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accelerationstält kiihdytyskaista 
allmän väg yleinen tie 
ambulans ambulanssi 
anslutning liittymä 
ansvarighetsförsäkring vastuuvalcuutus 
anvisningsmärke ohjemerkki 
asfaitväg asfaittitie 
avfartsväg erkanemistie 
avgas pakokaasu 
avgasrör pakoputki 
avkörningsolycka suistumisonnettomuus 
avregistrering rekisteristä poistaminen 
avsmalnande väg kapeneva tie 
avståndsbedömning etäisyyden arviointi 
avställning mäaraaikainen liikenteestä 

poistaminen, seisotus 
avtagsväg haaratie, sivutie 
axeltryck akselipaino 
babyskydd turvakaukalo 
backa peruuttaa 
backkrön mäenharja(nne) 
backningsstrålkastare peruutusvalo 
backspeget taustapeii 
bagagelucka takaluukku, tavaratilankansi 
bagagerum tavarasäiliö, tavaratila 
bakhjulsdrift takaveto 
bakljus takavalo 
baksäte takaistuin 
balansering tasapainottarninen 
ban dfo rdon telaketjuajoneuvo 
bashastighet penisnopeus 
batteri akku 
belysning valaistus 
bensinstation bensiiniasema, huoltamo, 

huoltoasema 
besiktning katsastus 
besöksparkering viemspysäköinti 
bevakat övergångsställe valo-ohjauksinen 

suojatie 
bilbarnstol lasten turvaistuin 
bilbälte turvavyö 
bilbälteslag turvavyölaki 
bi Ive rkstad autokorjaamo 
blinkande ljus villckuvalo 
blinker suuntavalo, vilkku 
blockera sulkea, tukkia 
blyfri lyijytön 
blända av himmentää, vaihtaa lähivaloille 
bländning haikilisy 
bländskydd haikaisysuojus 
boggitryck telikuorma, telipaino 
bogsera hinata 
brandbil paloauto 
bromsjarru 
bromsback jarrukenkä 
bromsbelägg jarrupala, jarrupäiillyste 
bromskioss jarrukenkä 
bromsijus jarruvalo 
bromsning jarrutus 
bromspedal jarrupoljin 

bromsservo jarrutehostin 
bromsspårjarrutusjalki 
bromssträcka jarrutusmatka 
bromsverkan jarrutusteho 
bruttovikt bruttopaino, kokonaispaino 
bränsleförbrukning polttoaineen kulutus 
bränslemätare polttoaineniittari 
buller melu 
bullerremsa tärinäraita 
bälteskudde turvavyötyyny 
bältesstol turvavyöistuin 
bärförmåga kantokyky, kantavuus, 

kuorirnitettavuus 
bärgningsbil hinausauto 
bärighet kantavuus 
böter sakko 
centrallåsning keskuslukitus 
chassi alusta 
choke rikastin 
cirku latio nsplats kiertoliittymä, liikenneympyrä 
cykelbana pyörätie 
cykelfält pyöräkaista 
cykelstäl ln ing pyöränkuljetusteline 
cykelöverfart pyörätien jatke 
cyklist pyöräilijä 
dagsböter ptiiväsakko 
datumparkering vuoropysäköinti 
defroster huurteenpoistin 
dimbakljus takasumuvalo 
dimljus sumuvalo 
direktseende suoranäkö 
dold fara piilevä vaara 
domkraft nosturi, tunkki 
dosering kaltevuus 
dragbil vetoauto 
drag krok vetokoukku 
drivmedel polttoaine 
dubbdäck nastarengas 
dubbelkommando kaksoishallintalaitteet 
dubbelparkering rinnakkaispysäköinti, 

rinnanpysäköinti 
dubbel riktad trafik kaksisuuntainen liikenne 
däck rengas 
däckmönster renkaan kuviointi 
döda vinkeln katve, kuoflutkulma 
dörrlås oven lukko 
ekonomisk körning taloudellinen ajotapa 
ekonomiväxel säästövaihde 
enkelriktad gata yksisuuntainen katu 
enkelriktad trafik yksisuuntainen lilkenne 
enskild väg yksityinen tie 
extra bromsljus lisäjarruvalo 
extraljus lisävalo 
farligt g o d s vaarallinen kuorma 
fartblindhet vauktisokeus 
farthinder hidastin 
felparkeringsavgift pysäköintivirhemaksu 
fickparkering taskupysäköinti 
filkörning kaista-ajo 
firmabil yritysauto 
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fjädring jousitus 
flak lava 
flygande inspektion katsastusratsia, lentävä 

katsastus 
fläktrem tuulettimen hihna 
fordon ajoneuvo 
fordonsbestånd ajoneuvokanta 
fordonsbredd ajoneuvon leveys 
fordonskungörelse ajoneuvoasetus 
fordonslängcl ajoneuvoll pituus 
fordo nsskatt ajoneuvovero 
fordo nståg ajoneuvoyhdistelmä 
fortkörning sallituri ajonopeuden y1ittiminen, 

ylinopeus 
fotb roms jallcajarru 
fotgängare jalankulkija 
framhjulsdrift etuveto 
framkomlighet ajokelpoisuus, liikermöitttvyys 
framsäte etuistuin 
fri hastighet vapaa nopeus 
fri höjd alikulkukorkeus, vapaa korkeus 
fri koppla kytkeä vapaalle 
fri ktion kitka 
fri ktions däck kitkarengas 
frontalkrock nokkakolari 
frostskyddsmedel pakkasneste 
fyrhjulsdrift neli(pyörä)veto 
fä 1 g levypyötu, vanne 
fälgkors ristikkoavain 
färdbroms käyttöjarru 
färdskrivare ajopiirturi 
färjeläge lauttalaituri, lauttapaikka, lossilaituri 
fö rarbehö righet kuljettajakelpoisuus 
förare kuljettaja 
fö rarp roy kuljettajantutkinto 
förarsäte kuljettajan istuin 
förbudsmärke kieltomerkki 
förebygga olycka torjua onnettomuus 
förgasare kaasutin 
förhandsbesked ennakkotieto 
förnyelse av körkort ajokortin uusiminen 
förseelse rike, rikkomus 
första hjälpen ensiapu 
försäkring vakuutus 
gaspedal kaasupoljin 
gatutrafik katullikenne 
generato r generaattori, laturi 
genomfartsled läpikulkuväylä 
glödstift hehkutulppa 
golvväxel lattiavaihde 
grovt rattfylleri törkeä rattijuopumus 
grusväg soratie 
grön våg vihreä aalto 
gupp hidastustöyssy, töyssy 
gående jalankulkija 
gågata kävelykatu 
gångbanajalkakäytäva, kävelytie 
gångbro jalankulkusilta 
gångtrafik jalankulkullikenne 
gårigtunnel alikulku, alikulkukäytävä  

