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HELST IJ\T 195!) 

Aulis E. Hakkarainen 

Muutoksia moottoriajoneuvosäännöksii n 

sea l m ooll ori njoneuvoja ja en nen kaikkea moollori 
a jon euvoliikennett ii kosked ta sää nnöksistä mme ovat 
huoma lla ,·nn ,·a nhoja , jo ten niiden alkuperä i e t mää
räykset e ivä t moo tt oroidu n liikent ee n ,·o imak kaa n ke
hityksen vuoksi enää joka s uht eessa täy in va. lna ny
kyisHi vnatimuk ia . Pa himpien epä ko htien ja puulle i
den korjaamiseksi ko. sää nnöksiin onkin jouduttu te
kemää n lukui sia muutoksia ja Ii äyksi ii. \ uoden 1955 
a lkupuoli skoll a a nnettiin kak i tä lla ista uutt a s:tii n
nös tä , n imi ttäin • Asetus autoasetuksen m uul/ami:> esta • 
(Ase tu kokoe lma , n :o 322/ 1955) ja • /,·utku laitosten ja 
yleisten töiden ministeriön päätös autoasetu ksen ttiy
täntöönpanosta • (Ase! uskokoelm a , n :o 88/ 1955) . :-;;ä i
hi n, varsinkin en ik i m ainittuu n. isä ltyy eräitä huo
mattav ia muu tok ia. - Kut en lunnellun. usea t moot
lori ajoneuvosäännök e t O\·a t parh:.~ill aan kokonaa n 
uusittav ina . On ilmei tä , e ttä niiden lopullinen valmis
tumin en tu lee ke lii mään vi elä jonkin a ikaa. 

Autoase tuksen muulok e sa o \·a t puuta,·a ran kulje
tu Len kanna ll a tä rk eimpiä uudet määräyk et mu·im 
mis ta sa ll ilui s ta a kselipa inoi ta ja au tojen kokonai s
pa inoi La. Ko. säii nnök e ll ii , joka a tui vo imaa n 17 . 6. 
55, auton ja myös muiden moo tt oriajoneuvojen . uu 
rimpia ak elipainoja ko keva mää räy on muutettu 
. euram·ak i (30 §) : 

1. • Au toa e i aa ti ell ä tai kadulla kuljettaa, mikäli 
en reki teröity ak elipaino ylitt ää 6.-1 tonni a ja . uu 

rin lev y 2.3 m et.-iä. • 

2. • :.\lill oin auto a tai iihen liitety ä ajoneuvo ~:1 

on ka k iak elinen teli tai muut n ka k i a k eli:1. joiden 
e tä isyy toi i taan on nintäi:in kak i metriä , &aa nii
d n yhteenla ke ttu kuormitu olla enintää n 10 tonnia. • 

En ik i ma inittua miiii räy tä o \· lle taan tava lli siin 
kaksiak e li iin au toihin kä yk ia k eli iin puoliperä
va unuihin ja viimek i ma inittua kolmiak eli iin au toi
hin , joi sa on taka na kak ia k elinen teli (teli ak eleille 
rek i te röity paino 5 + 5 = 10 tonnia) ja kak iak eli 
silla telillä varuste ttuihin puolip rävaunuihin ekä el
lai iin kak ia k e li iin au toihin ta i muihin moottori
ajoneuvoi hin , joiden ak eli \"i:i li on enintää n 2 m . N3 mä 
mäiiräykse t a e ll ava i elvä n rajoituk en au tojen mak
simikoolle , s ill ii ak . elip:tinon ra joitu . kohdi luu ni -

menomaa n rek isteröityyn akselipainoon. joka, kut en 
tunn ettua , va ll\·is le laa n au ton valmi tajan lakaamien 
a n ·ojen pohjalla. Autoja , joiden \·a lmistajan ta kaa mat 
a kse lipa inot ylittävät ma initut .-ajat. ei ,·o ida rek is le
J·öidä ilma n erik oislu paa ei,·ä tkä ne ilman täll:li La 
lupaa saa liikennöidä ylei ell i:i li ell ä ede a llittu ja :.~k

se lipa inoja vas taa vin kuormin . 

