FIN
Raskaiden ajoneuvojen talvirenkaita
koskevat uudet määräykset
Uudet vaatimukset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2015, ja ne koskevat
ajoneuvoja, joiden sallittu kokonaispaino on yli 3 500 kg.
Talvirenkaat

 ikavälillä 1. tammikuuta 2015 - 31.
• A

maaliskuuta 2015 talvirenkaat ovat
pakolliset kaikilla akseleilla, mukaan
lukien nostoakselit. Määräys koskee
vetoautoja ja niiden perävaunuja
(ryhmä M1-M3, N2-N3 ja O3-O4), joiden
kummankin sallittu kokonaispaino on yli
3 500 kg.
• Talvikautta 2014/2015 varten on säädetty
poikkeusmääräyksiä siinä tapauksessa,
että talvirenkaita ei ole.
• Seuraavasta talvikaudesta (2015/2016)
lähtien tämä uusi vaatimus on voimassa
aikavälillä 15. marraskuuta - 31.
maaliskuuta.
• Talvirenkaat voivat olla joko nastarenkaita
tai nk. nastattomia kitkarenkaita. Niissä
täytyy olla erikoismerkintä M+S, MS,
M&S, M-S, «mud and snow», 3PMSF tai
«3 peak mountain snowflake», ja niiden
tulee soveltua erityisen hyvin talviajoon.
HUOM! Tämän hetkinen moottoriajoneuvojen talvirenkaita koskeva vaatimus,
josta poikkeuksena ovat nostoakselit, on
voimassa 15.11.2014 lähtien siihen asti, kun
uudet määräykset astuvat voimaan 1.1.2015.
Talvikaudella 2013/2014 astuivat voimaan
seuraavat, renkaita koskevat ankarammat
vaatimukset, ja ne ovat edelleenkin
voimassa:

Kulutuspinnan urasyvyys
Kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n
ajoneuvoissa (sekä moottoriajoneuvossa
että perävaunussa) on oltava renkaat, joiden
kulutuspinnan urasyvyys on vähintään
5 mm. Määräys on voimassa Nordlandissa,
Tromssassa ja Ruijassa (Finnmarkissa)
16. lokakuuta lähtien ja koko maassa 1.
marraskuuta lähtien. Vaatimus on voimassa
Nordlandissa, Tromssassa ja Ruijassa
(Finnmarkissa) 30. huhtikuuta asti ja
muualla maassa 2. pääsiäispäivän jälkeiseen
ensimmäiseen maanantaihin. Muuna aikana
kulutuspinnan urasyvyyden on oltava
vähintään 1,6 mm.

Nastarenkaita ja ketjuja koskevat
määräykset
Lumiketjut
Kun ajat ajoneuvoa, jonka sallittu
kokonaispaino on yli 3 500 kiloa, ajoneuvon
mukana on kuljetettava tarvittavat lumiketjut,
jos joudut ajamaan lumen peittämillä tai
jäisillä teillä. Aikavälillä, jolloin urasyvyyden
on määräysten mukaan oltava 5 mm, ketjut
on otettava mukaan sää- ja kelioloista
riippumatta.
Ketjujen on sovittava ajoneuvon pyöriin ja
kosketettava ajorataa koko ajan. Ketjujen
on oltava valmistettu metallista/teräksestä,
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sovelluttava sää- ja kelioloihin ja kestettävä
niihin kohdistuvat rasitukset.
Moottoriajoneuvossa, jonka sallittu
kokonaispaino on yli 3 500 kg, on
kuljetettava mukana vähintään kolme ketjua
• Yksi ketju, joka sopii etupyörään
• Kaksi ketjua, jotka sopivat vetäviin pyöriin
Yhdistelmävaunussa (moottoriajoneuvo ja
perävaunu, joiden kummankin ajoneuvon
sallittu kokonaispaino on yli 3 500 kg), on
kuljetettava mukana vähintään seitsemän
ketjua, jos moottoriajoneuvon vetoakselilla
on paripyörät
• Yksi ketju, joka sopii moottoriajoneuvon
etupyörään
• N eljä ketjua, jotka sopivat
moottoriajoneuvon vetäviin pyöriin
• Kaksi ketjua, jotka sopivat perävaunun
pyöriin
Jos ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on
vetoakselilla yksittäispyörät,
tai renkaissa on kaksoisketjut, mukana
on kuljetettava vähintään 5 ketjua.
Kaksoisketjuiksi kutsutaan ketjuja,
jotka peittävät molemmat pyörät
kaksoisasennuksessa.
• Kaksi ketjua, jotka sopivat
moottoriajoneuvon vetäviin pyöriin
Ketjunheittäjät: Moottoriajoneuvoissa, jotka
on varustettu vetävien pyörien automaattisilla
ketjunheittäjillä (« on spot »), nämä korvaavat
kaksi ketjua silloin, kun moottoriajoneuvossa
on paripyörät vetoakselilla.

Nastarenkaat
• N
 astarenkaita saa käyttää ainoastaan
aikana, jolloin urasyvyydeltään 5 mm:n
talvirenkaiden käyttö on pakollista, paitsi,
jos sää- ja keliolot vaativat nastarenkaiden
käyttöä normaalia pidempään.
•  Jos autoon, jonka kokonaispaino on
yli 3 500 kg, asennetaan nastarenkaat,
ne on asennettava saman akselin
pyöriin. Kaksoisasennuksessa riittää,
että nastarenkaat on asennettu yhteen
pyörään.

TÄRKEÄÄ!

Ajoneuvoissa on oltava nastalliset
tai nastattomat talvirenkaat, ketjut tai
vastaavat yllä mainittujen ajanjaksojen
ulkopuolella, jos se on välttämätöntä
riittävän pidon varmistamiseksi kyseisissä
sää- ja kelioloissa. Jos reitin varrella on
odotettavissa lumisadetta tai jäiset tiet,
ketjut on kuljetettava mukana vuodenajasta
riippumatta.

Rangaistus määräysten
rikkomisesta

Jos ajoneuvossa on renkaat, joiden
kulutuspinnan syvyys on liian pieni ja/
tai ajoneuvossa ei ole talvirenkaita, sakko
on 750 Norjan kruunua/rengas. Vakavissa
rikkomuksissa viranomaiset voivat kieltää
ajamisen tai tehdä asiasta rikosilmoituksen.
Jos ajoneuvossa on nastarenkaat tai ketjut
määräysten vastaisesti, tai ajoneuvossa ei
kuljeteta mukana ketjuja, viranomaiset voivat
määrätä tästä 1 000 Norjan kruunun sakon.
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