gångväg kävelytie 
gårdsgata pihakatu 
gördeldäck vyörengas 
halkbana liukkaan kelin rata 
halogenlampa halogeenilamppu 
halt väglag liukas keli 
halv!jus laluivalo 
handbroms käsijarru 
handskfack hansikaskotelo 
hastighet nopeus 
hastighetsbedömning nopeuden arviointi 
hastighetsbegränsning nopeusrajoitus 
hastighetsmätare nopeusinittari 
heldragen linje suilkuviiva, yhtenäinen viiva 
helförsäkring täysvakuutus 
heiljus kaukovalo 
hju Ilastare pyöräkuormaaja 
hjuitryck pyöräkuorma 
husbil matkailuauto 
husvagn asimtovaunu, matkailu(perä)vaunu 
huvudled pääväylä 
hållplats pysäkki 
högerkurva kaarre oikealle 
högerregel oikealta tulevan sääntö 
högerstyrning oikeanpuoleinen ohjaus 
högersväng kaarre oikealle; oikealle 

kääntyininen 
högertrafik oikeanpuoleinen liikenne 
hög o ktan bränsle korkeaoktaaninen polttoaine 
indikator ilmaisin, indikaattori, osoitin 
infart kiinteistölle, kaupunkiin tms. johtava ajotie 
iriköming totutusajo, sistlänajo 
instrumentbräda, instrumentpanel kojelauta, 

kojetaulu 
insugning imeminen 
intag sisäiintuloputki, tuloaukko 
intensivkurs tehokurssi 
internationellt körkort .kansainvälinen ajokortti 
jo rdbru kstrakto r maataloustraktori 
justera säätää, virittää 
järnvägsbom tasoristeyspuomi 
järnvägskorsning rautatien tasoristeys 
järnvägssignal rautatieopaste 
kamaxel nokka-akseli 
kantlinje reunaviiva 
kantsten reunakivi, reunuskivi 
kapell kuomu, suojapeite 
kardanaxel kardaaniakseli, nivelakseli 
kaross(eri) auton kon 
katalysator katalysaattori 
klaffbro läppäsilta, nostosilta 
knackande ljud nakutus 
knallgas räjäladyskaasu 
kollektivkörfält joukkoliikennekaista 
ko Ile ktivtrafi k joukkoliikenne, julkinen Iiikenne 
kollision kolari, törmäys 
kol(mon)oxid hiili(mon)oksidi, häkä 
ko Ios häkä 
kolv mäntä 
kontrollbesiktning vuosikatsastus 
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koppling kytkin 
korrosion korroosio, syöpyminen 
korsande möte risteävä kohtaaniinen 
korsande väg risteävä tie 
korsning risteys 
korsningsolycka risteysonnettomuus 
kringled ohikulkuväylä 
krockkudde turvatyyny 
krypfält matelukaista, nousukaista 
krypväxel mateluvaihde 
kulkoppling kuulakytkentä, kuulakytkin 
kultryck aisapaino 
kupévärmare sisätilanlämmitin 
kurva kaarre, mutka 
kurvtagning kaarreajo 
kylare jäähdytin 
kylargallerjäähdyttimen säleikkö 
kylartank jäähdytysnestesttiliö 
kylsystem jäähdytysjtirjestelmä 
köbildning jonomnuodostus 
köra om ohittaa 
körbana ajorata 
köregenskaper ajo-ominaisuudet 
körfält (ajo)kaista 
körfältsbyte (ajo)kaistan vaihto 
körfältslinje (ajo)kaistaviiva 
körfältsmarkering (ajo)kaistamerkintä 
körfältspil (ajo)kaistanuoli 
kö rfältstavla (ajo)kaistakilpi 
körfältsvisare (ajo)kaistaopastin 
körförbud ajokielto 
körkort ajokortti 
körkortsförordning ajokorttiasetus 
körkortsinnehavare ajokortin haltija 
körkortsklass ajokorttiluokka 
körkortslag ajokorttilalci 
körkortsplik'tigt fordon ajoneuvo, jonka 

kuljettajalla 011 oltava ajokortti 
körkortstillstånd ajokortlilupa 
kö rkortsåterkal lelse ajokortin peruuttaniinen 
kö rriktningsvisare suimtaviitta, vilkku 
körteknik ajotekuiikka 
körundervisning ajo-opetus 
landsvägskörning maantieajo 
lapplisa lappullisa, pysäköimiinvalvoja 
last kuorrna 
lastbil kuorma-auto 
lastbox pakkauslaatikko 
lastutrymme kuormatila 
leasing liisaus, pitkaaikaisvuokraus 
ledbuss nivelbussi 
ledlinje ohjausviiva 
Ii njetrafik linjaliikenne 
ljuddämpare äänenvaimennin 
ljudsignal äänimerkki 
ljuskägla valokeila 
ljussignal valomerkki; valo-opastin 
lokaliseringsmärke opastusmerkki 
lokal trafikfö reskrift pailcaihinen hikennemäarays 
luftfjädring ilmajousitus 

luftintag ilma-aukko, ilmantuloaukko 
luftkonditionering ilmastointi 
luftkudde ilmat'nysuojain, ilrnatyyny 
luftspjäll ilmaläppä 
lufttryck ilmanpaine 
lutning kaltevuus 
långsamtgående fordon hidas ajoneuvo 
låsa sig lukkiutua 
Iåsningsfria bromsar lukkiutumattomatjarrut 
lämna företräde väistää 
länsväg laanmtie 
lätt lastbil kevyt kuorma-auto 
lätt motorcykel kevyt moottoripyörä 
lätt släpfordon kevyt hinattava ajoneuvo 
lätt trafik kevyt liikenne 
makadam sepeli 
manuell växellåda käsivaihteisto 
manöverduglig helposti ohjattava; 

