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Kilpa-auton turvavarusteet 
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-varoituskolmiot 

-ok/sos-merkki 

-sammuttimet/sammutusjärjestelmät 

-päävirtakatkaisin 

-turvavyöleikkurit 

-öljynimeytysmatto 

-hinaussilmukat 

-penkit, vyöt ja muuta 

 



Ensiapulaukku 

Kilpailuun osallistuvassa kilpa-autossa on oltava sisällöltään SPR:n 
perus- tai vastaava CE-normit täyttävä ensiapulaukku.  

Laukku tulee sijoittaa hyvin kiinnitettynä 1-ohjaajan istuimen taakse.  

Sijoituspaikasta kertova tarra on kiinnitettävä auton vasempaan 
takasivulasiin. 

 







Varoituskolmio 

Jokaisessa kilpa-autossa on pakollisena oltava 2 heijastavaa 
tieliikenteeseen hyväksyttyä varoituskolmiota.  

Kilpailijapari, joka joutuu keskeyttämään erikoiskokeelle, tulee sijoittaa 
varoituskolmio selkeästi havaittavalle paikalle, noin 50 m ennen kilpa-
autoa varoittamaan seuraavia kilpailijoita.  

Mikäli samaan paikkaan keskeyttää useampi kilpailija, riittää paikalle 
yksi varoituskolmio.  

Varoituskolmio tulee laittaa sille puolelle tietä, missä kilpa-auto on.  

Varoituskolmio tulee sijoittaa paikalleen, vaikka pysähtynyt / 
keskeyttänyt kilpa-auto olisi poissa tieltä. 

 





ok/sos-merkki 

Kilpailuun osallistuvassa kilpa-autossa on oltava A3-kokoinen OK/SOS-merkki. 

  

Tekstin fontin on oltava selkeä ja tekstin korkeuden on oltava vähintään 20cm.  

 

Merkki sijoitetaan autossa joko magneetilla auton sisälle kattoon tai ohjaajien 
penkkien taakse penkkien väliin näkyvään paikkaan.  

 

Merkin pohjaväri on valkoinen. OK teksti on vihreä ja SOS teksti punainen. 

 





Sammuttimet/sammutusjärjestelmät 
Kilpa-autossa on oltava joko: 

-2 käsisammutinta 2kg/kpl. Yksi kummankin penkin edessä lattiatelineessä. (sallittu vain 
kansallisissa kisoissa) 

-käsisammutin 2kg kartturinjaloissa ja konehuoneen / ohjaamotilaan rakennettu kiinteä 
sammutusjärjestelmä min 3kg. 

Kaikki sammuttimet pitää olla asianmukaisesti suojattu ja ne tulee sijoittaa ohjaamoon. 
Sammutinjärjestelmän pullo voidaan kiinnittää myös matkatavaratilaan, jolloin sen etäisyys 
korin ulko-osiin tulee olla vähintään 300 mm mitattuna vaakasuoraan mistä tahansa 
kohdasta. Kaikki sammuttimet/pullot tulee kiinnittää vähintään kahdella ruuvein kiristetyllä 
metallipannalla siten, että kiinnityspaikka kestää 25 G:n kiihtyvyyden. Kiinnitystelineessä 
tulee olla pullon liukumisen estävä tappi. Sammutinjärjestelmän osien tulee olla 
tulenkestäviä. Sammutinjärjestelmien putket on oltava metallia.  

Kuljettajan (ja II-ohjaajan) on kyettävä käsin laukaisemaan sammutusjärjestelmä 
paikaltaan, turvavyöt ja ratti kiinnitettyinä.  

Sammutusjärjestelmän ulkopuolinen laukaisu on oltava lähellä päävirtakatkaisijaa.  

Sammutusjärjestelmä laukaisuvipu/-nappi merkitään: 

(merkin koko vähintään 10cm) 



Jatkuu… 

Kilpailijaparin tulee antaa tarvittaessa kanssakilpailijalle sammutusapua 
omalla kilpa-autosta löytyvällä sammuttimella (sammuttimilla).  

