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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston jäsenen Ulf Isak Leirsteinin 

esittämään kirjalliseen kysymykseen E 3/2019 

täysperävaunuyhdistelmien liikenneturvallisuuteen liittyvistä 

haasteista  

 
Kysymys kuuluu: 

 
 

Viime aikoina on keskusteltu paljon täysperävaunuyhdistelmien 

liikenneturvallisuudesta talvikeleillä. Tänä talvena on sattunut useita vakavia 

onnettomuuksia, joissa osallisena on ollut raskas ajoneuvo. 

 
Norjassa on sen vuoksi ryhdytty useisiin toimenpiteisiin teiden 

liikenneturvallisuuden ja liikennöitävyyden edelleen parantamiseksi 

talviliikenteessä, ja yksi niistä on rengas- ja ketjutarkastusten lisääminen 

rajanylityspaikoilla. Monet näistä täysperävaunuyhdistelmistä tulevat 

Norjaan Manner-Euroopasta Ruotsin ja Tanskan kautta. 

 
Jos Ruotsissa ja Tanskassa tehtäisiin enemmän tarkastuksia, puutteellisesti 

varustetut ajoneuvot voitaisiin pysäyttää ja puutteet korjata ennen 

ajoneuvojen saapumista Norjaan. Näin voitaisiin paremmin ennaltaehkäistä 

vakavia onnettomuuksia. 

 
Edellä esitetyn perusteella kysyn asianomaisilta Pohjoismaiden 

hallituksilta: 

 
Missä määrin Pohjoismaiden hallitukset tekevät yhteistyötä rajat ylittävien 

täysperävaunuyhdistelmien tarkastuksissa? 

 
Ovatko hallitukset kiinnostuneita yhteistyöstä täysperävaunuyhdistelmien 

rengasvarustusten tarkastusten lisäämiseksi ja parantamiseksi Etelä-Tanskan 

ja Ruotsin rajanylityspaikoilla? 

 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset vastaavat: 

 

Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat antaneet seuraavat vastaukset 

Pohjoismaiden neuvoston jäsenen Ulf Isak Leirsteinin esittämään 

kirjalliseen kysymykseen E 3/2019. 
 
 

 
Norja: 

 
Kuten edustaja huomauttaa, Norjan teillä on sattunut tänä talvena monia 

vakavia tilanteita, joissa perävaunuyhdistelmät ovat olleet osapuolena. Vaikka 

raskaiden ajoneuvojen vakavat onnettomuudet ovat yleisesti vähentyneet 

maassa viime vuosina,



 

 
 
 

ne ovat kuitenkin hyvin traagisia niihin joutuville ja ne luovat tienkäyttäjille 

yleistä turvattomuuden tuntua. Norjan hallitus suhtautuu 

liikenneturvallisuuteen hyvin vakavasti, ja se on ryhtynyt moniin 

onnettomuuksia estäviin ja tieliikenteen sujuvuutta parantaviin 

toimenpiteisiin. 

 
Tärkeä turvallisuuden vahvistamistoimi on ryhtyä tehokkaisiin ja riittäviin 

raskaan liikenteen tienvarsitarkastuksiin. Norjan viranomaiset ovatkin jo 

vuosien ajan työskennelleet tarkastusten lisäämiseksi, ja tänä talvena 

tarkastuksia on tehostettu muun muassa rajanylityspaikoilla. 

 
Tarkastuksissa on havaittu sekä norjalaisissa että ulkomaisissa ajoneuvoissa 

vakavia vikoja ja/tai puutteita. Huomattava osa ulkomaisista ajoneuvoista 

ja/tai kuljettajista jää kiinni niin vakavista puutteista, että ajoneuvot olisi 

pitänyt pysäyttää jo ennen niiden saapumista Norjaan. Esimerkiksi renkaissa 

saattaa olla vakavia puutteita, ajoneuvossa voi olla teknisiä vikoja tai ajo- tai 

lepoaikamääräyksiä on rikottu. EU-komission keräämistä ajo- ja lepoaikojen 

valvontaa koskevista tilastotiedoista ETA-alueella voidaan todeta, että 

valvonnan määrä on Euroopassa viime vuosina vähentynyt. Tämä on yksi syy 

siihen, miksi Norjan hallitus haluaa vahvistaa kansainvälistä tiekuljetusten 

valvontaa tekemällä tiiviimpää yhteistyötä erityisesti naapurimaiden kanssa, 

mutta myös laajemmin muiden Euroopan maiden kanssa. 
 