ohjauskykyi.nen 
manöverförmåga ohjautuvuus 
manövrering halhinta, ohjaus 
markering av last kuonnan merkitseminen 
maxim ilast enimmäiskuorma, enimmäiskuormitus 
militärfordon sotilasajoneuvo 
mittbarriär keskikaide 
mittfog keskisauma 
mittfält keskikaista 
rnittlinje keskiviiva 
modd sohjo 
moped mopo 
mopedbana mopotie 
mot moottoritien liittymä 
motorcykel moottoripyörä 
motordrivet fordon moottorikäyttöinen ajoneuvo 
motorfordon moottoriajoneuvo 
motorhuv konepelti 
motorredskap moottorityökone 
m oto rtrafikled moottoriliikennetie 
motortvätt moottorinpesu 
motorväg moottoritie 
motorvärmare lohkolämniitin, 

moottorinhämmitin 
mönsterdjup renkaiden urasyvyys 
mörkerkörning pimeässä ajaminen 
mörkerseende hämaranäkerninen, 

pimeanakeminen 
mötande trafik vastaantuleva liikenne 
möte kohtaaniinen 
mötespiats kohtaamispaikka 
nackstöd pääntuki 
nationalitetsskylt kansallisuuskilpi 
navkapsel pölykapseli 
nyttotrafi k hyötyliikenne 
nödstopp hätäkatkaisin, hiitäpysäytin 
obevakat övergångsställe valo-ohjaukseton 

suojatie 
observationsom råde havaintoalue, näkemäalue 
oklar sikt huono näkyvyys 
oktantal oktaaniluku 
oljefi Iter öljynsuodatin 
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oljekanna voitelukaimu, öljykannu 
oljemätsticka öljyn mittatikku 
oljepackning öljytiiviste 
oljetrycksmätare öljynpainernittari 
olovlig körning luvaton moottoriajoneuvon 

kuljettaminen, ajokortitta ajo 
olycksrisk onnettomuusriski 
olyckstillbud lähestapaturma, onnettomuuden 

ulika, vaaratilaune 
omfartsväg ohikulkutie 
omhändertagande av körkort ajokortin 

huostaanotto 
omkörning ohitus 
omkörningsfält ohituskaista 
ordningsbotjirjestyssakko, rikesakko 
orienteringstavla suunnistustaulu 
packning kuonna, pakkaus; pakkaantinen; tiiviste 
parkering paikoitus, pysäköinti 
parkeringsbroms seisontajarni 
parkeringsförbud pyskköintikielto 
parkeringsljus seisontavalo 
parkeringsmätare pysäköintiniittari 
parkeringsområde pysäköintialue 
parkeringsplats pysäköintipaikka 
parkeringsvakt pysäköinninvalvoja, lappuliisa 
passagerare matkustaja 
pedal poljin 
periferseen de perifeerinen näkö, ääreisnakö 
personbil henkilöauto 
personskada henkilövahinko 
placering ajoneuvon paikka; ryhniittyniinen 
plankorsning tasoristeys 
planskild korsning eritasoristeys 
polis poliisi 
polismans tecken poliisin merkki 
p resen ning kuormanpeite, suojapeite 
prestanda suorituskyky 
prestationsförmåga suorituskyky 
privat övningskörning yksityinen ajoharjoittelu 
procession kullcue, saatue 
provbromsning koejarrutus 
P-skiva pysäköintikiekko 
påbudsmärke mäaraysmerkki 
påfartsväg liittymätie 
påhängsvagn puoliperävaunu 
radarvarnare tutkanpaljastin 
radialdäck vyörengas 
rastplats levähdysalue, levälidyspaikka 
ratt ohjauspyörä, ratti 
rattfylleri rattijuopumus 
rattlås ohjauslukko, rattilukko 
rattväxel ohjauspyörävaihde, rattivaihde 
reaktionssträcka reaktiomatka 
reaktionstid reaktioaika 
reflex heijastin; heijastus; refleksi 
refug (liikenne)saareke, suojakoroke 
registrening rekisteröinti 
registreringsbesiktning rekisteröintikatsastus 
registreringsbevis rekisteriote 
registreringsnummer rekisterinmnero 

registreri ngsplikt rekisteröintivelvollisuus 
reg istreringsskylt rekisterikilpi, tunnuskilpi 
reservhjul varapyörä 
reservsits lisäistuin, varaistuin 
retardationsfält hidastuskaista 
reversibelt körfält vaihtuvasuuntainen kaista 
riksväg valtatie 
rondell Iiikenneympyrä, kiertoliittymä 
rostskyddsbehandl ing ruosteenestokäsittely 
rostskyddsmedel ruosteenestoaine 
rullbälte rullavyö 
ryggstöd selkänoja, selkätuki 
rörelseenergi liike-energia 
sammanvävning sekoittuminen 
schaktmaskin kaivuri, maansiirtokone 
semitrailer puoliperävaunu 
seriekrock ketjukolari 
servostyrn ing servo-ohjaus, tehostinohjaus 
sidkraft sivuttaisvoima 
sidvagn sivuvaunu 
signal merkki; opastin 
signalhorn ääninerkinantolaite 
sikt näkyvyys 
siktsträcka näkernä, näkyvyysmatka 
singelolycka yksittäisonnettomuus 
självrisk omavastuu(osuus) 
skadeanmälan vahinkoilmoitus 
skidbox suksikotelo, suksiboksi 
skidställ suksiteline 
skiljeremsa keskipiennar 
skivbroms levyjarm 
skolpatrull koululaispartio 
skolpolis koululiikennepoliisi 
skolskjuts koulukyyti, koululaiskuljetus 
skoter skootteri 
skrotningsintyg romutustodistus 
skyddshjälm suojakypärä 
skyltlykta rekisterikilven valo 
skymd sikt näkemheste, näkyvyyseste 
skåp umpikori 
skåpbil umpipakettiauto 
sladd sivuluisu 
slagvolym iskutilavuus 
slirig körbana liukas ajorata 
slutpil (ajo)kaistan päättymisnuoli 
släp peräkärry, perävaunu 
släpfordon hinattava ajoneuvo 
släpvagn täysperävaunu 
smitning liikemiepako, onnettomuuspaikalta 

pakenemiiien 
smörjkanna voitelukannu 
snedparkering vinopysäköinti 
snöröjning auraus, lurnenpoisto 
snöskoter moottorikelkka 
solskydd haikaisysuojus 
SOS-central SOS-keskus 
spårig vägbana urainen ajorata 
spårvagn raitiovaunu 
spärrlinje sulkuviiva 
spärrområde sulkualue 
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spärrtid ajokortin sulkuaika 
stannande pysäyttäminen 
startkabel käynnistyskaapeli 
startmotor käynnistysmoottori 
startspjäll rikastin 
sten beläggning kiveys, kivipäållyste 
stenskott irtokivi 
stigningsfält matelukaista, nousukaista 
stoppförbud pysähtymiskielto 
stopplikt pysähtyinispakko, 