Aikaisemmin oli suurin sa llittu ak elipaino määrä tty 
e1·ikseen e ril a isill e teill e ja m aa n jää tyneenä olles a 
saa liin eriiillii leilHi liikennöidä suuremmin kuormin 
kuin sulan maan a ika na. Uu is a mää räyksis ä tästä 
sa llittujen akselipainojen jaott elu La ti en laad un mu
kaa n on luovuttu , sill ä ma inittuja enimmä i kuormituk
sia saadaa n käy ttää kaik ill a ylei illä teill ä ja a inakin 
teo ri assa läp i vuoden. - 1\elirikkoaikanahan tie ,·iran 
oma ise l voiva t edell een tarpeen vanti e a a len taa ~al

lit luja ak selipa inoja . 

Verrattaessa uu ' ia määrä yk iii vanhoihin tode taa n, 
e ttki tava ll ise ll e kaksia kseli e lle auto lle ny t sa llitta \·a 
suurin akselipa ino on sama kuin ai ka i emmin o ra
pä ii ll y teisil11i valta- ja A-kanlateillä sallittu . N . hei
koimmi ll a te illä (muut sorapääll y teiset ti et kuin valta
ja A-kantati et ), joilla huomatt ava osa puuta,·aran kul
jetuk is ta uorit etaan , uudet määräyk et salliva t ulan 
maa n a ika na uurempien kuormien käytön kuin ,·an
hat. Aikai semmin ko . teill ä tavalli en kak iak eli en 
au ton ak elipaino e i saanut ke ä llä ylitt ää 5.6 tn . Van
hojen määräysten mukaa n kestopää ll y tei illä tei!Hi 
kak ia kseli en auton uurin all illu ak elipaino oli 
7.2 tn . Nä ill e teill e a llittamn kuormituk en pienenlä
mise tä , ottaen huomioon näiden teiden määrä n ja 
sija innin , ei ole puutavaran kulj tu ten kannalla uur
takaa n m erkitys tä. 1\olmiak eli Len au tojen o a ll a 
uudet määräykse t ova t edulli emmal kuin yanhat. Ai
kai emmin 10 tn :n teli ak elikuormitu (5 + 5 tn) oli 
sul a n maa n a ikana lu va lli ta vain ke topää lly tei ill ii 
teillä ja kaduilla. Valta- ja A-kantateillä va taava mak-
imikuormilu oli 8.4 tn ja heikoimmilla teillä ainoa -

taan 6.8 tn. Teliakseleille a llillavan kuormituk en no -
Ia minen on ymmä rre ttävä Likin omiaån paran tamaan 
kolmiak eli sten a utojen ta loudelli uutta kak iak eiHin 
Yerrattuna . Mainittakoon, e lt ii ak . elipainorajoitu Len 



sallimaa maksimikokoa olc,·an kolmi- ja kaksiakseli · 
sen kuorma-a uton kantavuuden ,·ii linen ero on nyt 
keskimäärin n . 2 tn. Aikaisemmin vastaava ero oli 
11. 1 ln . 

Kuten edellä on kiiynyt ilmi , ei uu~issa miiä räyk
si sä tald- ja kesäkauden viilillii ole sa llittujen kuor
mitusten suhteen tehty mitiiän eroa. Aikaisemmin 
kaksiakseli en auton suurin sallittu a k ·eli paino maan 
jäätyneenä o llessa oli kaikilla teillä 7.2 tn ja kolmi
akselisen auton teliakseleille sallittu 10 tn. Käy tän
nössä tätä lupaa, joka ehti olla ,·oimassa vai n vajaan 
vuoden, ei ainakaan puutavaran kuljetuksissa voitu 
sanottavasti käyttää hyväksi, sillä se olisi edellyttänyt 
a utoja, joille rekisteröidyt akselipa ino t vastaava t m ai
nittuja enimmäiskuormituksia . Autokuljetus ten kehit 
tiimi en kannalta olisi toivottavaa, että maan jääty
neenä ollessa teille sallittaisiin nykyis tä suurempi 
kuormitus. Tä llaisen luvan aaminen näyttää. kuiten
kin toi taiseksi epävarmalta. 

