
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2017

47/2017

Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20 §:n 2 mo-

mentti, 21§:n 1 ja 2 momentti, 23 ja 25 § sekä 57 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti ja 23 § asetuksessa

407/2013 sekä 25 § asetuksissa 407/2013 ja 1612/2015, seuraavasti:

20 §

 Akselille ja telille kohdistuvat massat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2. Autoa tiellä kuljetettaessa sen telille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:
a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11,5 t
b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä, mutta pienempi kuin

1,3 metriä 16 t
c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin

1,8 metriä 18 t
d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin

1,8 metriä ja kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille koh-
distuva massa ylitä 9,5 tonnia 19 t

e) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8
metriä ja telin kumpikin akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu il-
majousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella 20 t

f) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin
1,8 metriä ja telin kumpikin akseli on varustettu paripyörin sekä ilmajousitettu tai varus-
tettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos telin kumpikin akseli
on vetävä ja varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä
10,5 tonnia 21 t

g) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on pienempi kuin 1,3 metriä 21 t
h) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on vähintään 1,3 metriä 24 t
i) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on vähintään 1,3 metriä ja jos vähintään

kaksi telin akseleista on varustettu paripyörin 27 t
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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21§ 

Auton massa

1. Autoa tiellä kuljetettaessa sen massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:
a) kaksiakselinen auto 18 t
b) kolmiakselinen auto 25 t
c) kolmiakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu

tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä
taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä
10,5 tonnia 26 t

d) kolmiakselinen auto, jonka akseleista kaksi on varustettu paripyörin taikka jonka
taka-akseleista toinen on ohjaava tai ohjautuva ja varustettu nimellisleveydeltään vähin-
tään 385 millimetriä olevilla renkailla ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajou-
sitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella 28 t

e) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 t
f) neliakselinen auto 31 t
g) neliakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai

varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä
taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä
10,5 tonnia 35 t

h) viisiakselinen auto 42 t
2. Edellä 1 momentin a tai c kohdassa tarkoitettuun autoon, joka on otettu käyttöön en-

nen 1 päivää marraskuuta 2013, sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2018 kaksi tonnia a ja
c kohdassa säädettyjä ajoneuvon enimmäismassan arvoja suurempia arvoja.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23 § 

Auton ja perävaunun yhdistelmän massa

1. Auton ja perävaunun yhdistelmän massa ei sitä tiellä kuljetettaessa saa ylittää seuraa-
via arvoja:

a) auton ja puoliperävaunun yhdistelmä: 
viisiakselisena 48 t
vähintään kuusiakselisena 52 t
b) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 44 t
c) auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä tai auton, apuvaunun ja puoliperävaunun

yhdistelmä tahi auton, puoliperävaunun ja sen päälle kytketyn toisen puoliperävaunun yh-
distelmä taikka auton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä:

neliakselisena 36 t
viisiakselisena 44 t
kuusiakselisena 53 t
seitsemänakselisena 60 t
kahdeksanakselisena 64 t
kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunu-

jen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin 68 t
vähintään yhdeksänakselisena 69 t
vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai pe-

rävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin 76 t
2. Edellä 1 momentissa akselien lukumäärää laskettaessa kuusi- tai useampiakselisissa

yhdistelmissä ei oteta huomioon akselia, johon kohdistuva massa on pienempi kuin viisi
tonnia.
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3. Edellä 1 momentin c kohdasta poiketen seitsemänakseliseen ajoneuvoyhdistelmään,
jossa vetoauto tai varsinainen perävaunu taikka molemmat on otettu käyttöön ennen 1 päi-
vää marraskuuta 2013, sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2018 enimmäismassan arvoa
64 tonnia.

4. Auton ja siihen kytketyn perävaunun tai kytkettyjen perävaunujen muodostaman
massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää,
joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 320 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka ajo-
neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Mitä tässä
momentissa edellä säädetään, sovelletaan myös 1 momentin c kohdassa tarkoitetun yhdis-
telmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun ajoneuvoyhdistelmään, jos sen massa on
suurempi kuin 44 tonnia. Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on suurempi kuin 40 ton-
nia, auton takimmaisen ja massaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin
tulee olla vähintään 3,00 metriä.

5. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta vä-
hintään 20 prosenttia tulee kohdistua vetäville akseleille.

6. Massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän auton moottorin tehon
on oltava vähintään 5 kilowattia jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden. Ajoneuvoyh-
distelmää, jonka massa on yli 60 tonnia, saadaan kuitenkin käyttää 30 päivään huhtikuuta
2018, jos auton moottorin teho ylittää arvon, joka saadaan kaavasta: 300 kilowattia +
2,625 kilowattia/tonnia x (yhdistelmämassa tonneina – 60 tonnia).

7. Mitä 1 momentin a kohdassa säädetään, sovelletaan myös 1 momentin c kohdassa
tarkoitetun yhdistelmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun ajoneuvoyhdistelmään.

25 §

Muut päämitat

1. Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,40 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä
ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai akselinnostolaite yläasennossa. Jos ajoneuvon
korkeus on yli 4,20 metriä, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kul-
jetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumises-
ta tien yläpuolisiin rakenteisiin.

2. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli
22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon
sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. Museoajoneuvoksi rekis-
teröidyn linja-auton, joka on liikennekäytössä enintään 50 päivää kalenterivuoden aikana,
suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,60 metriä. Henkilöauton (M1-luokka) suurin sallittu
leveys on 2,55 metriä.

3. Keskiakseli- tai varsinaisen perävaunun, jonka suurin rekisteröinnissä ja käytössä
sallittu massa on yli 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka), leveys saa ylittää vetoauton leveyden
enintään 0,15 metriä. Puoliperävaunun leveys saa ylittää vetoauton etuakselin kohdalta
mitatun leveyden enintään 0,35 metriä.

4. Edellä 2 momentissa tarkoitettuna lämpöeristettynä ajoneuvona pidetään myös säi-
liöajoneuvoa, jonka säiliö on lämpöeristetty ja jonka säiliön seinän paksuus on vähintään
45 millimetriä.

57 § 

Siirtymäsäännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2. Asetuksen 21 §:n 1 momentin f kohdan neliakselisen auton kokonaismassa koskee

autoa, joka on otettu ensi kertaa käyttöön ennen1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen sanot-
tua päivää käyttöön otetun auton tulee täyttää myös asetuksen voimaan tullessa voimassa
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olleet säännökset moottorikäyttöisen ajoneuvon äärimmäisten akselien välistä riippuvasta
kokonaismassasta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Hallitusneuvos Jorma Hörkkö
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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