pysähtymisvelvollisuus 
stopplinje pysäytysviiva 
stoppsignal pysähtymismerkld 
stoppsträcka pysä1tymismatka 
strålkastare valaisin, valo, valonheitin 
stän kskyd d roiskeläppä 
stän kskärm lokasuoja 
stöldförsäkring varkausvakautus 
stöldskydd murtosuoja, varkaussuoja 
stötdämpare iskunvaimennin 
stötfångare puskuri 
suiflett kuomu 
svallis paannejää 
Svensk Bilprovning Ruotsin 

autonkatsastuslaitos 
synfält näkökenttä 
synprövningsintyg näöntarkastustodistus 
synskärpa näöntarkkuus 
säkerhetsbälte turvavyö 
säkerhetsmarginal turvallisuusväli 
takluckakattoluukku 
takräck kattoteline 
takställ kattoteline 
terrängfordon maastoajoneuvo, maastuii 
terrängmotorfordon moottorikäyttöinen 

maastoajoneuvo 
tilläggstavla lisäkilpi 
tjällossning kelirikko; roudanlähtö 
tjänstevikt ajopaino, käyttöpaino 
Tkorsning T-risteys 
tomgång joutokäynti 
totalvikt kokonaispaino 
trafi kabel ajokelpoinen, liikennekelpoinen, 

liikennöitävässä kuimossa oleva 
trafi kbrottslag Iiikennerikoslaki 
trafikdelare liikenteenjakaja 
trafi kdug hg ajokelpoinen, Iiikennekelpoinen, 

liikennöitävässä kunnossa oleva 
trafi kförsäkri n g liikennevakuutus 
trafikijus hikennevalo, valo-opastin 
trafikolycka liikenneonnettomuus 
trafikplaflering liikennesuunnittelu 
trafi kregel liikennesääntö 
trafiksignah liikennevalo 
trafikskola autokoulu, liikennekoulu 
trafikstockning liikenneruuhka 
Trafiksäkerhetsverket 

Liikenneturvallisuusvirasto 
trafi ktraktor liikennetraktori 
trafikövervakning liilcenteenvalvonta 

traktor traktori 
traktorkort traktoriajokortti 
traktortåg traktoriyhdlistehnä 
trep unktsbälte kolmipiste(turva)vyö 
tresekundersregel kolinen sekunnin sääntö 
tripmätare osamatkaniittari 
trottoar jallcakäytävä 
trumbroms rumpujami 
tryckluftsbroms paineilmajarm 
trådbuss johdinauto 
tung lastbil raskas kuorma-auto 
tung motorcykel raskas moottoripyörä 
tungt släpfordon raskas hinattava ajoneuvo 
tvärgata poikidkatu 
typbesiktning tyyppikatsastus 
tändstift sytytystuippa 
tätort taajama 
tättbebyggt område taajama 
undanmanöver väistö(liike) 
understyrd aliohjautuva 
upphinnandeolycka peräänajo-onnettornuus 
uppkörning ajokoe 
upplysningsmärke ohje-ja opastusmerkki 
uppmärksamhetspunkt tarkkailukohde 
U-sväng U-käännös 
utfart kiinteistöltä, kaupungista ym. johtava ajotie 
utryckningsfordon hälytysajoneuvo 
utskj utan de last ajoneuvon ulkopuolelle ulottuva 

kuonna 
vagnskadefö rsäkri ng vaunuvahinkovakuutus 
varn i ngsbhin ker hätävilkku, varoitusvilkkuvalo 
varningshinje varoitusviiva 
varningsmärke varoitusmerkki 
varningstriangel varoituskolmio 
varseiljus huomiovalo 
varvtal kierrosluku 
vattenpianing vesiliirtö 
ventilation ilrnanvaihto, tuuletus 
viltolycka hirvieläinonnettomuus 
viltstängsel riista-aita 
vind ruta tuulilasi 
vindrutespolare tuulilasinpesin, pissapoika 
vindrutetorkare tuulilasinpyyhin 
vinterdäck talvirengas 
vinterkörning talviajo 
vårdslöshet i trafik varomattomuus Iiikenteessä 
vägarbete tietyö 
vägbana ajorata 
vägbelysning tievalaistus 
vägbeläggning tienpinta, tienpäallyste 
väggrepp pito(kyky) 
väghyvel tiehöylä 
väg kant tien reuna 
vägkorsning lienristeys 
väglutning den kaltevuus 
vägmarkering tiemerkintä 
vägmärke liikennemerkki 
vägmätare matkamittari 
väg nät tiestö, tieverkko 
vägport alilcäytävä 
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väg ren piennar 
vägskäl tiehaara, tienristeys 
vägtrafikant tienkäyffijä 
vägtrafikkungörelse tieliikenneasetus 
vägvält Iiejyrä 
väjningslinje väistmisviiva 
väjningsplikt väistniisve1vo11isuus 
vändning kännös; kääntyminen 
vändplats kääntöpaikka, kääntymispaikka 
vänsterkurva kaarre vasemmalle 
vänstersväng kaarre vasemmalle; vaseminalle 

käintyminen 
växel vaihde 
växellåda vailidelaatikko, vaihteisto 
växelspak vaihdetanko 
yrkesmässig trafik anunattimainen liikenne 
zon alue, vyöhyke 
återvändsväg umpitie 
ägoväg tilustie 
älg krock hirvikolari 
överbelastning ylikuormitus 
övergångsställe suojatie 
överlast ylikuorma 
överlastavgift ylilcuonnamalcsu 
överstyrd yliohjautuva 
överväxel ylivaihde 
övningsbil harjoitusauto 
övningskörning ajoharjoittelu 
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Hakernisto 