Ajoneuvojen kokona i painosta on autoasetuk5en 
muutokse sa (30 §) mää rä tty, e ttä •a uton tai siihen 
liitetyn ajoneuvon todellinen kokonaispaino ei saa ylit
tää siltojen liikennemerkillä osoiteitua kantavuutta 
eikä tä llaisen ajoneuvoyhdistelmiin yhteenlaskettu ko
konai paino lossien vahvistettua kantavuutta• . P erii
vaunutlomien autojen tai muiden peräva unutlomien 
moottoriajoneuvojen o alta tämä rajoitus on selvä il
man lisäselvityksiä. Perävaunuja käy tettäessä mäii riiys 
ou tulkittavissa niin, e ttä siltojen osalta niiden kanta
vuudesta johtuvaa painorajoitusta sovelle taan erikseen 
vetoauton ja erikseen perävaunun kokonaispainoon. 
Ios ien osalta taas niiden yhteenlasketluun kokonais
painoon. Aikai emmassa vastaavassa mää räyksessä ei 
ollut mitään mainintaa perävaunuista, ja tällöin viran
omaise t vaa ti,·at siltojenkin osalt a painorajoi tus ta so
vellettavaksi a uton ja perävaunun yhteenlasketluun 
kokonaispanoon. - Mainittakoon tässä yhteydessä, 
e ttä puoliperävaunun kokonaispaino on sama kuin 
sen akselille tuleva paino ja vetoauton kokona ispaino 
on tä llöin, samoin kuin perävaunuttomankin a uton, 
e tu- ja taka-akselipainojen summa. - Uutta on mää
räys, että • milloin auto tai siihen liitetty ajoneuvo 
on varustettu telaketjuin, ei sen kol}ona ispaino aa 
ylittää 12 tonnia • . Tämä rajoitus kohdis tuu myös 
traktoreihin, joten telaketjutraktori, jonka paino ylit
tää 12 tn, ei saa liikkua yleisellä tiellä. Tällainen 
traktori on kuljetettava perävaunun päällä. Suurim
masta sallitusta kokonaispainosta on edelleen säädetty, 
e ttä a uton tai siihen liite tyn ajoneuvon (peräva-unun) 
tahi niiden yhteenlaskettu kokonai paino ei saa yJjt 
tää määrää, joka saadaan lisäämällä edellä kohda a 
2 mainittuun teliakselikuormituk een (10 tn) 140 kg 
kutakin ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ää rim
mäi Ien ak eleiden vä lin kaksi metriä ylittävän mää
rän täyttä 10 cm kohden. Tämä rajoitu kohdi luu 
lähinnä kolmiak eli iin autoihin ja tä llöinkin piiä
a ia a niiden ja teHakselilla varustettujen puoliperä
vaunujen ta i kaksiakselis ien varsinais ten perävaunu· 
jen (täysperävaunujen) muödostamiin ajoneuvoyhdis
telmiin. - Tätä kysymystä on kä itelty yk ityi koh
tai emmin Metsätehon tiedoitukses a n:o 103. - Kaksi
akseli ten autojen ja erilaisten perävaunujen muodos
tamien a joneuvoyhdis telmien kokonaispainoon mai
nitlll rajoitu ei tule sanottava Li vaikuttamaan. 
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Ajoncll\·oja kuorma tlacssa on tielenkin noutlatcl
ta \·a, kuten tähänkin asti , niille reki ·teröityjii enim
mäispainoja. Siten, jo a utolle r eki teröity akselipa ino 
on tielle sa llittua pienempi , a11 toa saadaan kuormit
taa enintii ii n rekis teröidyn akselipainonsa, ts. rekbte
röidyn kantavuuten ·a muka isc ti. Au toa etuksen tiiy
tiintöönpanopiiii töksen mukaa n (3 1 §) autolle rekis
teröityä kokonais- ja akselipl:\ inoa aadaan ylittää enin
tään 10 °/ o: lla. Puutavaran kuljetuksissa saadaan puoli
per~ivaunua käytettäe sä ylittää joko vetoauton tai 
perä,·aunun reki teröityä akselipa inoa enintään 15 O/o 
ehdolla, e ttä ko. ak eleiden yhteenlaskettu paino on 
tällöin enintään 10 Ofo niille reki teröityjen akselipai
nojen ummaa uurempi. Siten esim., jos a uton taka
akselin ja perävaunun a k ~Iin reki teröity paino on 
6.4 tn ja auton taka-akselipainoa ylitetää n 15 °/o:lla, 
ts. kuorma tehdään auton vetokyvyn lisäämisek i e tu
painoisek i, peräva unun akselille sallittua painoa aa
daan tä llöin ylittää enintään 5 Ofo: lla. Käytännössä po
liisiviranomaiset o\·at kuormin punnitessaan sallineet 
mainitun suuruiset y lityk et jo ennen ko. säännöksen 
julka isemista. 

