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fhm tutkimus on tehty maamme tieverkolia suoritotta-
vien erikoiskuljetusten ominaisuuksien se1vittmissuk-
si. Tutkimuksessa on tarkasteltu nSiden kuljetusten 
mitta- ja painojakautumia, tavaralajeja, akseli- ja 
telipainoja, ku1jetusreittej 	sekä lupien kestoaikcja. 
Lhtaineistona ovat olleet TVH:n sek TVL:n piirien 
v. 1976 my5ntmt erikoiskuljetusluvat. Tutkimustu10- 
sia voidaan kytt 	hyväksi myös arvosteltaessa maan- 
tei1l suoritettavien ylisuurten ja yliraskaiden kui-
jetusten y1eist merkitystä yhteiskunnan kannalta. 

Tutkimuksen on tehnyt TVH:n kytt6osaston liikennetui-
mston toimeksiannosta insin55ritoimigto Y-Suunnittelu. 
Tybn valvojana on ollut TVH:ssa ty3ryhm, jonka puheen-
johtajana on toiminut dipl.ins. Mikko Ojajrvi ja jse-
riinä dipl.ins. Ilkka Komsi ja dipl.ins. Seppo Sarjamo. 
Insin5ritoimisto Y-Suunnittelussa on työn suorituksus-
ta \/autinnIJt unsisijuisesti dipl.iris. Seppo Ryynhnen. 
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Ajorriu\Joju fl 	uflirTi1TiiS[flJ toista 	ja 	-painoista 	Ofl 	Sa]dEtty 
noottoriajoneuvoasetuksessa. 	Sen 	mukaan 	on 	suurin 	sallit- 

I ti 	akselipaino 	10.0 	tonnia 	ja 	telipaino 	16.0 	tonnia, 	ajo- 
riuuvoyhdistelmän 	kokonaispaino 	42.0 	tonnia, 	leveys 	2.5 
sutriä 	ja 	korkeus 	4.0 	m. 	Kuorma-auton 	ja 	varsinaisen 	pe- 

I rPvaunun muodostaman yhdistelmän 	suurin 	sallittu 	pituus 
n 	22.0 	m. 	Erityisesti 	pitkien 	esineiden 	kuljetukseen 	ra- 
innetun 	puoliperävaunuyhdistelmän 	suurin 	pituus 	on 	vas- 

1 saavasti 	20.0 	rn. 

Perustelluista 	syistä 	voidaan 	tietyin 	edellytyksin 	saada 

1 
upa 	em. 	mittojen 	ja 	painojen 	ylittämiseen, 	jolloin 	kysy- 
iyksessä 	on 

\Iiime 	vuosina 	onkin 	erikoiskuljetusten 	tarve 	lisääntynyt. 

I kun 	rakennustoiminnassa 	ja 	teollisuudessa 	on 	siirrytty en- 
tistä 	suurempien 	tehdasvalmisteisten 	osien ja 	laitteiden 
-ytt6än. 	Raskaat 	autonosturit 	ovat myäs 	yleistyneet 	no- 
rasti 	ja 	teillä 	kuljetetaan 	myös 	muita 	suuria 	koneita I tyämaalta 	toiselle. 

Yleisillä 	teillä 	suoritettavia 	erikoiskuljetuksia 	varten 

I myäntävät 	lupia 	TVH 	Helsingissä 	sekä 	TVL:n 	piirit 	eri puo- 
lilla 	maata. 	Useissa 	tapauksissa 	joutuu 	kuljetuksen 	suo- 
rittaja 	lisäksi 	hakemaan 	luvan 	yksityisen 	tien 	pitäjältä 

I ja 	kaupungeissa 	maistraatilta 	tai 	järjestysoikeudelta. 
Myäs 	poliisiviranomainen 	voi 	my5ntää 	luvan 	tilapäistä 	eri- 
koiskuljetusta 	varten 	poliisipiirissä 	olevalle 	tielle 

I Luultuaan sitä 	ennen 	tieviranomaista. 

FVH:ssa 	myönnetään 	luvat 	sellaisille 	yliraskaille 	kulje- 
Luksille, 	jotka 	tapahtuvat 	kanden 	tai 	useamman 	TVL:n 	pii- 

1 rin 	alueella. 	TVH:ssa 	voidaan 	my6ntää 	lupia myäskin 	muil- 
le 	usean 	piirin 	alueella 	tapahtuville 	kuljetuksille, 	jos 
lupahakemusten 	käytänn6llinen 	hoitaminen 	keskitetysti 	on 
hakijalle 	helpompaa. 	Muutoin 	kuljetuslupia myäntävätTVL:n I piirit 	alueilleen. 