asapaino kuitryck 
ajoharjoittel u övningskörning 
ajokaista körfhlt 
ajokaistakilpi körffiltstavla 
ajokaistamerki ntä körfältsmarkering 
ajokaistan päättymisnuoli slutpil 
ajokaistanuoli körffiltspil 
ajokaistan vaihto körfiiltsbyte 
ajokaistaopastin körfiuitsvisare 
ajokaistaviiva körffiltslinje 
ajokelpoinen trafikabel 
ajokelpoisuus framkomlighet 
ajokielto körförbud 
ajokoe uppkörning 
ajokortin haltija körkortsinnehavare 
ajokortin huostaanotto omhändertagande av körkort 
ajokortin peruuttami nen körkortsåterkallelse 
ajokortin sulkuaika spärrtid 
ajokortin uusiminen förnyelse av körkort 
ajokortitta ajo olovlig körning 
ajokortti körkort 
ajokorttiasetus körkortsförordning 
ajokortti laki körkortsiag 
ajokortti luokka körkortsklass 
ajokortti lupa körkortstillstånd 
ajoneuvo fordon 
ajoneuvoasetus fordonskungörelse 
ajoneuvo, jonka kuljettajalla on oltava ajokortti körkortspliktigt fordon 
ajoneuvokanta fordonsbestånd 
ajoneuvon leveys fordonsbredd 
ajoneuvon paikka placering 
ajoneuvon pituus fordonslängd 
ajoneuvon ulkopuolelle ulottuva kuorma utskjutande last 
ajoneuvovero fordonsskatt 
ajoneuvoyhdistelmä fordonståg 
ajo-ominaisuudet köregenskaper 
ajo-opetus körundervisning 
ajopaino tjänstevikt 
ajopiirturi färdskrivare 
ajorata körbana 
ajotekniikka körteknik 
akku batteri 
akselipaino axeitryck 
alikulku gångtunnel 
alikulkukorkeus fri höjd 
al i kul ku käytävä gångtunnel 
alikäytävä vägport 
aliohjautuva understyrd 
alue zon 
alusta chassi 
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ambulanssi ambulans 
ammattimainen liikenne yrkesmässig trafik 
asfalttitie asfaltvg 
asuntovaunu husvagn 
auraus snöröjning 
autokorjaamo bilverkstad 
autokoulu trafikskola 
auton kori kaross(eri) 
bensiiniasema, huoltamo, huoltoasema bensinstation 
bruttopaino bruttovikt 
enimmäiskuorma maximilast 
enimmäiskuormitus maximilast 
ennakkotieto förhandsbesked 
ensiapu fbrsta hjilpen 
eritasöristeys planskild korsning 
erkanemistie avfartsväg 
etuistuin framsäte 
etuveto frarnhjulsdrift 
etäisyyden arviointi avståndsbedönining 
generaattori generator 
haaratie avtagsväg 
hall inta manövrering 
halogeenhlamppu halogenlampa 
hansikaskotelo handskfack 
harjoitusauto övningsbil 
havaintoalue observationsoinråde 
hehkutulppa glödstifi 
heijastin reflex 
heijastus reflex 
helposti ohjattava manöverduglig 
henkilöauto personbil 
henkilövahinko personskada 
hidas ajoneuvo långsamtgående fordon 
hidastin farthinder 
h id astus kaista retardationsffilt 
hidastustöyssy gupp 
hiili(mon)oksidi kol(mon)oxid 
himmentää blända av 
hinata bogsera 
hinattava ajoneuvo släpfordon 
hinausauto bärgningsbil 
hirvieläinonnettomuuS viltolycka 
hirvikolari älgkrock 
huomiovalo varselijus 
huono näkyvyys oklar sikt 
huurteenpoistin defroster 
hyötyl liken ne nyttotrafik 
häikäisy bländning 
häikäisysuojus bländskydd 
häkä kolos, kol(mon)oxid 
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hälytysajoneuvo utryckningsfordon 
hämäränäkeminen mörkerseende 
hätäkatkaisin nödstopp 
hätäpysäytin nödstopp 
hätävil kku varningsblinker 
ilma-aukko luftintag 
ilmaisin indikator 
ilmajousitus luftfjädring 
ilma!äppä luftspjäll 
ilmanpaine lufttryck 
ilmantuloaukko luffintag 
ilmanvaihto ventilation 
il mastoi nti lufikonditionering 
ilmatyyny luftkudde 
ilmatyynysuojain luftkiudde 
imeminen insugning 
1 ndikaattori indikator 
irtokivi stenskott 
iskunvaimennin stötdämpare 
iskutilavuus slagvolym 
jalankulkija fotgängare 
jalankulkuliikenne gångtrafik 
jalankulkusilta gångbro 
jalkajarru fotbroms 
jalkakäytävä trottoar, gångbana 
jarru broms 
jarrukenkä brornsback 
jarrupala bromsbelägg 
jarrupoljin bromspedal 
jarrupääUyste bromsbelägg 
jarrutehostin bromsservo 
jarrutus bromsning 
jarrutusjälki bromsspår 
jarrutusmatka bromssträcka 
jarrutusteho bromsverkan 
jarruvalo bromsijus 
johdinauto trådbuss 
johtava ajotie infart 
jononmuodostus köbildning 
joukkolilkenne kollektivtrafik 
joukkolil kennekaista kollektivkörfält 
jousitus fjädring 
joutokäynti tomgång 
julkinen Ilikenne kollektivtrafik 
järjestyssakko ordningsbot 
jäähdytin kylare 
jäähdyttimefl säleikkö kylargaller 
jäähdytysjärjestelmä kylsystem 
jäähdytysnestesäiliö kylartank 
kaarre kurva 
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kaarreajo kurvtagning 
kaarre oikealle högerkurva, högersväng 
kaarre vase mmal le vänsterkurva, vänstersväng 
kaasupoljin gaspedal 
kaasutin förgasare 
kaista körfält 
kaista-ajo filkörning 
kaistakilpi körf'ältstavla 
kaistamerki ntä körfbitsmarkering 
kaistan päättymisnuoli slutpil 
kaistanuoli körffiltspil 
kaistanvai hto körfiiltsbyte 
kaistaopastin körfiultsvisare 
kaistavliva körfhltslinje 
kaivuri schakitmaskin 
kaksisuuntainen lilkenne dubbelriktad trafik 
kaksoishal Ii ntalaitteet dubbelkommando 
kaltevuus dosering 
kansai nväl i nen ajokortti internationellt körkort 
kansallisuuskilpi nationalitetsskylt 
kantavuus bärighet, bärförmåga 
kantokyky bärffirmga 
kapeneva tie avsmalnande väg 
kardaaniakseli kardanaxel 
katalysaattori katalysator 
katsastus besiktning 
katsastusratsia flygande inspektion 
kattoluukku talducka 
kattoteline takräck 
katuliikenne gatutrafik 
katve döda vinkeln 
kaukovalo heiljus 
kelirikko tjällossning 
keskikaide mittbarriär 
keskikaista rnittfiult 
keskipiennar skiljeremsa 
keskisauma mittfog 
keskiviiva mittlinje 
keskuslukitus centrallåsning 
ketjukolari seriekrock 
kevyt hinattava ajoneuvo lätt släpfordon 
kevyt kuorma-auto lätt lastbil 
kevyt liikenne lätt trafik 
kevyt mootto ri pyö rä lätt motorcykel 
kieltomerkki £örbudsmärke 
kierrosluku varvtal 
kiertoliittymä cirkulationspiats, rondell 
kiihdytyskaista accelerationsfält 
kitka fiktion 
kitkarengas friktionsdäck 
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kiveys stenbeläggning 
kivi pääl lyste stenbeläggning 
koejarrutus provbrornsning 
kohtaaminen möte 
kohtaamispaikka mötespiats 
koje lauta, kojetau 1 u instrumentbräda, instrumentpanel 
ko konal spai no totalvikt, bruttovikt 
kolari kollision 
kol men sekunni fl sääntö tresekundersregel 
kolmipiste(turva)vyä trepunktsbälte 
konepelti motorhuv 
korkeaoktaani nen polttoal ne högoktanbränsle 
korroosio korrosion 
koulukyyti skolskjuts 
koululaiskuljetus skolskjuts 
koululaispartio skolpatrull 
koululiikennepoliisi skolpolis 
kuljettaja förare 
kuljettajakelpoisuus förarbehörighet 
kuljettajari istuin förarsäte 
kuljettajantutkinto ffirarprov 
kulkue procession 
kuollut kulma döda vinkeln 
kuomu suffiett 
kuorimitettavuus bärförmåga 
kuorma last, packning 
kuorma-auto lastbil 
kuorman merkitseminen markering av last 
kuormanpeite presenning 
kuormatila lastutrymme 
kuulakytkentä, kuulakytkin kulkoppling 
kytkeä vapaalle frikoppla 
kytkin koppling 
käsijarru handbroms 
käsivaihteisto manuell växellåda 
kävelykatu gågata 
kävelytie gångbana, gångväg 
käynnistyskaapeli startkabel 
käyn nistysmoottori startmotor 
käyttöjarru färdbroms 
kään näs vändning 
kääntyminen vändning 
kääntymispaikka vändplats 
kääntöpaikka vändplats 
1 appul i isa lapplisa, pysäkoinninvalvoj a 
lasten turvaistuin bilbarnstol 
lattiavaihde golvväxel 
laturi generator 
lauttalaituri, lauttapaikka färjeläge 
lava flak 
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Ientävä katsastus flygande inspektion 
1 evyjarru skivbroms 
levypyörä faig 
levähdysalue, levähdyspai kka rastplats 
lilke-energia rörelseenergi 
Ilikennekelpoinen trafikabel 
lilkennekoulu trafikskola 
liikennemerkki vägmärke 
IiikenneonnettomuuS trafikolycka 
lilkennepako smitning 
Iiikennerikoslaki trafikbrottslag 
Iiikenneruuhka trafikstockning 
(Jiikenne)saareke, suojakoroke reftig 
Iiikennesuunnittelu trafikplanering 
Hikennesääntö trafikregel 
lii ke n n etrakto ri trafiktraktor 
Lii kenneturval 1 isu usvi rasto Trafiksäkerhetsverket 
Iiikenrievakuutus trafikförsäkring 
lii ken neval o trafikijus, trafiksignal 
Iiikenneympyrä rondell, cirkulationsplats 
Iii kennöitävyys framkomlighet 
Iiikennöitävässä kunnossa oleva trafikabel 
Ii ikenteenjakaja trafikdelare 
liikenteenvalvonta trafikövervakning 
tilsaus leasing 
Ii ittymä anslutning 
Iiittymätie påfartsväg 
linjaliikenne linjetrafik 
lisäistuin reservsits 
lisäjarruvalo extra bromsijus 
lisäkilpi tilläggstavla 
lisävalo extraljus 
liukas ajorata slirig körbana 
liukas keli halt väglag 
tiukkaan kelin rata halkbana 
Iohkolämmitin motorvärmare 
Iokasuoja stänkskärm 
lossilaituri färjeläge 
lukkiutua låsa sig 
lukkiutumattomat jarrut låsningsftia bromsar 
Iumenpoisto snöröjning 
1 uvaton moottoriajoneuvon kuljettaminen olovlig körning 