 

Statens vegvesen (valtion tielaitos) järjestää vuosittain valvontakokouksen, 

johon kutsutaan tarkkailijoita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Tarkoituksena 

on vaihtaa kokemuksia ja siten tehostaa tarkastustoimintaa. Muiden 

Pohjoismaiden kanssa tulee järjestää paikallistasolla myös epävirallisempaa 

valvontayhteistyötä. 

 
Statens vegvesen osallistuu täytäntöönpanoviranomaisten väliseen 

pohjoismaiseen yhteistyöhön kokouksissa, joissa käsitellään 

tienvarsitarkastuksiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Viimeksi kokous pidettiin 

Uumajassa Ruotsissa 10.–11. huhtikuuta, ja uutta kokousta suunnitellaan 

syksyksi. Erinäisistä täytäntöönpanokysymyksistä keskustellaan myös 

eurooppalaisessa yhteistyöjärjestössä Cortessa, johon myös Pohjoismaiden 

täytäntöönpanoviranomaisten edustajat osallistuvat. 

 
Norjan hallitus toivoo entistä tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä 

perävaunuyhdistelmien tarkastuksiin liikenneturvallisuuden kohentamiseksi ja 

kuljetusmarkkinoiden toimivuuden takaamiseksi. Asiasta on keskusteltu 

poliittisella tasolla muun muassa Ruotsissa ja Suomessa, ja Norjassa tehdään 

aloite syksyllä järjestettävästä ministerikokouksesta, jonka aiheena on 

maantiekuljetusten pohjoismainen tarkastusyhteistyö. 

 
Tässä yhteydessä voidaan myös mainita, että Norjan viranomaiset ovat 

tehneet aloitteen eurooppalaisen valvontayhteistyön vahvistamisesta. Lisäksi 

ne ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä eurooppalaisen 

täytäntööpanojärjestön Euro Côntrole Routen jäseneksi. 
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Norjan edustajat haluavat jatkossa osallistua tarkkailijoina tämän 

järjestön piirissä järjestettäviin aktiviteetteihin. 

 
Mitä tulee edustajan toiseen kysymykseen siitä, olisiko syytä ryhtyä 

yhteistyöhön perävaunuyhdistelmien renkaiden kuntotarkastusten 

lisäämiseksi ja parantamiseksi Tanskan eteläisillä rajoilla ja Ruotsin 

rajanylityspaikoilla, Norjan hallitus suhtautuu asiaan lähtökohtaisen 

positiivisesti. Haastetta lisää myös se, että raskaiden ajoneuvojen 

rengasvarustusta koskevia sääntöjä ei ole täysin harmonisoitu 

Pohjoismaissa. Norja on muun muassa asettanut talvirenkaille 

erityisvaatimuksia, joita Ruotsissa ja Tanskassa ei ole. Norja on nyt myös 

ehdottanut kansallisten vaatimusten kiristämistä entisestään. Siksi 

tämänkaltaisen yhteistyön koordinointi saattaa olla haastavaa. 
 
 

 
Ruotsi: 
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Ruotsissa liikenneturvallisuudella on korkea prioriteetti ja hallitus on 

ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla liikenneturvallisuutta parannetaan 

talvikelien aikaan. 

 
Kesäkuun 1. päivänä 2019 Ruotsissa otettiin käyttöön uudet vaatimukset, 

joiden mukaan raskaiden ajoneuvojen kaikissa akseleissa on oltava 

talvirenkaat joulukuun 1. päivän ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana 

talvikelillä. Koska lyhyet vetoautot ovat olleet mukana monissa 

onnettomuuksissa, hallitus antoi elokuussa 2018 Transportstyrelselle 

(kuljetushallitus) tehtäväksi selvittää toimenpiteitä, joilla niiden 

turvallisuutta voidaan parantaa. Viranomaisen on tarvittaessa ehdotettava 

sellaisia sääntömuutoksia, joilla arvioidaan voitavan tehokkaasti kohentaa 

liikenneturvallisuutta ja teiden liikennöitävyyttä. 

 
Pohjoismaiset viranomaiset tekevät jo nykyisin näissä asioissa yhteistyötä. 

Lisäksi on olemassa pohjoismainen yhteistoimintaelin, joka järjestää asiasta 

kokouksia ja muutaman kerran vuodessa yhteisiä tarkastuksia. 

