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VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Ajoneuvojen käytöstä tiellä annettua asetusta muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan kolmiakselisen auton suurin
sallittu massa korotettaisiin tietyin edellytyksin nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin. Lisäksi korotettaisiin joidenkin puoliperävaunuyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja sekä tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia ajoneuvojen massoja ja mittoja koskeviin säännöksiin, joilla mahdollistetaan LNG-kuljetusten ja niin sanottujen
pylväsautojen tehokkaampi käyttö.

1. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
1.1 Tavoitteet
Ehdotusten tavoitteena on, että kuljetusyrittäjät voivat entistä paremmin valita kuljetustehtävään parhaiten
sopivan kuljetuskaluston silloin, kun siitä ei aiheudu liikaa kustannuksia tienpidolle eikä sillä ole negatiivisia
vaikutuksia ympäristölle tai liikenneturvallisuudelle.

1.2 Toteuttamisvaihtoehdot
Kolmiakselisen auton sallitun massan korottaminen 28 tonniin olisi ehdotuksen mukaan mahdollista, kun autossa on molemmilla taka-akseleilla paripyörät taikka kun autossa on yksi paripyörin varustettu taka-akseli ja
yhteensä kaksi ohjaavaa tai ohjautuvaa akselia. Lisäehtona olisi, että muut kuin paripyörillä varustetut akselit
olisi varustettu renkain, joiden nimellisleveys on vähintään 385 millimetriä. Ahtaissa paikoissa käytettäväksi
tarkoitetut autot varustetaan usein ohjaavalla tai ohjautuvalla taka-akselilla, joka tekee autosta ketterän myös
silloin, kun kaikki akselit ovat ala-asennossa. Asetusehdotusta valmisteltaessa selvitettiin myös mahdollisuutta sallia 28 tonnin massa vain autolle, jonka molemmat taka-akselit on varustettu paripyörin. Ohjaavaa
akselia ei käytännössä varusteta paripyörin, joten paripyörien edellyttäminen kahdella akselilla suuremman
massan ehtona käytännössä poistaisi kahdella kääntyvällä akselilla varustetut autot asetusmuutoksen piiristä.
Vaatimuksella kahdesta paripyöräakselista saavutettaisiin tienpitokustannuksissa jonkin verran, noin 12 miljoonaa euroa 15 vuoden aikana, säästöä ehdotettuun ratkaisuun verrattuna, mutta sillä heikennettäisiin kuljetusyrittäjien mahdollisuutta valita kuljetustehtävään parhaiten sopiva kalusto ja pienennettäisiin muutoksella
saavutettavaa kustannushyötyä. Lisäksi kahdella paripyöräakselilla varustetun auton polttoaineenkulutus ja
sen seurauksena myös haitalliset päästöt ovat hieman suuremmat kuin yhdellä paripyöräakselilla varustetussa
autossa.
Puoliperävaunuyhdistelmälle ja puoliperävaunulle säädetty vaatimus kääntymisestä tiettyjen kaartosäteiden
sisällä on tällä hetkellä EU-säännöksiä vastaava. Kääntyvyyssäännön lieventämisellä voitaisiin helpottaa
ajoneuvoyhdistelmän kuormaamista niin, että 52 tonnin yhdistelmämassa olisi useammassa tapauksessa
mahdollista saavuttaa ylittämättä puoliperävaunun telille säädettyä 24 tonnin enimmäismassaa. Tämä voitaisiin toteuttaa käyttämällä puoliperävaunuja, joiden akselisto on normaalia taaempana. Suomen tie- ja katuverkon kannalta huonompi kääntyvyys ei aiheuttaisi suuria ongelmia, koska Suomessa on jo nyt EU-
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säännöksiä lievempiä kääntyvyysvaatimuksia esimerkiksi täysperävaunuyhdistelmille. Kääntyvyyssäännön
lieventämistä ei ole sisällytetty ehdotukseen, koska siitä seuraisi, että Euroopassa yleisesti käytetty kalusto ei
olisi kaikissa kuljetuksissa kilpailukykyistä. Nykyinen kääntyvyyssääntö on lisäksi mahdollista täyttää myös
silloin, kun akselisto on normaalia taaempana, jos käytetään puoliperävaunun takimmaisena akselina ohjautuvaa akselia.
Puoliperävaunuyhdistelmän enimmäismassan korotus voitaisiin sallia vain sillä ehdolla, että puoliperävaunun akseleille tulevasta massasta suurin osa kohdistuisi paripyörin varustetuille akseleille. Näin toteutettuna
säädösmuutos hieman jopa pienentäisi tienpitokustannuksia. Seurauksena olisi kuitenkin, että ajoneuvoyhdistelmien polttoaineenkulutus ja päästöt kasvaisivat, jolloin muutoksella saavutettavat säästöt kuljetuskustannuksissa jäisivät noin kolmasosaan siitä, mitä voidaan saavuttaa ilman vaatimusta paripyöristä. Lisäksi seurauksena olisi, että suurempaa massaa ei voisi hyödyntää käyttämällä Euroopassa yleisesti käytettyä kalustoa.
Puoliperävaunun kolmiakseliselle telille sallitun massan korottaminen nykyisestä 24 tonnista esimerkiksi 27
tonniin helpottaisi yhdistelmän kuormaamista niin, että sallittuja telimassoja ei ylitettäisi. Tämä olisi mahdollista tehdä käyttäen tavanomaisia puoliperävaunuja, koska niiden teknisissä hyväksynnöissä on nykyisin
useimmiten huomioitu tällainen mahdollisuus. Mainittu 27 tonnin massa on sallittu joissain EU-maissa.
Kääntyvyyssäännön muuttamiselle ei tällöin olisi niin suurta tarvetta. Telimassan korotusta ei kuitenkaan ole
sisällytetty ehdotukseen, koska puoliperävaunun akselit on pääsääntöisesti varustettu yksittäispyörin ja muutoksesta olisi seurauksena tierasitusten ja sitä kautta tie- ja katuverkon ylläpitokustannusten kasvu.

