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Alla olevassa taulukossa on annettu suurimmat sallitut mitat normaaliliikenteessä kuljetettaessa
ajoneuvoa yleisillä teillä Suomessa (säädös 1257/1992 muutoksineen). Kuljetuksen korkeus,
leveys tai pituus saa ylittää taulukossa mainitut mitat vain kuljetettaessa jakamatonta esinettä.
Suomi sallii kaikkien muiden EU- ja ETA-valtioiden ajoneuvoille Suomessa samojen mittojen
käytön kuin suomalaisille ajoneuvoille (EU- ja ETA-valtio –kohta taulukossa). EU- ja ETAvaltioiden ajoneuvolla suoritettaviin jakamattomien esineiden kuljetuksiin sovelletaan ns. vapaita
mittarajoja. Tällöin kuljetus ei tarvitse kuljetuslupaa, mutta kaikki muut erikoiskuljetuksia koskevat
säännöt ja määräykset, kuten esim. kuljetuksen merkitseminen ja varoitusautojen käyttö,
koskevat kuljetusta. Suurimmat sallitut mitat, jolloin erikoiskuljetuslupaa ei tarvita, on esitetty
erillisessä liitteessä (säädös 786/2012 muutoksineen).
EU- ja ETA-valtioiden (esim. Turkki, Venäjä) ulkopuolisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille
Suomessa sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä sallittuja korkeus-, leveys ja pituusarvoja
(Muut valtiot –kohta taulukossa). EU- ja ETA-valtioiden ulkopuoliset ajoneuvot tarvitsevat AINA
kuljetusluvan, kun alla olevassa taulukossa mainitut mitat ylittyvät.
EU- tai ETAvaltiot

Muut
valtiot

KORKEUS
Kaikki ajoneuvot ………………………….…………… 4,40 m

4,00 m

LEVEYS
Moduuliyhdistelmä tai yli 22 metrin pituisessa yhdistelmässä käytetty muu kuin lämpöeristetty ajoneuvo
sekä linja-auto (poikkeuksena museolinja-autot)….... 2,55 m
Henkilöauto………………………………. ……………. 2,50 m
Muut ajoneuvot…………………….............................. 2,60 m

-------2,50 m
2,55 m

PITUUS
Kuorma-auto……………………………….…………… 12,00 m

12,00 m

Perävaunut
Puoliperävaunu
- Vetotapista perään .................................................. 12,00 m
- Vetotapista eteenpäin………………………………… 2,04 m
Muut perävaunut ilman vetoaisaa…………………….. 12,50 m
Varsinainen tai keskiakseliperävaunu
kytkinlaitteineen…………………………………………

12,00 m
2,04 m
--------

Ajoneuvoyhdistelmät
Kuorma-auto ja puoliperävaunu………………………. 16,50 m
Kuorma-auto ja varsinainen perävaunu……………… 25,25 m
Kuorma-auto ja keskiakseliperävaunu
- Kokonaispituus………………………………………… 18,75 m
- Kuormatilojen yhteispituus …………………………... 15,65 m
- Etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä kuormatilan takapäähän………………………. 16,40 m
- Edellä säädetystä poiketen ajoneuvonkuljetusajoneuvo kuormattuna…………………........... 20,75 m

12,00 m

16,50 m
18,75 m
18,75 m
15,65 m
16,40 m
--------
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EU- tai ETAvaltiot
Ajoneuvoyhdistelmät
Moduuliyhdistelmät Suomessa
- Kokonaispituus……………………………………….. 25,25 m
- Kuormatilojen yhteispituus…………………………... 21,42 m
Henkilö- tai pakettiauto ja perävaunu………………… 18,75 m
Muu ajoneuvoyhdistelmä……………………………… 16,50 m

Muut
valtiot

----------------18,75 m
16,50 m

