoitettava niin, että tunnuskilpien ja uloimpien tunnusvalaisimien uloimpien osien
sivusuuntainen etäisyys edellä tarkoitetusta kuorman leveimmästä kohdasta on enintään 100 millimetri
• eteenpäin suunnattujen tunnuskilpien yhteenlasketun pinta-alan tulee olla vähintään 0,30 m2 ja taaksepäin suunnattujen tunnuskilpien vähintään 0,30 m²
• kuorma tulee lisäksi merkitä ylimääräisillä tunnusvalaisimilla ja tunnuskilvillä, jos liikenneturvallisuuden
varmistaminen sitä edellyttää.
• tunnusvalaisimet tulee sijoittaa päällekkäin tai kuorman ulkoreunan muodon suuntaisesti.
• tunnusvalaisimen ja tunnuskilven tulee olla kuljetuksen leveimmän kohdan etupuolella eteenpäin suunnattu ja leveimmän kohdan takapuolella taaksepäin suunnattu