I 
Lrikoiskuljetusluvan myöntämisen 	perusteena 	on 	mm. 	se, 	et- 

kysymyksessä 	on 	jakamaton 	kappale, 	jota 	ei 	voida 	koh- 
tuullisin 	kustannuksin 	kuljettaa 	esim. 	rautateitse 	tai 	ve- 
sitse. 	Luvan myöntäminen 	perustuu myös 	reitillä 	olevien 

I teiden 	ja 	siltojen 	kantavuuteen 	ja 	käytössä 	olevaan 	ti- 
laan. 	Kuljetus 	ei 	myäskään 	saa 	kohtuuttomasti 	häiritä muu- 
ta 	liikennettä 	tai 	vaarantaa 	turvallisuutta. 

1 Kuljetusluvassa 	asetetaan 	erikoiskuljetuksen 	suorittarni- 
selle 	ehtoja, 	jotka 	koskevat 	mm. 	kuljetuskalustoa, 	kulje- 
tustapaa 	ja 	valvontaa. 	Eräissä 	tapauksissa 	edellytetään 

I mm. 	poliisin 	tai 	tie- 	ja 	vesirakennuslaitoksen 	edustajan 
\Jalvovan 	kuljetusta. 	Ehdoissa 	voidaan 	my5s 	rajoittaa 	kul- 
jtu 	i'o 	i 	n:a 	\/k 	i 	nitu 	nijtni 

1 - 

1 



j 	r 	j 
Rrubteblla tiettyjon snt5jen mukaan siten, että mii, 

liikenteen turvallisuus ja sujuvuus mandollisimman hy 
i1ytetn kuljetuksen aikana. 

nikoiskuljetuslupa voidaan my5nt 	kertakulj. 
rajoitettua kuljetuskertamr 	varten. Tll6in ovat 
•ens kysymyksessi todella suuret tai painavat kuljc» 
ot. Niss tapauksissa on luvan voimassaoloaika 
isimman lyhyt ja kuljetusreitti tarkoin määrätty. 

rikoiskuljetuksille my5nnetn myäs yleislupia tapau- 
issa, joissa kuljetustehtv on luonteeltaan jatkuvai. 
'hdell yleisluvalla voidaan vuoden kuluessa suoritta 
jopa useita satoja erikoiskuljetuksia lukuisilla eri rH 
teill. Yleislupien mukaisissa kuljetuksissa eivt mit 
tojen ja painojen ylitykset ole yleens kovin suuria. 
'ieisluvissa ei ole tavallisesti mritelty kuljetus i 

vaan lupa koskee koko tieverkkoa tai sen osaa. 

Eri koiskuljetusten ominaisuuksien selvittämiseksi on 
VH:n tiesuunnitteluosastolla tehty tutkimus vuoden V1/] 

aikana suoritetuista kuljetuksista. Mainitussa tutkimuk 
essa on analysoitu otoksena noin neljännes kaikista ky-
eist vuotta koskeneista 5700 kuljetusluvasta. Tutkimuk-
sen mukaan v. 1971 my5nnetyill3 luvilla suoritettiin yh-
4 eens noin 100 000 erikoiskuljetusta. Sallittu leveys 
ylitettiin 62 %:ssa, sallittu korkeus 51 %:ssa sek3 13 
tonnin telipaino 39 9 :ssa kuljetuksista. Vastaavasti ny-
kyisin sallittu telipaino 15 tonnia ylitettiin 32 	:ssa 
uljetuksista. 

Edellisessä tutkimuksessa saatujen tietojen täydentEl 
;oksi ja tarkentamiseksi vastaamaan nykyisiä olosuhro 
La on t3ss3 raportissa analysoitu kaikki vuonna 1976 
T: 	j T' 	rrr 	ynYimEt - 	isulu LH 

1 

LI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



12 
Y H TEEN VEI Ei 

1 	Tutkimus on suoritettu kaikista tielaitoksen v. 1976 
rny0ntämist erikoiskuljetusluvista. Lupatietojen perus - 

I teella on arvioitu my6s suoritettujen enikoiskuljetus-ten mri ja ominaisuuksia, vaikka tarkat kLlljetusmSS-
rSt eivät luvista ilmenekSn. 