Pohjoismaiset viranomaiset osallistuvat myös CORTE-järjestön työhön, joka 

kokoaa yhteen liikenneviranomaisia sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta. 

 
Pohjoismaiden, Ison-Britannian ja Alankomaiden viranomaiset pitävät myös 

vuosittain kokouksen keskustellakseen epävirallisen yhteistyön merkeissä 

hyötyliikenteestä. 

 
Ruotsin poliisiviranomaiset tarkastavat vuosittain suuren määrän 

hyötyajoneuvoja tien päällä. Tienvarsitarkastuksissa tarkastetaan ajoneuvon 

kunto ja varusteet, muun muassa ajoneuvon renkaiden kunto. Valtiopäivien 

vuoden 2017 budjettia koskevassa päätöksessä poliisin määrärahoja lisättiin 

muun muassa hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastusten tehostamiseen. Vuoden 

2019 ensimmäisellä puoliskolla Etelä-Ruotsin alueen poliisi on tehnyt 2 443 

tienvarsitarkastusta. 

 
Hallituksen mielestä hyvin toimivat ja tehokkaat



 

 
 
 

tieliikennetarkastukset ovat tärkeitä. Hyötyliikenteen valvontamenettelyjä 

tarkistamalla varmistetaan sääntöjen parempi noudattaminen, epäterveen 

kilpailun torjuminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. 

 
On tärkeää, että pohjoismainen yhteistyö on toimivaa. 

 
 
 

Tanska: 
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Tanskassa hallitus pitää tieturvallisuutta tärkeänä, ja raskaiden ajoneuvojen 

tarkastukset sekä Tanskassa että naapurimaissa ovat keskeisessä asemassa. 

 
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista säädetään EU:ssa 

direktiivillä 2014/45/EU. Direktiivin mukaan rekkojen ja niiden perävaunujen 

tarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa. 

 
Lisäksi suoritetaan hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksia. Tätä säätelee 

direktiivi 2014/47/EU unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen 

liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista.  

 
Direktiivin tarkoitus on täydentää määräaikaiskatsastuksia. 

Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastusten tarkoituksena tulee olla korkean 

liikenneturvallisuustason varmistaminen ajoneuvon koko käyttöiän ajan, ja 

tarkastukset tehdään ilmoittamatta. Tällainen tarkastus tehdään myös 

kolmansien maiden hyötyajoneuvoille. 

 
Tienvarsitarkastukset on jaettu yleiseen ja yksityiskohtaiseen tarkastukseen. 

Direktiivi asettaa vaatimukset sille, että alustava tarkastus tehdään vähintään 

viidelle prosentille jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen 

kokonaismäärästä. 

 
Direktiivin vaatimukset ovat lisänneet tarkastusten määrää Tanskassa.  Vuonna 2019 

Tanskassa tarkastetaan noin 5 200 hyötyajoneuvoa. Færdselsstyrelsen 

(liikennehallitus) on vastuussa direktiivin vaatimusten noudattamisesta, ja 

tienvarsitarkastukset toteutetaan yhteistyössä poliisin kanssa. 

 
Alustavassa tarkastuksessa arvioidaan silmämääräisesti muun muassa 

ajoneuvon tekninen kunto ja tarkastetaan ajoneuvon renkaat. Renkaissa ja 

pyörissä olevia puutteita pidetään lähtökohtaisesti oleellisina tai vaarallisina. Se 

tarkoittaa, ettei ajoneuvoja saa kuljettaa yleisillä teillä ennen kuin puutteet on 

korjattu. 

 
Tanska on jäsenenä muun muassa CORTEssa, joka käsittelee esimerkiksi 

liikenneturvallisuuskysymyksiä ja siinä yhteydessä raskaiden ajoneuvojen 

tarkastuksia. Tanskasta työhön osallistuu muun muassa Færdselsstyrelsen. Se 

osallistuu myös pohjoismaiseen yhteistyöhön ja oli edustettuna Ruotsissa 

Uumajassa 1o.–11. huhtikuuta 2019 pidetyssä kokouksessa, ja lisäksi



 

 
 
 

se osallistui yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa tehtyyn Norjan-

vierailuun, jonka aikana tarkastajat vaihtoivat kokemuksiaan. 

 
Tanskan hallitukselle on tärkeää, että yhteistyötä jatketaan eri tavoin 

tarkastusten ja tieturvallisuuden parantamiseksi Pohjoismaissa. 
 
 
 

 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitusten puolesta 

 
 

 
 
 
 
 
Benny Engelbrecht 
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