lyljytän blyfri 
lähestapaturma olyckstillbud 
lähivalo halvljus 
Iäpikulkuväylä genomfartsled 
läppäsilta klaffbro 
Iäänintie länsväg 
maanslirtokone schaktmaskin 
maantieajo landsvägskörning 
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maastoajoneuvo terrängfordon 
maasturi terrangfordon 
maatal ou strakto ri j ordbrukstraktor 

matelukaista krypflt 
mateluvaihde krypväxel 
matkailuauto husbil 
matkailu(perä)vaunu husvagn 
matkamittari vägmtare 
matkustaja passagerare 
melu buller 
merkki signal 
moottoriajoneuvo motorfordon 
moottori kel kka snö skoter 
moottori käyttöinen ajoneuvo motordrivet fordon 
moottori käyttöi nen maastoajoneuvo terrängmotorfordon 
moottori Iii kennetie motortrafikled 
moottorinlämmitin motorvärmare 
moottorinpesu motortvätt 
moottori pyörä motorcykel 
moottoritie motorväg 
moottoritien Iiittymä mot 
moottorityökone motorredskap 
mopo moped 
mopotie mopedbana 
murtosuoja stöldskydd 
mutka kurva 
mäenharja(nne) backkrön 
mäntä koiv 
määräai kainen Iii kenteestä poistaminen avställning 

määräysmerkki påbudsmärke 
nakutus knackande ljud 
nastarengas dubbdäck 
neli(pyörä)veto fyrhjulsdrift 
nivelakseli kardanaxel 
nivelbussi ledbuss 
nokka-akseU kamaxel 
nokkakolari frontaikrock 
nopeuden arvi ol nti hastighetsbedömning 
nopeus hastighet 
n ope usm i ttari hastighetsmätare 