1.3 Keskeiset ehdotukset
Kolmiakselisen auton suurin sallittu massa korotettaisiin nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin. Muutos koskisi
käytännössä vain kuorma-autoja. Suuremman massan edellytyksenä olisi, että auton akseleista kaksi on varustettu paripyörin taikka että auton akseleista yksi on varustettu paripyörin, jolloin akseleista kaksi on ohjaavaa tai ohjautuvaa ja taaempi kääntyvistä akseleista varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 millimetriä olevilla renkailla.
Lokakuun 1 päivänä 2013 voimaan tulleeseen säännökseen, jolla sallitaan ennen marraskuun 1 päivää 2013
käyttöönotetuille kolmiakselisille autoille 28 tonnin massa 30 päivään huhtikuuta 2018 asti, ei asiallisesti
tehtäisi muutoksia. Edellä kerrottu pysyvä muutos tulisi kuitenkin koskemaan myös suurta osaa siirtymäajan
poikkeuksen piirissä olevista autoista, koska ne täyttävät edellä kerrotut vaatimukset.
Vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu massa korotettaisiin nykyisestä 48 tonnista 52 tonniin. Nykyinen 48 tonnin massa on mahdollista saavuttaa jo viisiakselisella ajoneuvoyhdistelmällä. Muutoksella parannettaisiin liikenneturvallisuuden kannalta täysperävaunuyhdistelmiä parempien puoliperävaunuyhdistelmien kilpailuasemaa ja lisättäisiin tiekuormituksen kannalta parempien useampiakselisten
ajoneuvoyhdistelmien houkuttelevuutta.
Lisäksi tehtäisiin pieni täsmennys vetävällä etuakselilla varustettujen autojen sallittuihin massoihin, korotettaisiin ilmajousitetun kaksiakselisen telin suurinta sallittua massaa ja yhtenäistettäisiin kolmiakselisen auton
kaksiakselisen telin massaa koskeva säännös neliakselisen auton kaksiakselisen telin massaa koskevaa säännöstä vastaavaksi sekä tarkennettaisiin, että lämpöeristetylle korirakenteelle sallittua suurempaa leveyttä voidaan soveltaa myös lämpöeristettyihin säiliöajoneuvoihin.

