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Heinäkuussa 1966 annettiin asetus moottoriajoneuvoasetuksen muutta
misesta (Suomen Asetuskokoelma , n:o 405/1966) sekä Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytän
töönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta (Suomen Asetuskokoelma, 
ngo 406/1966) . Näissä muutettiin eräitä ajoneuvojen rekisteröimistä, 
kuljettamista, mittoja ja varusteita koskevia määräyksiä . Puutavaran 
kuljetusten kannalta ovat tärkeimpiä uudet määräykset mitoista . Seu
raavassa selostetaan ni itä ja niitä määräyksiä ajoneuvon kuljettami
sesta ja varusteista, jotka erityisesti koskevat puutavaran kuljetuk
sia . 

KOKONAISPAINO 

Ajoneuvon kokonaispainosta säädetään , että auton ja siihen liitetyn 
ajoneuvon (perävaunun) yhteen laskettu kokonaispaino ei saa ylittää 
määrää , joka saadaan lisäämällä 17 . 5 tn:iin 180 kg kutakin alkavaa 10 
cmgiä kohti, millä yhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 4 . 0 
m (ns . siltasääntö) . Auton ja siihen liitetyn varsinaisen perävaunun 
yhdistelmän kokonaispaino saa kuitenkin olla enintään 32 . 0 tn sekä 
auton ja puoliperävaunun yhdistelmän enintään 30 . 0 tn , 

Mainitut määräykset eivät ole varsinaisesti uusia, sillä ne ovat ol
leet voimassa jo syksystä 1965 alkaen Kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeriön päi.i. töksellä . No on nyt sisällytetty asetukseen . Uu t-
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ta on, että on jätetty pois maarays, jonka mukaan kaksiakselisen auton 
tai siihen liitetyn kaksiakselisen perävaunun suurin sallittu kokonais 
paino oli 12 . 5 tn ja kolmiakselisen auton 17 . 5 tn. Tämä merkitsee si
tä, että nostamalla autoj en otuakseleille sallittavia kuormituksia ko . 
autoille voidaan sallia tähänastista hieman suuremmat kokonaispainot 
ja kantavuudet . Taka- akselille sallittavaa suurinta akselipainoa, yh
delle akselille 8 . 0 tn ja teliakselille 13.0 tn, ei ole vielä muutettu . 
Siltasäännön muuttaminen merkitsi sitä , että raskaiden, enimmä iskokoa 
olevien ajoneuvoyhdistelmien äärimmäisten akse lien välin e i tarvitse 
olla niin suuri kuin aikaisemmin ja että tietyissä tapauksissa yhdis
telmälle sallittu kokonaispaino suureni . Siltasäännön vaikutus koko
naispainoon ja akseliväliin ilmenee ensi sijassa kolmiakselisen auton 
ja teliakselilla varustetun puoliperävaunun sekä sen ja kaksiakseli
sen varsinaisen perävaunun muodostamissa yhdistelmissä. Mainittu 32 . 0 
tn:n kokonaispaino tulee kysymykseen kolmiakselista vetoautoa ja kak
siakselista varsinaista perävaunua käytettäessä . Auton ja puoliperä
vaunun yhteen laskettu kokonaispaino voi olla 30 . 0 tn, jos auto on 
kolmiakselinen ja perävaunu on varustettu tcliakselilla . 

KORKEUS 

Auton suurinta sallittua korkeutta kuormineen on nostettu , Se on 
nyt 4 . 0 m. Aikaisemmin se oli 3 . 8 m ja tämä rajoitti er ä issä tapauk
sissa puutavara-autojen kuormittamista . Korkeusrajoituksen vuoksi on 
jouduttu ja r aj oituksen lievGnt ämisostä huolimatta joudutaan edelleen
kin tiettyjä erikoiskuljotuksia varten hankkimaan lupa sallitun kor
keuden ylittämiseen . 