nopeusrajoitus hastighetsbegränsning 
nostosita klaffbro 
nosturi domkraft 
nousukaista kiypflilt 
näkemä siktsträcka 
näkemäalue observationsområde 
näkemäeste skymd sikt 
näkyvyys sikt 
näkyvyyseste skymd sikt 
näkyvyys matka siktsträcka 
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näkökenttä synfält 
n äöntarkastustod istus synprövningsintyg 
näöntarkkuus synskärpa 
ohikulkutie omfartsväg 
ohikulkuväylä kringled 
ohittaa köra om 
ohitus omkörning 
ohituskaista ornkörningsfitlt 
ohjaus manövrering 
ohjauskykyinen manöverduglig 
ohjauslukko rattlås 
ohjauspyörä ratt 
ohjauspyörävaihde rattväxel 
ohjausviiva ledlinje 
ohjautuvuus manöverförmåga 
ohje- ja opastusmerkki upplysningsmärke 
ohjemerkki anvisningsmärke 
oikeaHe kääntyminen högersväng 
oikealta tulevan sääntö högerregel 
oikeanpuoleinen Ilikenne högertrafik 
oikeanpuoleinen ohjaus högerstyrning 
oktaaniluku oktantal 
omavastuu(osuus) självrisk 
onnettomuuden uhka, vaaratilanne olyckstillbud 
onnettomuuspaikalta pakeneminen smitning 
onnettomuusriski olycksrisk 
opastin signal 
opastusmerkki lokaliseringsmärke 
osamatkamittari tripmätare 
osoitin indikator 
oven lukko dörrlås 
paannejää svallis 
pai kall i nen Ii ikennemääräys lokal trafikföreskrift 
paikoitus parkering 
paineilmajarru tryckluftsbroms 
pakkasneste frostskyddsmedel 
pakkauslaatikko lastbox 
pakkaus; pakkaaminen packning 
pakokaasu avgas 
pakoputki avgasrör 
paloauto brandbil 
perifeerinen näkö periferseende 
perusnopeus bashastighet 
peruuttaa backa 
peruutusvalo backningsstrålkastare 
peräkärry släp 
perävaunu släp 
peräänajo-onnettomuUS upphinnandeolycka 
piennar vägren 
pihakatu gårdsgata 
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piilevä vaara dold fara 
pimeänäkeminen mörkerseende 
pimeässä ajaminen mörkerkörning 
pissapoika vindrutespolare 
pitkäaikaisvuokraus leasing 
pito(kyky) väggrepp 
poikkikatu tvärgata 
poliisi polis 
pol i isi n merkki polismans tecken 
poljin pedal 
polttoaine drivmedel 
polttoaineen kul utus bränsleförbrukning 
polttoainemittari bränslemätare 
puoliperävaunu påhängsvagn 
puskuri stötfångare 
pysähtymiskielto stoppförbud 
pysähtymis matka stoppsträcka 
pysähtymismerkki stoppsignal 
pysähtymispakko stopplikt 
pysähtymisvelvollisuus stopplikt 
pysäkki hållplats 
pysäköinninvalvoja parkeringsvakt, lappuliisa 
pysäköi nti parkering 
pysäköi nti al ue parkeringsområde 
pysäköintikiekko P-skiva 
pysäköintikielto parkeringsförbud 
pysäköintimittari parkeringsmätare 
pysäköintipaikka parkeringsplats 
pysäköi ntivi rhemaksu felparkeringsavgifi 
pysäyttäminen stannande 
pysäytysviiva stopplinje 
pyöräilijä cyklist 
pyöräkaista cykelfbit 
pyöräkuorma hjultryck 
pyöräkuormaaja hjullastare 
pyöränkuljetusteline cykelställning 
pyörätie cykelbana 
pyörätien jatke cykelöverfart 
päiväsakko dagsböter 
pääntuki nackstöd 
pääväylä huvudled 
pölykapseli navkapsel 
raitiovaunu spårvagn 
raskas hinattava ajoneuvo tungt släpfordon 
raskas kuorma-auto tung lastbil 
raskas moottoripyörä tung motorcykel 
ratti ratt 
rattijuopumus rattfylleri 
rattilukko rattlås 
rattivaihde rattväxel 
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rautati en tasoristeys j ärnvägskorsning 
rautatieopaste järnvägssignal 
reaktioaika reaktionstid 
reaktiomatka reaktionssträcka 
refleksi reflex 
rekisterikilpi registreringsskylt 
rekisterikilven valo skyltlykta 
rekisterinumero registreringsnummer 
rekisteriote registreringsbevis 
rekisteristä poistaminen avregistrering 
rekisteröi nti registrering 
rekisteröi nti katsastus registreringsbesiktning 
rekisteröi ntivelvoll isuus registreringsplild 
rengas däck 
renkaan kuvlointi däckmönster 
renkaiden urasyvyys mönsterdjup 
reunakivi, reunuskivi kantsten 
reu fl avliva kantlinj e 
riista-aita viltstängsel 
rikastin choke 
rike förseelse 
ri kesakko ordningsbot 
rikkomus Lörseelse 
rinnakkaispysäköinti, ri nnanpysäköi nti dubbelparkering 

risteys korsning 
risteyson nettomu us korsningso lycka 
risteävä kohtaaminen korsande möte 
risteävä tie korsande väg 
ristikkoavain f'algkors 
roiskeläppä stänkskydd 
ro mutustod istus skrotningsintyg 
roudanlähtö tjällossning 
rullavyö rullbälte 
rumpujarru trumbroms 
ruosteenestoaine rostskyddsmedel 
ruosteenestokäs ittely rostskyddsbehandling 
Ruotsi n auton katsastusi altos Svensk Bilprovning 