2. Esityksen vaikutukset
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2.1 Taloudelliset vaikutukset
2.1.1. Yritysvaikutukset
Kolmiakselisen auton ja kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän sallittujen massojen korottaminen alentaisi kuljetuskustannuksia. Liikenneviraston arvion mukaan vaikutus olisi yhteensä 122 miljoonaa euroa 15
vuoden aikana. Arviossa on huomioitu se, että puoliperävaunuyhdistelmissä ei aina voida hyödyntää suurinta
sallittua 52 tonnin massaa, koska puoliperävaunun akselistolle sallittu 24 tonnin enimmäismassa rajoittaa
useissa kuljetuslajeissa myös yhdistelmämassaa.
Kolmiakselisen auton sallitun massan korottaminen helpottaa ajoneuvoyhdistelmien kuormaamista, koska
kuorman sijoittelu vetoauton ja perävaunun välillä on vapaampaa. Kolmiakselisen auton vetäville pyörille
tulevan massan korottaminen parantaa ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän etenemiskykyä liukkaalla tien pinnalla ja vähentää siten kiinnijäämisistä aiheutuvia viiveitä ja liikenteen ruuhkautumisia. Siirtymäkauden
säännöksen nojalla yli 26 tonnin kokonaispainoa hyödyntää tällä hetkellä yli 5000 kolmiakselista autoa. Lisäksi vuonna 2013 tehdyn muutoksen jälkeen on rekisteröity kolmiakselisia autoja, jotka eivät voi hyödyntää
siirtymäkauden poikkeusta, mutta jotka voitaisiin ehdotetun muutoksen voimaantultua muutoskatsastaa nykyistä suuremmalle massalle.
Ehdotettujen muutosten vaikutus kotimaiselle ajoneuvoteollisuudelle olisi pieni. Ehdotukset voisivat jonkin
verran lisätä puoliperävaunuyhdistelmien suosiota ja siten hieman vähentää usein kotimaassa valmistettavien
täysperävaunujen määrää. Toisaalta auton ja kahden puoliperävaunun muodostaman yhdistelmän kilpailuaseman lievä paraneminen voi lisätä kotimaassa valmistettavien niin sanottujen B-trailerien myyntiä.

2.1.2. Vaikutukset liikenneympäristön ylläpitokustannuksiin
Ehdotettujen muutosten vaikutus liikenneympäristön ylläpitokustannuksiin jäisi saavutettaviin kuljetushyötyihin verrattuna melko pieneksi. Todennäköisesti ylläpitokustannukset kasvaisivat hieman. Liikenneviraston
arvion mukaan vaikutus olisi yhteensä 47,5 miljoonaa euroa 15 vuoden aikana.

2.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Ehdotettujen muutosten vaikutus viranomaisten toimintaan olisi vähäinen. Muutokset lisäisivät jonkin verran
muutoskatsastuksia ja aiheuttaisivat Liikenteen turvallisuusvirastolle tarpeen tiedottaa muutoksista katsastajia ja muita sidosryhmiä. Siirtymäajaksi sallittujen suurempien massojen muuttuminen joiltain osin pysyviksi
aiheuttaisi tarpeen ajoneuvotietojen päivittämiselle ja tiedottamiselle. Vetävällä etuakselilla varustettujen autojen rinnastaminen sallittujen massojen osalta muihin autoihin vähentäisi Liikenteen turvallisuusviraston
myöntämien poikkeuslupien määrää 1-3 kappaleella vuodessa.

2.3 Ympäristövaikutukset
Ehdotettujen muutosten vaikutus ympäristölle olisi vähäinen. Polttoaine on useissa kuljetussuoritteissa suurin
yksittäinen kustannuserä. Muutokset antaisivat kuljetusyrityksille enemmän vaihtoehtoja tehokkaimman kaluston valintaan ja sitä kautta polttoaineenkulutus kuljetussuoritetta kohden voisi jonkin verran laskea. Kasvihuonepäästöt ja haitalliset päästöt ovat käytännössä suoraan verrannollisia polttoaineenkulutukseen, joten
niiden osalta muutos vastaisi muutosta polttoaineenkulutuksessa. Uusien kolmiakselisten autojen kilpailukyvyn paraneminen suhteessa vanhoihin edistäisi jonkin verran ajoneuvokaluston uudistumista ja vähentäisi
sitä kautta haitallisia päästöjä. Muutosten vaikutus raskailla ajoneuvoilla tehtävien tiekuljetusten CO2 päästöihin olisi karkeasti arvioiden noin 0,7 prosenttia ja siten kaikkiin liikenteen päästöihin yhteensä alle
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0,1 prosenttia. Arvio perustuu siihen osaan kuljetuskustannusten alenemisesta, joka johtuu polttoaineenkulutuksen vähenemisestä.