1..:uten edellä on mainittu, auton tai muun moottori
ajonell\·on uurin sallittu Je,·eys on nykyään 2.3 m . 
Aikaisemmin tä mä raja oli kestopäälly teisillä kaduilla 
ja teillä 2.4 m ja orapäälly tei illä teillä ja kaduilla 
2.3 m. Le,·ey ttä määrä ttäessä ei oteta huomioon pe
ruutu peiliä eikä ojennettua uuntaviittaa. }(uorma 
samoin kuin peräva unu eivät aa ilman erikoislupaa 
olla autoa leveämpiä . Uu is a säännöksissä ei ole mi
tää n mainintaa ajoneu,·on suurimmasta korkeudc ta 
ja pituudesta. :\'äyttäii kuitenkin si'itä, että täs äkin 
uhtee a on tule,·ai uude a odotettavissa rajoituk ia . 

uurimpien a iliitujen ak eli- ja kokonaispainojen 
sekä Je,·eyden ylittämise sii ta rvittavien erikoislupien 
saantia koske,·a mää räy on autoasetuksen muutok 
ses a pääpiirtein amanla inen kuin vanha va taa va 
mää räys. Jatkuva t ja laajoja a lueita, esim. koko maata 
ko keva t luvat on iten. haettava Kulkulaito Ien ja 
y lei ten töiden mini teriöltii. Kaupunkialueelle vas
taavan luvan voi myöntää myö mai traatti. Määrä
tyn kuljetu tehtä vä n uorittami ta varten maa eudulla 
tie- ja ve irakennusha llinnon piiri-in inööri ja Lila
pä i Ui ma tkaa varten m yö paikallinen polii iviran
omainen kuu ltuaan a ia nomai ta tie,·iranomaista voi
vat antaa oman piirin ä alueelle luvan sellai en re
ki teröidyn au ton käyttämi een, jO'ka ei va taa eddlii 
mainittuja määräyk iä. "ä iden lupien ehtona on, ku
ten tähänkin a ti e ttä IU\·an aaja on korva 11 velvolli 
nen tien tai illan vahingoittumi esta. 

Autoa etuk en muutok e a on uoritettu korjauk
ia ja täydennyk iä myö nopeu mää räyk iin . Auton 

nopeutta ko ke,·a t y lei mää räyk et ovat nykyään eu
raavat (31 ) : 

1. • Auton nopeu on ovit tta va olo uhteiden mu
kaan ella i ek i, että kuljettaja ketää n ,·aaran lama tta 
varma Li hallit ee ajoneumn a kaikis a enna lta va
rottavi a olevi a lilantei a. • 