PITUUS 

Auton suurin sallittu pituus kuorma mukaan luettuna on seuraava . 

a) Linja-auton 12 . 0 m, 

b) Muun auton (esimerkiksi perävaunuttoman kuorma-auton) 11 . 0 m. 

c) Kuorma-auton ja siihen kytketyn kaks i- tai useampiakselisen var
sinaisen perävaunun 18 . 0 m. 

d) Kuorma-auton ja siihen kytketyn puoliporävaunun, willoin niillä 
kuljetetaan vain pylväitä ta i vastaavaa pitkää tavaraa (esimerkiksi run
koja), sen suuruinen, minkä pisimmän pylvään tai vastaavan kappaleen pi
tuus vaatii, kuitenkin enintään 20 . 0 m, jollei Kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriö ole toisin määrännyt . Vetoauton taka- akselin ja 
perävaunun etuakselin väli ei tällöin saa ylittää 10 . 0 m. 

e) Auton ja muun kuin kohdissa c) ja d) mainitun perävaunun 15.0 m. 
- Muita perävaunuja ovat tällöin yksiakselinen varsinainen perävaunu 
sekä yksiakselinen ja taliakselinen puoliperävaunu silloin, kun puoli
perävaunulla kuljete taan pinotavaraa . Pitkiä tukkeja tai rankoja kul
jetettaessa saadaan kohdan d) mukaisesti ylittää 15 . 0 m. Tämä ei kui
tenkaan ole luvallista siinä tapauksessa, että ajoneuvoon sijoitetaan 
kaksi tukki- tai rankanippua peräk..l<:äin. 
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Perävaunujen mitoista on säädetty, että yksiakselisen varsinaisen 
perävaunun pituus ilman sen kytkinlaitteita saa olla enintään 7 . 0 m ja 
muiden perävaunujen enintään 12,0 m. Perävaunu saa vain Kulkulaitosten 
ja yleisten tö~den ministeriön tai katsastusmiehen määräämin ehdoin ol
la vetävää autoa leveämpi . 

Linja- auton ja muun auton samoin kuin kuorma- auton ja siihen kytke
tyn kaksi- tai useampiakselison varsinaisen perävaunun yhdistelmän suu
rin sallittu pituus on sama kuin aikaisemminkin. Pylväitä tai vastaa
vaa pitkää tavaraa kuljettavan puoliperävaunun suurinta sallittua pi
tuutta on jatkettu 2 . 0 m~llä, sillä aikaisemmin tämä pituus oli 18 . 0 m. 
Kokona isten runkojen kuljettaraiseksi on esitetty pituusrajoituksen pois
tamista tai ainakin sen lieventämistä . Tehty muutos tietää parannusta 
aikaisempaan verrattuna, mutta se ei vielä mahdollista kaikkien runko
jen kokonaisina kuljettamista . Ajoneuvon suurimman pituuden ollessa 
20 . 0 m voidaan puoliperävaunull i silla autoilla kuljettaa autotyypistä 
riippuen enintään 16 . 0 ••• 17 . 0 mgn pituisia runkoja , Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö antaa kuitenkin erikoislupia pitempienkin 
runkojen kuljettamiseen. Ministeriö tulee antamaan tällaisia lupia 
esimerkiksi jollekin alueelle tai tietylle reitille , 

Pino tavaraa kulj ettavan ~uo lipori:~vaunullis cn auton suurimmassa sal
li tussa pituudessa on tapahtunut sikäli muutosta, että yksiakselisella 
puoliperävaunulla varuste tun auton pituus eli aikaisemmin 14.0 m, nyt 
15 . 0 m. 

VARUSTEET 

Traktorin perävaunussa ei vaadita nyt kuten ei aikaisemminkaan jar
ruvaloja, roiskesuojia eikä sen painoa koskevia merkintöjä . Siinä ei 
myöskään vaadita t aka- eikä suuntavaloja, paitsi milloin perävaunua 
käytetään yleisellä tiellä tai kadulla olosuhteissa, joissa tieliiken
neasetuksen mukaan on käytettävä valoja . Aikaisemmin traktorin perä
vaunussa ei vaadittu taka- eikä suuntavaloja lainkaan . Tieliikenne
asetukson mukaan valoja on käytettävä pimeän tai hämärän aikana tahi 

1J milloin näkyvyys on sumun, vesi- tai lumisateen takia taikka muusta 
syystä rajoitettu. 