2.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuuden kannalta muutoksen todennäköiset vaikutukset olisivat pieniä. Kolmiakselisen auton
28 tonnin massaa koskevan säännöksen muuttaminen koskemaan myös uusia autoja poistaisi suurelta osin
tarpeen jatkaa keinotekoisesti vanhojen autojen käyttöikää, koska ne eivät enää saisi kilpailuetua uusiin verrattuna. Ajoneuvokaluston uudistuminen on liikenneturvallisuuden kannalta positiivinen asia. Kolmiakselisen auton massan korottamisella lisättäisiin myös vetoauton ohjaaville ja vetäville akseleille kohdistuvaa
massaa sekä muutettaisiin auton ja perävaunun välistä massasuhdetta tasapainoisemmaksi. Toisaalta silloin,
jos nykyinen neliakselinen auto korvataan kolmiakselisella sen parantuneen kilpailuaseman vuoksi, tapahtuu
vastaavaa siirtymää toiseen suuntaan.
Kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän sallitun massan korottaminen lisäisi puoliperävaunuyhdistelmien
hyötykuormaa. Hyötykuorman lisäyksen seurauksena saman tavaramäärän kuljettamiseen tarvittaisiin vähemmän ajoneuvoja, millä olisi lievä positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen, vaikka energiamäärä törmäystilanteessa olisikin suurempi. Muutoksella myös lisättäisiin puoliperävaunuyhdistelmien akselimääriä,
millä on pääsääntöisesti ajoneuvon käyttäytymistä erityisesti liukkaalla rauhoittava vaikutus.
Ajoneuvon liikenteeseen hyväksymisen ehtona on, että se täyttää sitä koskevat tekniset vaatimukset. Raskaiden kuorma-autojen ja perävaunujen tekniset vaatimukset ovat samat riippumatta autolle sallitusta massasta.
Jos ajoneuvon sallittua massaa korotetaan, on esimerkiksi jarrujen, ohjauslaitteiden ja kytkentälaitteiden mitoituksessa huomioitava korkeampi massa niin, että ajoneuvo täyttää vaatimukset myös korkeammalla massalla.

3. Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja
Liikenneviraston kanssa.
Asetusehdotuksesta saatiin lausunnot Auto- ja kuljetustyöntekijäliitto AKT:lta, Autotuojat ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Energiateollisuus ry:ltä, INFRA ry:ltä, Kuntaliitolta, Liikenneturvalta, Logistiikkayritysten liitolta, Metsähallitukselta, poliisihallitukselta, puolustusministeriöltä Sisu OY:ltä, Suomen ammattiliikenne ry:ltä, SAK:lta, Teknisen kaupan ja palvelujen liitolta, Teknologiateollisuus ry:ltä, Tullilta,
TUKESilta, Yleiseltä teollisuusliitolta ja logistiikka-asian neuvottelukunnalta.
Lausunnoissa pääosin kannatettiin ehdotettuja muutoksia ja sitä, että asetus sallii nykyistä paremmin kuljetustehtävään parhaiten soveltuvan kaluston hankinnan. Useissa lausunnoissa tuotiin esiin tarve nostaa kolmiakselisen auton massa nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin myös silloin, kun autossa on yksi paripyörin varustettu akseli ja kaksi ohjaavaa akselia. Lisäksi toivottiin tällaisen auton kaksiakselisen telin massan korottamista ajoneuvon kuormaamisen helpottamiseksi ja etenemiskyvyn parantamiseksi liukkaalla tien pinnalla.

Ehdotus oli syksyllä teknisiä määräyksiä sisältävistä tuotteita koskevista uusista kansallisista lainsäädäntöluonnoksista säädetyn Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/1535 EU:n notifikaatiomenettelyssä menettelytavan mukaisesti. Komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla ei ollut huomioita luonnoksen sisällöstä.
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Lausuntojen johdosta päätettiin tehdä tarkempia kustannuslaskelmia, joiden pohjalta voitiin ehdottaa 28 tonnin massan sallimista myös kahdella kääntyvällä akselilla varustetulle kolmiakseliselle autolle sekä tällaisen
auton kaksiakselisen telin massan korottamista 19 tonnista 20 tonniin.