2. •Auto on, jolleivät muut yyt loi in vaadi, voitava 
py äyttää tien kokonaan näkyvällä e teettömällä osalla 
ekä milloin ajoneuvo a on käyteitä vä valoja, enin

tään en pitui elia matkalla, joka ajoneuvon omien 
,·a lojen valai cmana kulloinkin on c teetön. • 

1 



l'akctti -, lin ja- ja scka-a ulon !>Uuri n !>a llillu ajo
nopeus o n sama kuin a ika isemmin, nimilliiin 70 kmlt. 
PerävaunuUoma n kuorma- ja eri koi . auton sekii m yös 
sellaisen kuorma-a uton , johon on kytketty jarruilla 
va rustettu p uoliperiiYa unu , nopeu . e i saa ylitt iiii 60 
km/t . .J os pu oliperiiYaunussa e i ole jarruja. ko. raja 
on iiO km/t. - Aikaisemmin kuorma-:111ton nopeus 
ei saa nut ~· litt iiii 50 kmlt. - l~uorma-auton. johon on 
kytk e tty ntrsi na inen perii,·aunu . . uurin alli llu :;jo
nopeus o n -W km lt j:1 maalalott.lr:1 klorin :~0 J,m/ 1. 
Henkilöa ut ojen nopeude.ta ei. kuten aika isemm inkaa n. 
ole mit ää n erik oismriärä~·k siii . Yaan niiden nopeus on 
sov it ett ava ma initt uj en yl ei. määräysten ja liikenne
merkki en ase tt am ien rajoitust en pu itt eisiin . :\!uul ok
seen s i sä ll~· y li siiks i yksil yiskohtai ia miiiiriiyksiii siit ii . 
rni s ä nopeutt a on eri koi . e Ii Yiihennellii,·ii ta i au to 
Pysii ~• l e ll ävii. 1\ a ik kia niiitä mäiiräyk. iii , jo it a on enti 
ses täii n l ä ~· de nne tty ja l iis mennett~·, ei ole aiheelli sia 
käsit ell ä tässä. Ma inittakoon Yain o tt eit a rau ta teiden 
tasori steyks ien ylitt ii mi stii ko. ke,·a . ta kohdasta. 3 1 §: n 
7 kohda n mukaan kulj ettajan on • liihe. tyessäii n ran ta
ti en laso ri steys tii riitt ävä Ii viihennettiiYii au ton no · 
peutta ja, milloin tun·a lli sen ylityksen Yarmistaminen 
sitä edell yttiiii, pysäy te tt iivii ennen ki koja ta i suoja
laitteita • . Li sä ksi ku ljettaja on ,·arm is tautue. aan, e tt ä 
Ii e on vapaa, Yeh·olli nen tarpeen Yaatiessa . ammu tt a
rnaa n myös moottorin. l<o. mi:iiiriiyksi~sii ajoneuvon 
Pysäy llä mistä a ina ennen lasori tey tii ei, kuten jul
ki suudessa on erä ill ä tahoi ll a Yaadittu. ole ii tehtv 
pako lli eksi, vaa n ratkai su on jäte tty ku ljelinjan ha;
kinnan tai m a hdolli esti asel e tt a Yi en e rikoi Ien lii ken
nemerkki en varaan . Tasoris leYslä lä hes lvlläessä on 
vaihdellava riittävän a lhaiseen. vaih tee ee~ , niin että 
auton nopeus on helpost i kiihd~· l e lt iiY i ssi:i. Vaihde lla 
ei saa muuttaa ylit yksen aika na. Ri teystii lähesty t
tiies. ii ra di on kä Ytt ö a uto . a on kiell e tt v. Ma initt a
koon , ett ä radiolii it e lys ten e. itt ä minen 1i nj~ -au to sa on 
ki ell etty , jo joku matku lajis ta niin vaa tii. 