I Tielaitoksessa 	myönnettiin 	v. 	1276 	y 5 teens6 	noin 	7500 
erikoiskuljetuslupaa, 	joilla 	suoritettiin 	noin 	200 	000 
kuljetusta. 	Luvista 	my8nnettiin 	neljännes 	TVH:ssa 	ja 	lo- 
put 	TVL:n 	piireiss3. 	Lupamrt 	painottuvat 	Etelä- 	ja I Lounais-Suomeen, 	sillä 	Turun, 	Uudenmaan 	ja 	Hämeen 	pii-- 
reiss 	my6nnettiin 	43 	kaikista 	piirien 	luvista. 	MyEs 

I TVH:n my6ntmt 	luvat 	keskittyvt maan etelosiin. 

Erikoiskuljetuslupamäärt 	ovat 	kasvaneet 	nopeammin 	kuin 
esim. 	teollisuustuotanto 	viime 	vuosina. 	Sallittujen 	ak- 

I sali- 	ja 	telipainojen 	korottamisella 	ei 	ole 	ollut 	selvS3 
vaikutusta 	erikoiskuljetusten 	mrn, Erikoiskuljetukset 
ovat 	lisntyneet 	tehdesvalmisteisten osien 	enenevnk3y- 
tOn 	vaikutuksesta. 	Painavien 	autonostureiden 	siirroS tai- 1 t3 pitkin 	ovat my6s 	kasvaneet voimakkaasti. 

1 
Suurin 	osa 	erikoiskuljetuksista 	ylitt 	vain 	vSh3isess3 
m9rin 	asetuksen 	sallimat mitat 	tai 	painot, 	eikä 	nill 
kuljetuksilla 	ole 	siten 	suurta 	haittavaikutusta 	tiestEl- 
le 	tai 	muulle 	liikenteelle. 	Puolet 	kaikista 	erikoiskui- 

I jetuksista 	suoritetaankin 	yleisluvilla, 	joissa 	ei 	esim. 
kuljetusreittej 	ole 	tarkasti 	mritelty 	ja 	luvan 	kesto- 
aikakin 	on 	pitkä 	kuljetustehtvn 	jatkuvuuden vuoksi. 

1 Yleisimpi 	erikoiskuljetuksina siirrettvi 	esineitä ovat 
maansiirtokoneet, 	betonielementit, 	autonosturit ja koneen- 
osat. 	Nm 	tavaralajit 	muoriostavat 	yhdessE 	puolet 	kai kis- 

1 ta 

Yleisin 	syy 	erikoiskuljetusluvan 	hakemiseen 	on 	sallitun 
leveyden 	ylittminen. 	Kuljetusluvissa 	esiintyi 	85 	%:ssa I yli 	2.5 	metrin 	leveys. 	Sallittu 	korkeus 	ylitettiin 	47 	: 
esa 	luvista 	ja 	22 	metrin 	pituus 	20 	%:ssa 	luvista. 	Sallit- 

I 
tu 	akselipaino 	ylitettiin 	14 	:ssa 	ja 	sallittu 	telipainu 
28 	%:ssa 	luvista. 	Yli 	42 	tonnin 	kokonaispaino 	esiintyi 
15 	%:ssa 	1uV1E;tLTi, 

l Erikoiskuljetusten 	mitat 	ja 	painot 	ovat 	viime 	vuosina 	y- 
leisesti 	hieman 	suurentuneet. 	Selvint9 	kasvu 	on 	ollut 
korkeudessa ja pituudessa, 	mutta my6s 	leveydess3 	ja 	pai- 

I noissa esiintyy 	entistä 	suurempia 	arvoja. 

Kuljetuslupien 	keskimrinen 	kestoaika 	on 	kasvanut 	\Jii - 

I 
dess 	vuodessa 	60 vuorokaudesta 	120 	vuorokauteen. 	Vuonna 
1976 	oli 	puolet 	luvista 	voimassa 	enintn 	kuukauden, 	mut- 
ta 	30 	% 	oli 	voimassa yli 	puoli 	vuotta. 

I 	Ku1jetusmrt ovat suurimpia Etelä-Suomen teillä. Eri- 
koisesti Helsingistä lhtevil1 pteill esiintyy suu-
ria erikoiskuljetusmri. Poikittaisista tieyhteyksist 

1 



1 
ovat 	erikoiskuljetuksille 	trkeimpi 	valtatiet 	n:ot 	6, 
9, 	10, 	11, 	12 	ja 	22. 	Vilkkaimmilla 	tieosuuksilla 	ovat I orikoiskuljetusten 	mrt 	3000...5000 	kulj./\Juosi 	eli 
noin 	10.. .15 	kuljetusta 	/vrk. 