Kilpailijapari, joka on joutunut antamaan erikoiskokeella tai siirtymällä 
sammuttimen (sammuttimet) kanssakilpailijalle, tulee ilmoittaa 
sammuttimen (sammuttimien) luovuttamisesta seuraavalla AT-
asemalla. 

 Sammuttimen (sammuttimien) luovuttanut kilpailijapari voi jatkaa 
kilpailua seuraavaan huoltoon asti, jossa heidän tulee huolehtia uusi 
sammutin (sammuttimet) kilpa-autoonsa jatkaakseen kilpailua.  

Kilpailijapari, joka antaa sammutusapua erikoiskokeella, on oikeutettu 
aikahyvitykseen kyseisellä erikoiskokeella. Mikäli sammutusapu 
annetaan siirtymällä, poistetaan apua antaneelta kilpailijaparilta 
mahdolliset myöhästymisrangaistukset seuraavalta AT-asemalta.  

 





Päävirtakatkaisin 
Päävirtakatkaisimesta on voitava sulkea kaikki virtapiirit (akku, laturi, 
valot, äänimerkinantolaite, sytytys, sähköiset valvontalaitteet jne), 
myös moottorin tulee sammua. Diesel-autoissa, joissa ei ole 
elektronista polttoainesyöttöä, tämän katkaisijan tulee sulkea 
moottorin ilmansaanti.  

Katkaisijan on oltava kipinättömästi toimiva ja sitä on voitava käyttää 
auton sisä- ja ulkopuolelta. Se voi olla manuaalinen tai sähköinen. 

Ulkopuolella katkaisin on sijoitettava umpiautoissa tuulilasitolpan 
alakulman läheisyyteen. Se tulee merkitä valkoreunaisella sinisellä 
kolmiolla, jonka kanta on vähintään 12 cm, ja jossa on punaisen 
salaman kuva. Umpiautoissa ulkopuolinen laukaisu on pakollinen.  

Päävirtakatkaisin on pakollinen kaikissa ryhmissä ja kilpailuissa. 

 

 





Turvavyöleikkurit 

Kilpa-autossa tulee olla kaksi (2) kappaletta turvavyöleikkureita 
sijoitettuna siten, että molemmat ohjaajat ylettyvät vähintään toiseen 
leikkuriin istuessaan tiukasti turvavöissä. 

 





Öljynimeytysmatto 

Kilpailijoilla tulee olla olemassa kilpailijakohtainen öljyvahinkojen 
estoon tarkoitettu imeytysmatto (sekä autossa, että huoltopaikalla), 
jonka imeytyskyky on vastaa kilpa-auton kokonaisöljymäärää.  

 

Sen säilytyspaikkaa autossa ei ole erikseen määritelty. 

 



Hinaussilmukka 

Kaikkiin kilpailuihin osallistuvat autot on varustettava eteen ja taakse 
sijoitetuilla hinaussilmukoilla, joita käytetään auton hinaamiseen. Sen 
tulee olla selvästi näkyvissä ja maalattu keltaiseksi, punaiseksi tai 
oranssiksi. 

 

Hinaussilmukka voi olla metallinen tai kankainen, mutta sen pitää olla 
varta vasten hinaus tarkoitukseen valmistettu. 



Penkit, vyöt ja muuta 

Sallituista penkeistä ja vöistä on säännöissä tarkat vaatimukset, 
asennusohjeet ja vanhenemisajat. 

Autoissa on myös oltava sääntöjen mukaiset turvakaaret ja ne on 
pehmustettava mahdollisista osumakohdista palamattomalla 
tarkoitukseen valmistetulla materiaalilla. 

Ajovarusteista on tarkat säännöt materiaaleista, malleista, 
kestävyydestä ja vanhenemisajoista.  


