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Alkolukon käyttöohje valvottuun käyttöön

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa alkolukosta!

Yleistä

1. Juo vettä ennen jokaista puhalluskoetta. Vesi poistaa hengityksen epäpuhtaudet.
Muista aina vetää syvään henkeä välittömästi ennen koetta. Älä käytä hengenraikastinta juuri ennen koetta. Monet tuotteista sisältävät runsaasti alkoholia.

Ajoneuvoosi asennettu Smart Start alkolukko on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Ajoneuvon tulee olla teknisesti kunnossa jotta laite voi toimia moitteettomasti. Alkolukon lokitietojen purku huoltoliikkeessä on tehtävä vähintään 60 vuorokauden välein.

Käännä ajoneuvon virta-avain acc asentoon. Laitteen näytölle ilmestyy teksti ”Aja
varovasti”, odota kunnes alkolukko pyytää puhaltamaan. Näytössä teksti ”Puhalla”.

2. Akun vaihdon / huollon aikana tulee huomioida, että lukko voi olla jännitteettömänä enintään 15 minuuttia. Jos akku tai käynnistin on vaihdettava ja pidä akun
irrotuksen ja kytkemisen välinen aika mahdollisimman lyhyenä. Jos ajoneuvo tarvitsee huoltoa, pyydä asentajaa soittamaan Smart Startiin ohjeiden saamiseksi.
Säilytä myymälän kuitit, joista ilmenevät huollon päiväys ja kellonaika sekä noudon
päiväys ja kellonaika.

Puhalla tasaisesti niin kauan kuin laitteen äänimerkki hälyttää. Äänimerkin hiljennyttyä
laite ilmoittaa noin 5 sekunnin sisällä oliko puhallus hyväksytty ja tämän jälkeen voit
käynnistää ajoneuvon.

3. Älä missään tapauksessa koske alkolukon kytkentöihin. Alkolukko ei vaikuta moottorin toimintaan, eikä se voi sammuttaa moottoria sen ollessa käynnissä. Älä yritä
käynnistää ajoneuvoa esimerkiksi vetämällä.

Mikäli puhallus oli virheellinen laite kertoo myös syyn. Yleisimpiä virheitä ovat:

4. Älä puhalla lukkoon alkoholia yli 0.5 promillea. Ajoneuvon käynnistysraja on 0.2
promillea mutta 0.5 promillea lukitsee laitteen.

Käyttö

Virhe lyhyt

=

puhallus on lopetettu liian aikaisin
/ puhalluksen voimakkuus on ollut heikko

Virhe heikko

=

puhalluksen voimakkuus on liian heikko

Virhe hylätty

=

puhallus on liian luja

TÄRKEÄ!

Kun puhallus on suoritettu onnistuneesti laite kertoo tuloksen:
Hyväksytty

=

voit käynnistää ajoneuvon

Varoitus

=

puhallus on sisältänyt alkoholia 0.1–0.2
promillea. Voit silti käynnistää ajoneuvon.

Hylätty

=

puhallus on sisältänyt alkoholia yli sallitun
määrän mutta alle 0.5 promillea. Laite lukittuu.

Lukitus

=

puhallus on sisältänyt alkoholia yli 0.5 promillea.
Laite on tuotava lokitietojen purkuun 5 päivän sisällä.

5. Muista saapua lokitietojen purkuun 60 vuorokauden sisällä. Jos lukon lokitietoja ei
pureta määräaikaan mennessä, SmartStartin valvontajärjestelmä lähettää ilmoituksen automaattisesti paikalliselle viranomaiselle.
6. Jos jostain syystä jotain edellä mainittua (kohdat 2–5) on päässyt tapahtumaan
hakeudu mahdollisimman nopeasti lokitietojen purkuun.
7. Kun laite pyytää uusintakoetta, muista suorittaa koe ennen kuin sammutat virran.
Sinulla on useita minuutteja suorittaa uusintakoe. Etsi turvallinen pysähtymispaikka
ennen uusintakokeen suorittamista. Uusintakokeen laiminlyönti on virhe, ja laite kirjaa sen muistiin.
8. Aseta laite paikkaan, josta näet nestekidenäytön. Jos laite vaatii uusintakoetta ja
ajat radion soidessa kovalla tai ikkuna auki, et välttämättä kuule laitteen äänimerkkiä. Jos näet nestekidenäytön, huomaat todennäköisesti uusintakoepyynnön. Heikkokuuloisille on saatavana lisävarusteena merkkivalo.