I Erikoiskuljetusten 	trkeimpinS 	pStepistein 	ovat 	suu- 
ret 	teollisuuspaikkakunnat, 	joiden 	v1isi 	tieyhteyksi 
suunniteltaessa 	ja 	rakennettaessa 	tulisi 	my6s 	erikois- 
kuljetukset ottaa 	huomioon. 	MySs maaseudun 	tieverkolla I on 	eri koiskulletustarvetta 	esim. 	maansiirtokonojden 
050 1 t 

1 TVH:n 	rrtySritTmion 	1upn 	pEOLJStS.0110 	orkeot 	kuljetukset 
keskittyvt 	suurelta 	osalta 	reiteille 	Tampere-Forssa-Pori 
ja 	Kuopio - Mikkeli - Lahti - Forssa-Pori-vaasa-ouu-rnj 	sek3 

I Helsingin, 	Turun, 	Tampereen ja 	Jyv3sky1n 	ymprist66n. 
My6skin 	raskaita 	kuljetuksia 	esiintyy 	runsaimmin 	EteiS- 
Suomessa. 

1 	Erikoiskuljetuksia tapahtuu myEs Suomen ja muiden maiden 
v3lill. Lupatiedoista nm eivt k3y kuitenkaan tarkasti 
ilmi. Yli 70 luvassa on voitu todeta erikoiskuljetuksen 

I ylittneen maan rajan. T3ll6in ovat kuljetettuja tavaroi-
ta olleet mm. autonosturit, koneenosat, maansiirtokoneet, 
sSilj5t, muotit, elementit, rakennukset ja \/eneet. 

1 	Erikoiskuljetusten kuljetussuoritteeksj on arvioitu v. 
1976 yhteens 	15.. .25 milj. ajoneuvokilometri 	eli 250 

.450 milj. tonniki1ometri. Tm vastaa noin 2 % koko 1 	kuorma-atitokaluston vuosittaisesta 

Leveiden ja pitkien kuljetusten yhteydessä voidaan polii 

I 	siohjausta vhentä 75 %, jos nykyistä kytnt6 muute- 
taan niin, että poliisin edellytetn olevan mukana vain 
yli 5 m 1eveiss tai yli 30 m pitkiss kuljetuksissa. 

1 	Lupien perusteella erikoiskuljetuksissa ei voida havaita 
selv 	kausivaihtelua, joskin lupia my6nnet3n eniten 

I 

	

	vuodenvaihteen tienoilla. TrnS ohtuu vuodon kestSvlen 
yleislupian ksitte1ystS. 

1 
1 
1 
1 
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Tutkimuksen 1ht5ainuistona ovat olleet kaikki tielaitok- 
uan v. 1976 yleisille teille my5ntmät 7461 erikoiskulje- 
us1upaa. Nist 2000 kpl (27 	) on my6nnetty TVH:ssa ja 
loput 5461 kpl TVL:n piireiss. 

Yhdessä erikoiskuljetusluvassa voidaan sallia kuljetuk- 
' 

	

	oien suorittaminen yhdell tai useammalla reitill, joi- 
den 1äht5- ja ptepisteet on ilmoitettu. Lupa voidaan 
mynt 	myös yleislupana, jolloin kuljetusreitti ei OlE 
maritelty, vaan kuljetuslupa annetaan tietylle tiever- 1 	kolle, osim. jonkn piirin alueella kaikille valta- 	a 

Luviso 	1 !inr 	::J. 	LJl1OtO2I-Oi Et.Lr;ri rnuun.•i oli 	yhLoen- 
no 13 350 kpl, joka on 1.79-kertainen verrattuna lupion 
rn3r3n. Yleisluvassa on tl18in laskettu olevan yksi 
m9rjttelemt6n reitti. 

