Mikään
LAITE EI SAA

häiritä ajamista
Kuljettajaa häiritsevä radion, kasetti- ja CD-soittimien, television,
videolaitteiden ja muiden mahdollisten viestintä- ja vastaanottolaitteiden käyttö on laissa kielletty.
Kuljettaja ei saa ajon aikana kirjoittaa tekstiviestejä tai näppäillä pitkiä
numerosarjoja edes telineessä olevaan matkapuhelimeen. Kuljettajan
on myös vaikkapa CD-levyä tai radiokanavaa vaihtaessaan otettava
huomioon se, ettei hänen keskittymisensä liikenteeseen ja ajamiseen
häiriinny.

TURVALLISESTI

tavoitettavissa
Auto on paikka, jossa usein on lupa olla
tavoittamattomissa. Ajon aikana on suositeltavaa käyttää puhelimen lisäominaisuuksia kuten vastaajapalvelua ja soitonsiirtoa. Jos kuljettaja kuitenkin puhuu
matkapuhelimeen ajon aikana, on hänen
käytettävä hands free -laitetta.
Matkapuhelimeen soittavankin on hyvä
tiedostaa, että puhelun vastaanottaja voi
olla joskus liikenteen kannalta erityistä
tarkkaavaisuuutta vaativassa tilanteessa.
Kohteliasta ja toisen huomioon ottavaa
onkin tiedustella, voiko vastaanottaja puhua rauhassa ja puheluun keskittyen.
Vastuuntuntoisella puhelimen käytöllä
lisätään liikenneturvallisuutta kaikkien
hyväksi.

JOS ON PAKKO PUHUA,
EI NIKSEJÄ VAAN OIKEA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
POLIISI
LIIKENNETURVA
AJONEUVOHALLINTOKESKUS
KULJETTAJA EI SAA AJON AIKANA KÄYTTÄÄ
MATKAPUHELINTA ILMAN HANDS FREE -LAITETTA.

JOS OLET TAVOITETTAVISSA,

ole sitä turvallisesti.

TIELIIKENNELAKI

1.1.2003

TÄRKEIN TEHTÄVÄ:
TURVALLINEN

kuljettaminen
Erilaiset viestintä- ja vastaanottolaitteet ajoneuvoissa ovat yleistyneet nopeasti. Niiden käytöstä aiheutuvat
vaaratilanteet ja onnettomuudet liikenteessä ovat myös lisääntyneet.
Matkapuhelimeen puhuminen, tekstiviestien ja pitkien puhelinnumeroiden näppäily tai radiokanavan vaihtaminen vähentää kuljettajan tarkkaavaisuutta liikenteessä. Muuttuvien
liikennetilanteiden havaitseminen ja
ennakointi heikkenee.
Keskittyminen juuri sillä hetkellä
olennaisimpaan, ajoneuvon kuljettamiseen, herpaantuu.

PUHUMINEN AJON AIKANA ILMAN

-laitetta
ON KIELLETTY
Vuoden 2003 alusta voimaan tulleen lain
mukaan kuljettaja ei saa ajon aikana
puhua matkapuhelimeen ilman asianmukaista, kädet vapaiksi jättävää hands
free -laitetta. Hands free -laitetta tulee
käyttää myös silloin, kun ajoneuvo on
pysähtynyt liikennevalojen tai esimerkiksi ruuhkan takia.
Laki kattaa kaikki moottorikäyttöiset
ajoneuvot. Autojen lisäksi matkapuhelimen käyttökielto ilman hands free
-laitetta on voimassa ajettaessa traktorilla, työkoneella, moottoripyörällä, mopolla tai maastoajoneuvolla kuten moottorikelkalla.
Laki koskee kaikkia matkapuhelinverkkoja käyttäviä puhelimia. Kutsujoukkoliikennettä ja maaseututakseja laki alkaa
koskea vuoden 2005 alusta.

EI NIKSEJÄ, VAAN

Oikea
Hands free -laitteita ovat kaikki
sellaiset asianmukaiset varusteet,
joiden käyttö vapauttaa kuljettajan
kädet ajamiseen. Laite voi olla
kiinteästi autoon asennettu tai se
voi olla esimerkiksi mukana pidettävä nappikuuloke. Jokainen voi
valita juuri omia tarpeitaan vastaavan hands free -laitteiston.
Matkapuhelimeen puhumista ajon
aikana ilman hands free -laitetta
valvotaan tavanomaisen liikennevalvonnan yhteydessä. Lain rikkomisesta määrätään rikesakko.
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