Puhalluksen sisältäessä alkoholia lukko lukittuu ensimmäisellä kerralla 5
minuutin ajaksi. Toisesta hylätystä puhalluksesta lähtien lukko on lukittuna 15
minuuttia kerrallaan.

9. Älä aseta alkolukkoa paikkaan, jossa se voi vahingoittua: lattialle, tuhkakupin alle tai
paikkaan, jossa et näe tai kuule sitä. Älä myöskään altista laitetta nesteistä tulevalle
kosteudelle. Olet vastuussa vaurioista, jotka johtuvat laitteen varomattomasta käytöstä tai väärinkäytöstä.

Laite pyytää puhaltamaan myös ajon aikana. Puhalluspyyntö tulee
satunnaisesti ja näyte on annettava 6 minuutin sisällä pyynnöstä. Älä
koskaan jätä puhaltamatta laitteeseen kun laite kysyy puhallusta. Oli
sitten kyseessä saapuminen kotipihaan, ruokakauppaan, mihin tahansa kohteeseen tai ajon aikana.

10. Noudata laitetta käyttäessäsi aina turvallisia ajotapoja.

Jos laiminlyöt, SmartStart alkolukko lukittuu ja on tuotava lokitietojen
purkuun 5 päivän sisällä! Tämä on maksullinen toimenpide!
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11. Kuka tahansa voi ajaa ajoneuvolla, mutta kuljettajien on käytettävä laitetta, ja sinä
vastaat kaikista laitteen kirjaamista lukemista.
12. Laite on tarkkuusmittalaite, joten käytä laitetta huolellisesti!
13. Jos laite lukittuu tai ei toimi kunnolla, saatamme pyytää sinua hinauttamaan
ajoneuvon lähimmälle Smart Startin edustajalle. Jos ongelma on laitteessa, voimme
korvata hinauskulut. Jos ongelma ei liity laitteeseen, vastaat hinauskuluista itse.
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Alkolukolla valvottu ajo-oikeus

Lähde: Poliisi / Trafi

Alkoholin takia rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi ehdottoman ajokiellon
sijaan pyytää valvottua ajo-oikeutta, jolloin hän saa ajaa alkolukolla varustettua
ajoneuvoa.

Kuinka kauan alkolukkoa täytyy pitää?
Tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena. Lisäksi tuomioistuin asettaa koetusajan,
jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta.
Alkolukkoa on pidettävä aina koko koetusajan eli vähintään vuoden riippumatta ehdollisen ajokiellon pituudesta.
Mitä alkolukon käyttö maksaa?