:\luu! a ut o:1se tuksen muutok. e sa annetu t miiiirävk
sct koske,·a t a ut on reki ste röimi. tä ja tunnu. merkk.ien 
ant a mi sta sekii ulkomai ll a tilapä istä käyttöä varten 
luotu ja a utoja. 

l<ulkulailo. ten ja ylei Ien töiden mmt teriön päiitö 
autoa e tuksen ti:iy läntöönpano ta s i ä lt iiä piiiiasiassa 
luktti ia teknilli siä mäiiräyk. iä autojen, trak toreiden ja 
perih ·aunu jen rakenlee ta ja ,·am. te i ta. Kaikk ien niii-. 
clen mäii r iiy Ien selos taminen ei ole mahdolli ta tii miin 
e it yk. en puitt eissa eikii itii mi tane pi tiiii larkoiluk
senmukaisenakaan, illii huomatta,·a o. a nii tii on 
viime vuo ina annettu ko. mini teriön kirjei!Hi låii nin
halli tuksille ja kai a tusmiehille jo ten niiden a e tt a
mia vaa timuk ia on so ,·ell ettu käytäntöön jo ennen 
mainitun päätöksen julkai em i ta. :\!ainittakoon kui
tenki n loka. uojia ja heijas timia ko ke,·a t määrävk et 
jo tka oYa t uusia vnnhoihin . äiinnök iin verra ttuina. ' 

1 aikkien yle isellä ti ell ä Iiikennöiden au tojen ja 
a ut ope riivaunu jen takapyörien takana on ollava loka
suojat (16 §). E tu pyörävetoi e a auto a on oltava 
lokasuoja t myö etu pyörien takana . . en ijaan maa
la lou lrak torei a ja niih in ky tke tt ävi ä perävaunui -
· a loka uojat eivä t ole pakolli ia . - Yle i et turvall i
suusniikökohclal ,·aa ti va t kuitenkin . c ltii trnktorin 

l:tkap~· ii r iil ova t y lii osas laan suoja tul niin , cllciviit ne 
hai tt aa tai vaaranna kuljettajaa. - Kuorma- sekä 
linja -au tojen osalta tiimä määräy astuu voimaan vuo
den 1956 ja muiden au tojen sekii perävaunujen osalta 
nwden 1957 a lus ta lukien . Aikai em min lokasuoja t 
civii t o ll ee t esim. kuorma-nutois a ja periivaunuissa 
pakollisia, josta tunnetusti on kesäaikana saa tta nut 
ol la suurlakin ha ittaa . Lokasuojat on valmistellava 
lc ,·ys lii tai riitt ävi.in kestiivii tii , tä hän tarkoitukseen 
sm·elluvnsta kudoksesta. Lokasuojan tulee sivusuun
nassa ulottua a inakin renkaan tai , jos on kysymys 
kak soispyöristii , r enkaiden uloimpien sin1jen tasoll e. 
Se saa oll a enintään metrin etä isyydell ä pyörän akse 
lista ja sen (roiskesuojan ) korkeus ti en pinnasta auton 
oll essa kuormill a malioma na aa oll a enintää n viiele -
osa ma in itusta e l iii syydes t ~i. l\fainittakoon, e ttä puu
la ,·aran ku lje tu ksissa kiiyteLUiYissii perä,·aunuissa , 
jois a meta llil evys tä valmi lelut loka uojat rikkoutui
s iva t helposti , lokasuoj ina aadaan käyttää kokonaan 
kudokses ta tai kumista valmi tettuj a , vain yläo as
Iaan poikitt a iseen tankoon kiinnit ett yjä roiske uoj ia. 
Tä ll ai nen roi skesuoja , jonka alaosa on varustettava 
painoll a , voidaan tehdä m etsä tei llä ajoa ilmä ll ä pitäen 
irroite ttavaksi. 