4. Voimaantulo
Asetus on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, jotta kuljetusyritykset voivat suunnitella uusien autojen hankinnat uusien säännösten perusteella.

Koska liikenteen turvallisuusviraston Trafin on muutettava ennen voimaantuloa katsastuksen tietojärjestelmää, asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
20 §. Akselille ja telille kohdistuvat massat.
Pykälän 2 momenttia muutettaisiin. Pykälän 2 momentin d kohdasta poistettaisiin ilmajousitettua tai ilmajousitusta vastaavalla jousituksella varustettua kaksiakselista teliä koskeva osa. Tästä säädettäisiin 2 momenttiin lisättävässä e kohdassa, jossa sallittaisiin ilmajousituksella tai ilmajousitusta vastaavalla jousituksella varustetun kaksiakselisen telin massaksi nykyisen 19 tonnin sijasta enintään 20 tonnia. Muutoksella helpotettaisiin koko auton kuormaamista sille jatkossa sallittavaan 28 tonnin massaan ja mahdollistettaisiin kuormaaminen niin, että massasta suurempi osa kohdistuu vetävälle, paripyörin varustetulle akselille. Tällä parannetaan auton etenemiskykyä liukkaalla ja pienennetään hieman tiehen kohdistuvia rasituksia.
Uuden 2 momentin e kohdan lisäyksen johdosta nykyinen e kohta muuttuisi f kohdaksi, f kohta g kohdaksi, g
kohta h kohdaksi ja h kohta i kohdaksi.

21 §. Auton massa.
Pykälän 1 momentin c kohdassa tarkennettaisiin, että auton 26 tonnin massan yhtenä edellytyksenä oleva vetävien akselien varustaminen paripyörillä koskisi vain vetäviä taka-akseleita. Nykyinen muotoilu on aiheuttanut tarpeen myöntää ajoneuvokohtaisia poikkeuslupia, koska auton vetävää etuakselia ei käytännössä koskaan varusteta paripyörin eikä vetävällä etuakselilla varustetun auton muita pienemmälle massalle ole perusteita. Lisäksi korotettaisiin c kohdassa mainittu akselikohtainen enimmäismassa 9,5 tonnista 10,5 tonniin.
Muutos yhtenäistäisi säännöksen 20 §:n f kohdan ja 21 §:n g kohdan kanssa sekä muuttaisi 21 §:n 2 momentissa säädetyn siirtymäajan säännöksen tältä osin tarpeettomaksi.

Pykälän 1 momentin uudessa d kohdassa sallittaisiin kolmiakselisen auton massaksi 28 tonnia, kun
sen akseleista kaksi - käytännössä taka-akselit - on varustettu paripyörin, taikka taka-akseleista toinen on ohjaava tai ohjautuva ja varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 millimetriä olevilla
renkailla ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella. Vaatimuksella paripyöristä lievennettäisiin tiehen kohdistuvaa
kuormitusta ja saataisiin nykyistä suurempi osa kolmiakselisella autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän massasta kohdistumaan paripyörin varustetuille akseleille. Nykyistä suurempi 28 tonnin
massa sallittaisiin myös autolle, joka on varustettu kääntyvällä taka-akselilla ja ilmajousitetulla tai
sitä vastaavaksi osoitetulla taka-akselistolla. Ilmajousitettu takajousitus on jonkin verran perinteistä
teräsjousitettua tieystävällisempi ja kääntyvällä taka-akselilla mahdollistetaan auton liikkuminen
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myös ahtaissa paikoissa kaikki akselit ala-asennossa, jolloin akselikohtaiset tiekuormitukset eivät
kasva liian suuriksi. Lisäämällä auton vetäville akseleille kohdistuvaa massaa myös parannettaisiin
auton ja ajoneuvoyhdistelmän etenemiskykyä liukkaalla pinnalla. Vetoautolle sallitun massan korottaminen lisäisi jonkin verran myös auton etuakselille tulevaa massaa ja parantaisi siten ohjattavuutta. Lisäksi vetoautolle sallitun massan korottaminen helpottaisi ajoneuvoyhdistelmän kuormaamista
niin, että ei ylitetä sallittuja massoja.
Uuden 1 momentin d kohdan lisäyksen johdosta nykyinen d kohta muuttuisi e kohdaksi, e kohta f kohdaksi, f
kohta g kohdaksi ja g kohta h kohdaksi.
Pykälän 1 momentin g kohtaan tehtäisiin c kohtaan ehdotettua muutosta vastaava muutos, jolla tarkennettaisiin, että auton 35 tonnin massan yhtenä edellytyksenä oleva vetävien akselien varustaminen paripyörillä
koskisi vain vetäviä taka-akseleita.
Pykälän 2 momentista kumottaisiin määräajaksi säädetty suurempaa sallittua akselimassaa koskeva säännös,
koska kyseinen massa sallittaisiin 1 momentin c kohdan muutoksella pysyvästi.