Mitä alkolukolla valvottu ajo-oikeus tarkoittaa?
Alkoholin vuoksi rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi
saada ajo-oikeutensa takaisin asennuttamalla ajoneuvoonsa alkolukon. Valvotun ajooikeuden määrääminen ei vaikuta rattijuopumuksesta tuomittavaan rangaistukseen.
Mikä on alkolukko?
Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajalla on vähintään
0,1 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen
alkoholipitoisuutta veressä.
Alkolukko vaatii puhalluksen myös satunnaisesti ajon aikana. Se ei sammuta käynnissä olevaa moottoria,mutta ajoneuvon äänimerkki käynnistyy, jos ajonaikaista puhallusta ei anneta säädetyssä ajassa tai se ylittää sallitun alkoholipitoisuuden.
Alkolukko rekisteröi kaikki käyttötiedot ja mahdolliset rikkeet ja manipulointiyritykset
keskusyksikön muistiin. Valvottavan on 60 päivän välein vietävä ajoneuvo käyttötietojen purkamista varten laitevalmistajan valtuuttamalle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle
ilmoitetulle edustajalle.
Kuka voi saada valvotun ajo-oikeuden?
Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä
ajokiellossa.
Henkilöllä on oltava oikeus kuljettaa henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoa taikka
traktoria. Alkolukko voidaan asentaa valvottavan käytössä olevaan yhteen tai useampaan ajoneuvoon.
Mitä pitää tehdä saadakseen valvotun ajooikeuden?
Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää poliisilta tai viimeistään rattijuopumusasian käsittelyn
yhteydessä tuomioistuimelta. Pyynnön voi tehdä myös kirjallisesti. Poliisi voi määrätä
valvotun ajo-oikeuden jo ennen tuomioistuinkäsittelyä.
Valvottavan on ennen alkolukkoajokortin myöntämistä käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden
vaikutuksesta terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista.
Valvottavan on pyydettävä käynnistä todistus, josta ilmenee käynnin tarkoitus. Todistus toimitetaan oman asuinpaikan poliisille ajokorttihakemuksen jättämisen yhteydessä.
Ajokorttihakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi kaksi valokuvaa, todistus alkolukon
asentamisesta sekä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen I-osa, josta ilmenee ajoneuvon
muutoskatsastus. Alkolukkoajokorttihakemusta jätettäessä peritään poliisin suoritemaksu.
Ajokorttiin merkitään kansallinen erityisehto 111, joka tarkoittaa alkolukon käyttövelvollisuutta.
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Alkolukon käyttäminen maksaa noin 110–160 euroa kuukaudessa. Alkolukkoa ei tarvitse ostaa omaksi, vaan sen voi myös vuokrata valvotun ajooikeuden ajaksi. Kustannuksista vastaa valvottava.
Mistä alkolukon saa?
Vain osa markkinoilla olevista alkolukoista on hyväksytty käytettäväksi valvotussa ajooikeudessa.
Hyväksyttyjä alkolukkoja voi tiedustella laitevalmistajien edustajilta tai alkolukon asennuspaikoista. Laitevalmistajien edustajien yhteystiedot ja linkki Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään luetteloon alkolukkojen asennus- ja huoltopaikoista ovat ohessa.
Mitä tapahtuu ajokortille?
Rattijuopumuksen yhteydessä poliisi määrää ajoneuvon kuljettajalle väliaikaisen ajokiellon ja ottaa ajokortin haltuunsa.
Valvottu ajo-oikeus alkaa, kun poliisi luovuttaa valvottavalle alkolukkoajokortin. Poliisi
voi myöntää alkolukkoajokortin jo ennen tuomioistuimen rattijuopumusasian käsittelyä.
Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljettamaan vain niitä ajoneuvoja, joihin alkolukko on
asennettu ja jotka henkilö on ilmoittanut poliisille merkittäväksi ajoneuvoliikennerekisteriin.
Voivatko muut ajaa alkolukollista ajoneuvoa?
Muut henkilöt voivat ajaa alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Valvottava kuitenkin vastaa
alkolukon ohjeiden mukaisesta käytöstä.
Mitä tapahtuu, jos valvotussa ajo-oikeudessa epäonnistuu?
Valvottu ajo-oikeus peruutetaan ja sen ajaksi ehdollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätöksen tekee tuomioistuin.
Mikä johtaa valvotun ajo-oikeuden peruuttamiseen?
Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää
rajoitusta tai laiminlyö siihen kuuluvan velvollisuuden.
Valvottava ei saa ajaa muuta ajoneuvoa kuin sitä, johon alkolukko on asennettu.
Lisäksi hänen tulee käyttää ajoneuvo määrävälein valtuutetulla edustajalla, jossa alkolukon käyttötiedot puretaan.
Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Valvottu ajooikeus peruutetaan myös, jos valvottava pyytää peruuttamista.
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Mitä tapahtuu valvotun ajo-oikeuden (ehdollisen ajokiellon koetusajan)
päätyttyä?

Valtioneuvoston asetus alkolukolla
valvotusta ajo-oikeudesta

Alkolukon voi jättää edelleen ajoneuvoon. Tällöin siihen vaihdetaan vapaaehtoiskäytön
asetukset (ei ajonaikaisia puhalluksia eikä käyttötietojen purkua).
Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin.
Alkolukko voidaan myös poistaa ajoneuvosta. Alkolukon poistamisen jälkeen ajoneuvo on muutoskatsastettava. Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. Poliisi luovuttaa
aikaisemman ajokortin takaisin.
Valvotun ajo-oikeuden päätyttyä on myös mahdollista edelleen pitää alkolukkoajokortti. Tällöin saa ajaa vain rekisteriin merkittyä alkolukkoajoneuvoa.