Auton , traktodn ekä perävaunun taka na on oltava 
ku mma llakin puolell a tehoka punainen heijastin 
(11 § ). Jos henkilö- ta i pa ketti vau nussa on kak. i taka
ta i suuntaYa loa, jotka täy ttävä t heijastimelle a e!c t
tava t vaa timukse t, ne voidaan hyväk yä va taamaan 
heijas timi a. Kuorma- ja linja-au toihin heijas timet on 
asennettava vuoden 1955 ja muihin autoihin sekä 
lra ktoreihin ja peräYatmuihin vuoden 1956 loppuun 
menn essä. Auton ja trak torin heijas timien , jotka eivä t 
saa oll a kolmion muotoisia , on oltaYa kauttaalLtan 
punaiseksi vii rj ä tys tä, kirkkaasta lasi ta tai vas taa
vas ta kovasta m uovista. Henki lö- ja pakettiaulos a 
heijastimen pinnan tul ee olla vähintään 10 crn2 ja 
muissa autoissa sam oin kuin tra ktori a väh inElän 
30 cm 2• Perävaunun heija timien on olta,·a ta a h ·ui
sen kolmion muotoisia (sivun pituu 15 cm ja Je,·ey 
3 cm) . Trak toriperävaunun hei ja timina voidaan kiiyt
tiiä myös tehokkaalla ja ke Lävällä heija tusaineelln 
(Sco tchlite ym .) pääll y tettyjä levyjä. en ijaan au to
perävaunun heijastimet on valmi tett a,·a Ia i ta ta i 
muovi ta. 

Au toasetuksen täytän töönpanopää tök en määräyk
si tii, joi ta on muutettu ta i Läydennetty a ika i empiin 
Yerra ltui na, mainittakoon vielä au ton (myö muiden 
moottoriajoneuvojen) valoja ko kevat määrävk e t 
(7, 8, 9, 10, 12 ja 13 ). Valot, mukaan luettuina ~uyös 
uun tava lot, on tarvittae a korjatta,·a näiden mää-

räy Ien mukaisik i 1. 6. 55 jälkeen toimi iellavaan eu
raavaan uusi ntakai a tuk een menne ä. 

Niille, jotka haluavat yk ityi kohtai e Li tutu tua 

a utoase tuksen täy täntöönpanopää tök en määräyk~iin 

mainittakoon, että ajoneuvon rakennetta ja varusteita 

koskevia mää räyk iä ekä niiden ovellami ta on 

seikkaperäi es ti kä it elty J{ulkulaito Ien ja •lei. ten töi

den mini steriön moottoriajoneuvoliikenteen yli tarka -

!aja n, dipl. ins. :\likael Töttermanin kirjoittama a kir

jassa • Moo tt oriajoneuvojen rakenne ja aru teet>. 
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CHANGES IN MOTOR VEHICLE REGULATIONS 
Summnry 

The articles hescril>es lwo changcs made in l \J55 in lhe 
regulatio ns co ncernin g m o lor ve hiclcs. Th e ne" · regulations 
fix e.g. the m a ximum a xl e weight for o rdinary 2-ax le trucks 
a l 6.4 tons on a ll puhlic roa ds a nd th e maximum load for 
landem-ax le lrucks a t JO tons (5 + 5 ton s). The maximum 
load a lloved for 2-ax lc motor w hi cles with an ax le ha sP 

of al mo~t :! lll t"it·r j, 10 lon' for th ,· lwo axle~ logPthcr. 
.\ mol or n hid e or lrnil er equip)wd " ·ith pndl ess lra cks 
ma y nol (·xn• r- d a lolal Wl' ighl o l 12 lons. The max imun1 
widlh of a mol o r vehiclc i~ ~e t al 2)! m r lers. T lw spccd 
limil fo r a m o lor ,·a n. hus or hu~ - lru ck comhin a li on i 
iO km hr , nnd for ::1 singll' lru ck or a lru ck wilh a SC' IIl i
lraile r Pq uippcd wilh hrak rs 110 km/hr. ThC' maxim um 
~1wed allowcc for a lruck wilh a n •a l lrail cr is 40 km/ hr 
and for an agr icultural lraclor :lO km/ hr. Tlwrc a re 110 

n•gulalions ahoul lhe 'Jlel'd lim il of pa~sC'ngl' l' car'>. 

l~ripainos Metsätaloudellinen Aikakuu Ie Irti JOI 1955 . 
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