ryhmittyminen placering 
räjähdyskaasu knallgas 
saattue procession 
sakko böter 
sallitun ajonopeuden ylittäminen fortkörning 
seisontajarru parkeringsbroms 
seisontavalo parkeringsijus 
seisotus avställning 
sekoittuminen sammanvävning 
setkänoja, selkätuki ryggstöd 
sepeh makadam 
servo-ohjaus servostyrning 
sisätilanlämmitin kupévärmare 
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sisäänajo inkörning 
sisääntuloputki intag 
sivuluisu sladd 
sivutie avtagsväg 
sivuttaisvoima sidkraft 
sivuvaunu sidvagn 
skootteri skoter 
sohjo modd 
soratie grusväg 
SOS-keskus SOS-central 
sotitasajoneuvo militirfordon 
suistumisonnettomuus avkörningsolycka 
suksikotelo, suksiboksi skidbox 
suksiteline skidställ 
sutkea blockera 
sulkualue spärrområde 
sul kuvi iva spärrlinje; heldragen linje 
sumuvalo dimijus 
suojakypärä skyddshjälm 
suojapeite kapell; presenning 
suojati e övergångsställe 
suoranäkö direktseende 
suorituskyky prestanda 
suunnistustaulu orienteringstavla 
suuntavato blinker 
suuntaviitta körriktningsvisare 
sytytystul ppa tändstift 
syöpyminen korrosion 
säästövai hde ekonomiväxel 
säätää justera 
taajama tätbrt 
takaistuin baksäte 
takaluukku bagagelucka 
takasumuvalo dimbakljus 
takavato bakijus 
takaveto bakhjulsdrift 
taloudellinen ajotapa ekonomisk körning 
talviajo vinterkörning 
talvirengas vinterdäck 
tarkkai tu kohde uppmärksamhetspunkt 
tasapainottaminen balansering 
taskupysäköinti fickparkering 
tasoristeys plankorsning 
tasoristeyspuomi järnvägsbom 
taustapeili backspegel 
tavarasäiliö bagagerum 
tavarati ta bagagerum 
tavaratitan kansi bagagelucka 
tehokurssi intensivkurs 
tehostinohjaus servostyrning 
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telaketjuajoneuvo bandfordon 
tell kuorma, telipal no boggitryck 
tiehaara vägskäl 
tiehöylä väghyvel 
tiejyrä vägvält 
tieliikenneasetus vägtrafikkungörelse 
tiemerkintä vägmarkering 
tien kaltevuus väglutning 
tienkäyttäjä vägtrafikant 
tienpi nta, tienpääl lyste vägbeläggning 
tien reuna vägkant 
tienristeys vägkorsning; vägskäl 
tiestö vägnät 
tietyö vägarbete 
tievalaistus vägbelysning 
tieverkko vägnät 
tiiviste packning 
tilustie ägoväg 
tjänstevi kt käyttöpaino 
torjua onnettomuus förebygga olycka 
totutusajo inkörning 
traktori traktor 
traktoriajokortti traktorkort 
traktoriyhdistelmä traktortåg 
T-risteys T-korsning 
tukkia blockera 
tuloaukko intag 
tunkki domkraft 
tunnuskilpi registreringsskylt 
turvakaukalo babyskydd 
turvallisuusväli säkerhetsmarginal 
turvatyyny krockkudde 
turvavyö bilbälte 
turvavyöistuin bältesstol 
turvavyölaki bilbälteslag 
turvavyötyyny bälteskudde 
tutkanpaljastin radarvarnare 
tuulettimen hihna fläktrem 
tuuletus ventilation 
tuulilasi vindruta 
tuulilasinpesin vindrutespolare 
tuulilasinpyyhin vindrutetorkare 
tyyppi katsastus typbesiktning 
tärinäraita bullerremsa 
täysperävauflu släpvagn 
täysvakuutus helförsäkring 
törkeä rattijuopumus grovt rattfylleri 
törmäys kollision 
töyssy gupp 
U-käännös U-sväng 
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umpikori skåp 
umpipakettlauto skåpbil 
umpitie återvändsväg 
urainen ajorata spårig vägbana 
vaarallinen kuorma farligt gods 
vahinkoilmoitus skadeanmälan 
vaihde växel 
vaihdelaatikko växellåda 
vaihdetanko växeispak 
vaihtaa lähivaloille blända av 
val hteisto växellåda 
vaihtuvasuuntainen kaista reversibelt körflilt 
vakuutus försäkring 
valaisin strålkastare 
valaistus belysning 
valo strålkastare 
valokeila ljuskägla 
valomerkki ljussignal 
valonheitin strålkastare 
val o-ohjaukseto n suojatie obevakat övergångsställe 
valo-ohjauksi non suojatie bevakat övergångsställe 

valo-opastin trafikljus, ljussignal 
valtatie riksväg 
vanne fälg 
vapaa korkeus fri höjd 
vapaa nopeus fri hastighet 
varaistuin reservsits 
varapyörä reservhjul 
varkaussuoja stöldskydd 
varkausvakuutus stöldförsäkring 
varoituskolmio varningstriangel 
varoitusmerkki varningsmärke 
varoitusviiva varningslinje 
varoitusvilkkuvalo varningsblinker 
varomattomuus liikenteessä vårdslöshet i trafik 
vasemmalle kääntyminen vänstersväng 
vastaantu leva Iii kenne mötande trafik 
vastuuvakuutus ansvarighetsförsäkring 
vauhtisokeus fartblindhet 
vaunuvahinkovakuutus vagnskadeförsäkring 
vesiliirto vattenpianing 
vetoauto dragbil 
vetokoukku dragkrok 
vieraspys äköi nti besöksparkering 
vihreä aalto grön våg 
vilkku blinker, körriktningsvisare 
vilkkuvalo blinkande ljus 
vi nopysäköinti snedparkering 
virittää justera 
voitel u kan nu smörjkanna, olj ekanna 
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vuoropysäköinti datumparkering 
vuos i katsastus kontrollbesiktning 
vyöhyke zon 
vyörengas gördeldäck 
väistämisvelvollisuus väjningsplikt 
väistämisviiva väjningslinje 
väistää lämna företräde 
väistö(Iiike) undanmanöver 
yhtenäi nen vi iva heldragen linje 
yksisu untai nen katu enkelriktad gata 
yksisuuntainen Iiikenne enkelriktad trafik 
yksittäisonnettomuus singelolycka 
yksityi nen ajoharjoittel u privat övningskörning 
yksitylnen tie enskild väg 
yleinen tie allmän väg 
ylikuorma överlast 
ylikuormamaksu överlastavgift 
ylikuormitus överbelastning 
ylinopeus fortkörning 
yliohjautuva överstyrd 
ylivaihde överväxel 
yritysauto firmabil 
äänenvaimennin ljuddämpare 
äänimerkinantolaite signalhorn 
äänimerkki ljudsignal 
ääreisnäkö periferseende 
öljykannu oljekanna 
öljyn mittatikku oljemätstieka 
öljynpainemittari oljetrycksmätare 
ö!jynsuodatin oljefilter 
öljytiiviste oljepackning 
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