Autossa, jonka kokonaispaino ylittää 3, 5 tn, tulee olla tarvittaes
sa tielle asetettavaksi varoituslaite ja jokaisessa hinausautossa kak
si tällaista l a itetta. Varoituslaito on valaistu tai heijastavalla 
pinnalla varustettu tasasivuinen kolmio, jonka sivut ovat vähintään 
400 mm:n pituiset ja jossa on vähintään 50 mmin l evyiset punaiset reu
nat keskustan ollessa valkoinen tai keltainen tai kokonaan poistettu , 
Aikaisemmin varoituslaite vaadittiin vain hinausautoissa ja linjalii
kenteeseen käytettävissä kuorma-autoissa. Puutavara-autojen kokonais 
paino ylittää 3, 5 tn . Tapauksia , joissa varoituslaitctta on käytettä
vä , ei vielä ole määritelty tarkemmin . Kansainvälisen tavan mukaan 
varoituslaitctta käytetään asutuskeskusten ulkopuolella valoisana ai
kana silloin, kun ajoneuvo joudutaan rikkoutumisen vuoksi pysäköimään 
sellaiseen paikkaan, jossa pysäköiminen e i ole luvall ista, ja pimeana 
aikana aina silloin, kun ajoneuvo pysäköidään yleisellä tiellä . 

Kuorma- autoon kytketyssä perävaunussa, joka ei ole varustettu jar-
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ruin, on oltava takana näkyväl lä paikalla mustin 20 mm levei n reunoi n 
varustettu kelta inen 240 mm :n läpimittainen ympyränmuotoinen kilpi, jo
hon on mustin 120 mm korkein numero i n merkitty yhdistelmän suurinta 
sallittua nopeutta kilometrei n tunnissa osoittava luku . Tämä määräys 
on uusi . Sitä ei kuit enkaan sovelleta ennen 15 . 7 . 1966 käytössä ollei
siin perävaunuihin . 

Puoliperävaunussa saa kuormalava tai kuorma ulottua enintään 20 % 
pituudestaan , ei kuitenkaan yli 1. 5 m kääntöpisteen etupuolelle . 

Ministeriön päätöksessä on muutettu myös kuorma- autojen pakoputkea 
ja ajoneuvoihin asetettavia heijastimia koskevia määräyksiä . 

TRAKTORIN KULJETTAMINEN 

Traktori a ja moottorityökonetta saa kuljettaa se, jolla on voi mas 
sa oleva auton- tai moottoripyöränajokortti tahi erityinen traktorin
ajokortti. Milloin traktorin käyttämiseksi ammattimaiseen liikentee
seen vaaditaan liikennelupa , tul eo t r aktorin kuljettajalla kui tenkin 
olla kuorma- auton ammattiajokortti . Am_mattiajokorttia koskeva vaati
mus on uusi . 

MÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO 

Asetus astui voimaan 1 . 8 . 1966 ja ministeriön pää tös 15 . 7 , 1966 seu
raavin poikkeuksin . 

Tiellä käytettävän auton kokona i spaino ei ennen 1 . 1. 1967 saa ylit
tää aikaisemman asetuksen mukaan sallittua määrää (12 . 5 tn ja 17 . 5 tn) , 
jollei siihen ole saatu erikoislupaa . 

Traktoriperävaunua, joka on otettu käyttöön ennen asetuksen voimaan
tuloa, saa käyttää edelleen enintään 31 . 8 . 1967 saakka ilman taka- ja 
suuntavaloja . 

Hinausauto sekä auto , jonka kokonaispaino on vähintään 12 tn, on 
vuoden 1966 ja muu auto vuoden 1967 loppuun mennessä varustettava va
roi tuslai ttein . 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettävän traktorin kuljettajalta 
vaadittavaa ajokorttia koskeva måäräys tulee voimaan 1. 1 . 1967 . 

Aulis E , Hakkarainen 
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