23 §. Auton ja perävaunun yhdistelmän massa.
Pykälän 1 momentin a kohtaan lisättäisiin maininta vähintään kuusiakselisesta auton ja puoliperävaunun yhdistelmästä, jolle sallittaisiin 52 tonnin massa. Muutoksella parannettaisiin puoliperävaunuyhdistelmän kilpailukykyä täysperävaunuyhdistelmään verrattuna. Esimerkiksi pitkän puutavaran tai betonipalkkien kuljetuksessa puoliperävaunuyhdistelmä on usein täysperävaunuyhdistelmää parempi ratkaisu. Muutos olisi myös
liikenneturvallisuuden kannalta perusteltu, koska puoliperävaunuyhdistelmä on yleensä hallittavuudeltaan
vastaavaa täysperävaunuyhdistelmää parempi. Puoliperävaunuyhdistelmän enimmäismassan korotus helpottaisi myös niin kutsutun B-junan eli auton ja kahden puoliperävaunun muodostaman yhdistelmän kuormaamista niin, että autolle ja etummaiselle puoliperävaunulle sallittu yhdistelmämassa ei ylity. Ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien ja massan välistä suhdetta koskevaa 4 momenttia ei muutettaisi, joten edellytyksenä puoliperävaunuyhdistelmän käyttämiselle 52 tonnin massalla olisi, että ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys olisi vähintään 11,8 metriä. Myös ajoneuvoyhdistelmän
kääntyvyyttä koskeva 26 § jäisi ennalleen.
Pykälään lisättäisiin uusi 7 momentti, jossa täsmennettäisiin, että yhdistelmämassoja koskevia raja-arvoja sovelletaan myös ajoneuvoyhdistelmään, joka muodostaa osan ajoneuvoyhdistelmästä. Pykälän aiempi muotoilu jättää asian tulkinnanvaraiseksi, mistä on aiheutunut ongelmia tienvarsivalvonnassa. Ehdotettu säännös
vastaisi periaatteeltaan yhdistelmän ääriakselivälin ja massan suhdetta koskevaa 4 momentin säännöstä.

25 §. Muut päämitat.
Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa tarkennettaisiin, että 2 momentissa lämpöeristetylle ajoneuvolle
sallittua suurinta leveyttä 2,60 metriä saa soveltaa myös säiliöajoneuvoihin, joissa on lämpöeristetty korirakenne. Lämpöeristetyn korirakenteen, käytännössä säiliön, seinämän paksuuden tulisi tällöin olla vähintään
45 millimetriä, joka on lämpöeristetyn korirakenteen seinän paksuudelle komission asetuksessa (EU) N:o
1230/2012 säädetty minimiarvo. Muutos selkeyttäisi yli 22 metriä pitkien lämpöeristettyjen säiliöajoneuvoyhdistelmien suurimman sallitun leveyden arvon samaksi kuin muilla lämpöeristetyillä ajoneuvoyhdistelmillä. Säiliöajoneuvojen säiliöt ovat yleensä selvästi tätä kapeampia, suurinta sallittua leveyttä tarvitaan vain
kevyiden aineiden, kuten nesteytettyjen kaasujen kuljetuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi bio- tai maakaasusta valmistetut LNG – polttoaineet.

57 §. Siirtymäsäännökset.
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Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin 21 §:n muutoksista aiheutuvat tekniset muutokset.