5 § Hälytysjärjestelmä

Alkolukkojen valmistajien edustajat:
Dräger Suomi Oy
Alcolock FI Oy
Malux Finland Oy

6 § Lukittuminen

Luettelo alkolukkojen asennus- ja huoltopaikoista:
www.trafi.fi  Tieliikenne  Ajokortit ja tutkinnot Alkolukko
Lisätietoa
Poliisi: www.poliisi.fi
Liikenteen turvallisuusvirasto: www.trafi.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö: www.lvm.fi

Alkolukossa on oltava hälytysjärjestelmä, jonka tarkoituksena on auton äänimerkki kytkemällä ehkäistä ajon jatkamista, jos kuljettaja ei ole 4 §:n 2 momentissa
säädetyssä ajassa puhaltanut alkolukkoon tai puhallus on sisältänyt alkoholia yli
kokeilussa sallitun rajan.

Alkolukon on estettävä auton käynnistyminen, jos alkolukon huoltoa ei suoriteta:
1) seitsemän päivän kuluessa huoltovälin päättymisestä lukien;
2) viiden päivän kuluessa hälytysjärjestelmän käynnistymisestä lukien;
3) viiden päivän kuluessa siitä kun autoa on joko liikutettu tai se on käynnistetty
ilman hyväksytyn puhalluksen antamista; tai
4) viiden päivän kuluessa siitä kun keskusyksikön virtalähde on katkaistu yli 15
minuutin ajaksi.
7 § Alkolukon käyttötiedot ja käyttötietorekisteri

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden vaiheet
1. Rattijuopumuksesta kiinni jääminen. Poliisi määrää heti väliaikaisen ajokiellon ja
ottaa ajokortin haltuunsa.
2. Pyyntö valvotusta ajo-oikeudesta poliisille tai viimeistään käräjäoikeudessa rattijuopumusasiaa käsiteltäessä.
3. Päätös valvotusta ajo-oikeudesta käräjäoikeuden istunnossa tai sitä ennen poliisilta.
4. Alkolukon asennus ja ajoneuvon muutoskatsastus.
5. Käynti lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona.
6. Todistukset alkolukon asentamisesta ja muutoskatsastuksesta sekä käynnistä
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen luona toimitetaan poliisille alkolukkoajokorttihakemusta jätettäessä.
7. Valvottava saa poliisilta alkolukkoajokortin. Valvottu ajo-oikeus alkaa.

Alkolukon käyttötietojen tallentamisessa ja säilyttämisessä noudatetaan
Euroopan standardin EN 50436-1 4.6 kohdan määräyksiä. Käyttötiedot on
voitava huollossa määräajoin purkaa alkolukon muistista ja siirtää laitevalmistajan internetissä pitämään rekisteriin (käyttötietorekisteri).
8 § Alkolukon asennus ja kalibrointi
Alkolukko asennetaan laitevalmistajan valtuuttamassa asennusliikkeessä.
Valtuutuksesta on ennen asennustoiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus
Ajoneuvohallintokeskukselle, joka pitää luetteloa asennus- ja huoltopaikoista.
Asennusliikkeen on annettava todistus alkolukon asennuksesta toimitettavaksi
alkolukon käyttäjän asuinpaikan poliisille. Todistuksessa tulee olla asennetun
alkolukon yksilöintiin tarkoitettu tunnusnumero ja tieto siitä, että alkolukko täyttää
sen toiminnalle tässä asetuksessa säädetyt ehdot.

8. Alkolukon käyttötietojen purku 60 päivän välein.
9. Ehdollisen ajokiellon koetusajan päätyttyä alkolukko voidaan poistaa ajoneuvosta.
Tällöin ajoneuvo tulee muutoskatsastaa ja alkolukkoajokortti palauttaa poliisille.
Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin. Alkolukko voidaan myös jättää
ajoneuvoon ja vaihdattaa siihen vapaaehtoiskäytön asetukset.
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