Reittimrien ja lupamrien v1inen suhde vaihtelee Luo-
mattavasti piireittOin taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukko i 

MYNNNETTYJEN ERKDISKULJETLLUPIEr JAKAUTUMINEN PIIREITTAIN 1970 

Piiri 

__________________ 
Lupia 

kpl ______________ 
Reittej/1upa 

keskimrin 
TVH 2000 26.8 1 	57 
uusimaa 819 11.0 1.57 
Turku 887 11.9 1.17 
Häme 663 8.9 1.38 
Kymi 339 4.5 4.56 
Mikkeli 256 3.4 1.20 
Pohjois-Karjala 248 3.3 1.25 
Kuopio 405 5.4 1.45 
Keski-Suomi 165 2.2 2.65 
Vaasa 297 4.0 1.29 
Keski-Pohjanmaa 221 3.0 1.05 
Oulu 563 7.6 3.10 
Kainuu 234 3.1 4.09 
Lappi 364 4.9 1.26 
YHTEENS) 7461 100.0 1.79 1 

Yleislupia oli kaikkiaan 1500 kpl eli 21 0 luvista. TVH:n 
mnt3mist luvista yleislupia oli 365 kpl eli 18 	. 

1 
1 
1 

Yleislupien lisksi my8nnettiin v. 1976 kaikkiaan 5851 
kuljetusreitei1n m33ritelty3 lupaa. Niss3 reittien yh- 



teisrnär oli kaikkiaan 11 644 kpl. Täten voidaan todeta, 
ett muissa kuin yleisluvissa on keskimrin 2.0 reitti/ 

lupa.  
3.2 	Lupatiedot 

1 Liitteess 	1 	on 	esimerkki 	v. 	1976 	kytetyst 	erikoiskulje- 
tusluvan 	etusivusta, 	jossa 	ilmoitetaan 	kaikki 	tiedot 	lu- 
kuunottamatta 	lupaehtoja. 	Ne ovat 	lomakkeen 	knt6puolel- 
la 	liitteen 	2 	mukaisina. 

Lupalomakkeesta saa varsin 	hyvän 	ksityksen 	kyseisest 	eri- 
koiskuljetuksesta, 	mutta 	lomakkeesta 	ei 	kuitenkaan 	kSy 	il- I mi 	luvalla 	suoritettavien 	kuljetusten 

Yleisluvista 	eivät 	ilrnene my6skn 	kuljetusreitit. 	Joissa- 

I kin TVL:n piireissä 	on yleislupia my6nnetty 	ilmoittamalla 
lupakaavakkeessa 	kuljetukselle sopivia 	tieosuuksia suuri 

Todellisuudessa 	nist 	ei 	ole 	ilmeisesti 	käytetty 

1 kuin 	osaa. 

Lupakaavakkeitten 	t 	tt3misessS 	kSytSntO 	on 	ollut 	vaihte- 

I levaa 	eri 	piireissä. 	Useimmiten 	lupatiedot 	on 	ilmoitettu 
selkeästi 	ja 	yksiksitteisesti, 	mutta 	eriss 	tapauksissa 
on 	esiintynyt 	puutteellisuuksia. 

I Suurimmat 	epselvyydet 	ovat 	koskeneet 	akseli- 	ja 	telipai 
noja. 	Toisinaan 	on 	ilmoitettu 	kaikkien 	akseleiden 	erilli- 
set 	painot, 	toisinaan 	taas 	telin 	akseleiden 	painot 	on 	las- 
kettu 	yhteen. 	Tulkintaa 	on 	hankaloittanut 	se, 	että monis- I sa 	luvissa 	ei 	ole 	ilmoitettu 	lainkaan 	akseliv1ej. 	Tl- 
lOin j 	epSvarmaksi 	ovatko 	kysymyksessä 	erilliset 	akse- 

I 
lit 	vai 	teli. 

Kuljetuksen 	kokonaispaino 	ei 	myösk3n 	ilmene 	suoraan 	lu- 
pakaavakkeesta, 	joten 	se 	on 	laskettava 	akseli- 	ja 	telipai- 

I nojen 	summana. 	Puutteellisesti 	ilmoitetuista 	akseli- 	ja 
telipainoista 	seuraa myOs 	eptarkkuutta 	kokonaispainon mää 
rittmisessS. 

1 Osassa 	luvista 	on 	epJse1vsti 	ilmoitettu 	my6s 	kuljetetta- 
va 	tavaralaji. 	Varsin 	usein 	esiintyvät 	yleisnimikkeet 	"ja- 

1 
kamaton 	esine", 	"kone","betonituote" 	jne. 	ilman 	tarkempaa 
mrittely. 	Kuljetettavan 	esineen 	paino 	on y1eens 	ilmoi- 
tettu 	erittäin 	raskaissa 	kuljetuksissa, 	mutta muutoin 	kul- 
jetettavan 	esineen mitta- 	ja 	painotiedot 	yleensä 	puuttuvat. 

I Kuljetuksen suurin 	leveys, 	pituus ja 	korkeus 	on merkitty 
1hes 	poikkeuksetta 	kaikkiin 	lupiin. 	Ilmoitetut 	arvot 	saat- 
tavat 	kuitenkin 	olla maksimimittoja, 	eivtk 	kaikki 	kysei- I sell 	luvalla 	suoritetut 	kuljetukset 	tyt 	niitä. 

Samalle 	kuljetukselle on voitu 	hakea erikseen 	luvat 	usean 

1 eri 	piirin 	alueelle 	kustakin 	piirikonttorista. 	Tällaisten 
lupien 	kytkeminen 	toisiinsa 	on 	suuressa 	aineistossa 	jok- 
seenkin mandoton, 	joten 	tst 	johtuen osassa 	kuljetuksista 
j 	todellinen 	lht6- 	ja 	ptepiste 	epselvksi.Yksi 	pit- I k 	kuljetus 	voi 	esiintyä 	aineistossa 	kahtena 	tai 	useam 

1 
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pana osakuljetuksena eri piirien alueilla. 

Edel1 kuvatut lhttietojen puutteellisuudet ja eptark-
kuudet asettavat luonnollisesti rajoituksensa tulosten 
tarkkuudelle. 

Tutkimus ei luonnollisestikaan kata luvattomia erikois-
kuljetuksia eikä lupaehtojen rikkomistapauksia. Näiden 
voidaan olettaa ole\/an mitoiltaan ja painoiltaan vain v-
hn ylisuuria. 



8 

4 

I 	TUTKIMUKSEN SUORITUS 

4.1 	Lhtaineiston keruu 

I TVH:n 	kyttöosaston 	liikennetoimisto pyysi 	helmikuussa 
1977 	kirjee1L9n 	kaikilta 	piirikonttoreilta j1jenn5kset 
v. 	1976 	my5nnettyjen 	kuljetuslupien 	etusivuista. 	Nm 
yhdessä 	TVH:n myintmien 	lupien 	kanssa muodostivat 	tutki- I muksen 	1htöaineiston, 	joka 	käsitti 	1hes 	kaksi 	hyllymet- 
ri 	A 4-kokoisia 	kuljetuslupamappeja. 

1 Muutamien puutteellisuuksien 	vuoksi 	on 	eri1t 	piirikont- 
toreilta pyydetty 	tutkimuksen 	aikana 	tydentvi 	tietoja 
kuljetusreittien 	osalta. 

1 4.2 	Lhtötietojen 	koodaus 

Ku1jetu1uvista pyrittiin ottamaan 	tarkasteltavaksi 	kaik- I ki 	oleelliset 	tiedot, 	jotka 	koodattiin 	tietokonelaskentaa 
varten 	numeeriseen muotoon. 	Lht5arvo1omakkei11e 	koodat- 
tim 	kustakin 	luvasta 	seuraavat 	tiedot: 

- 	piiri 
- 	kuljetettu 	tavaralaji 

I 
- 	kuorman paino 
- 	suurin akselipaino 
- 	suurin 	telipaino 
- 	akseleiden mr 	em. 	te1issc 
- 	kokonaispaino I - 	ajoneuvon tai 	yhdistelmn suurin 	leveys 	kuormineen 
- 	ajoneuvon 	tai 	yhdistelmn suurin 	korkeus 	kuormineen 
- 	ajoneuvon 	tai 	yhdiste1mn suurin 	pituus 	kuormineen I - 	lhtpaikka 	(joskus 	useita) 
- 	mrpaikka 	(joskus 	useita) 
- 	lupa-aika 

I Koodauksen 	aikana 	laskettiin 	ksity6n 	kokonaispainot 	ak- 
seli- 	ja 	telipainoista 	sekä 	etsittiin 	raskaimmat 	akselit 
ja 	telit. 	Kuljetetut 	tavaralajit 	ilmoitettiin 	liitteen 	3 

I mukaisesti. 	Lhtt- 	ja 	mrpaikkojen 	koodauksessa 	kytet- 
tim 	liitteen 	4 mukaista 	aluejakoa, 	jossa maa 	on jaettu 
149 	osa-alueeseen. 	Nm 	muodostuvat yhdest 	tai 	useammas- 
ta 	kunnasta. 	Useat 	osa-alueet 	yhdessä muodostavat 	liiken- I nealueita, 	joita 	on 	kaikkiaan 	22 	kpl. 	Liikennealueen 	nu- 
mero 	ilmenee 	kunkin osa-alueen 	numeron 	kahtena ensimmi- 
sen 	lukuna. 	Liikennealueet 	on 	esitetty 	liitteess 	5. 	Osa- 

I alue- 	ja 	liikennealuejakoa on 	käytetty 	eriss 	aikaisem- 
missa TVH:n suorittamissa 	tutkimuksissa. 	Suurimmaksi 	akse 
lipainoksi 	on 	otettu 	koko yhdiste1mn 	raskain 	akseli, 	oli- 

I pa 	se 	erillisen 	tai 	osana 	teli. 

Puuttuva 	tavaratieto voitiin 	usein 	ptell 	autonosturik- 
si 	tai 	muuksi 	itseliikkuvaksi 	laitteeksi. 	Lht- 	ja m- I rpaikkojen 	koodausta 	hankaloitti 	se, 	ett 	eriss 	tapauk- 
sissa 	oli 	käytetty 	pelkstn 	kylien 	tms. 	nimi, 	eikä 

I lainkaan mainittu 	esim. 	kuntia. 	Pienien 	paikkojen 	löytmi- 
nen 	kartalta tuottaa suurta vaivaa tai 	on jopa mandoton- 
ta. 	Muutamissa tapauksissa jouduttiin 	turvautumaan 	luvan 
myntjn 	apuun 	1ht- 	tai 	m9rpaikan 	se1vittmiseksi. 



1 Täysin 	puuttuvat 	tai 	oritt3in 	ep3selv3t 	tiedot 	jätettiin 
koodauksessa 	tyhjiksi. 

1 4.3 	Aineiston 	käsittely 

Koodatut 	lupatiedot 	toimitettiin 	TVH:n 	talousosaston 	tie- 
tojenksittelytoimistoon 	reikkortti1vistyst 	ja 	tieto- I konelaskentaa 	varten, 	joka 	tehtiin 	Valtion 	tietokonekes- 
kuksen 	SATD-ohjelmistolla. 	Se 	on 	suunniteltu 	erityisesti 
suurten 	ainulotojen 	tilastollista 	ksittely 	varten. 

I Tutkimuksessa 	taluttiin 	tarkastella 	sekä 	lupien 	että 	kul- 
jetusten 	ominaisuuksia, 	vaikka 	luvissa 	ei 	kuljetusmri 
olekaan 	ilmoitettu. 	Kuljetusten mrn 	selvittminen I riittvn 	luotettavasti 	esim. 	haastattelututkimuksen 	avul- 
la 	todettiin 	liian 	ty61ksi 	aineiston 	suuruuden 	vuoksi. 
Tst 	syystä 	pdyttiin edellisessä 	tutkimuksessa 	saadun I naastatteluaineiston 	hyvksikäytt6n. 	TVH: ssa 	suoritetus 
sa 	tutkimuksessa 	todettiin, 	että 	v. 	1971 	erikoiskuljetuk- 
sia 	suoritettiin 	keskimrin 	0.25 	kuljetusta/lupavuorokau 

U si. 	pysyi 	melko 	vakiona 	erityyppisillkin 	luvilla 
cl). 

Edelliseen 	tietoon perustuen 	laskettiin 	kuljetusten märt U lupa-ajoista 	olettamalla 	tapahtuvaksi 	0.25 	kuljetusta/lu- 
pavuorokausi. 	Lupa-ajasta 	riippumatta mriteltiin 	kulje- 

I 
tusten mär 	kuitenkin yhdeksi, 	jos 	kokonaispaino 	oli 	50 
tonnia 	tai 	telipaino 	24 	tonnia. 	Kuljetusten mr 	las- 
kettiin puolestaan 	kandeksi 	niiss 	tapauksissa, 	joissa 	ky- 
symyksess 	oli 	autonosturi 	ja 	kokonaispaino 	tai 	telipaino 
edellisen mukainen. 

Tietokone laskentojen 	tuloksena saatiin taulukkomuodossa 
mitta- 	ja painojakautumat, 	kuljetetut 	tavaralajit 	sekä I kuljetusten 	reitit matriisina. 	Kun maa 	oli 	jaettu 	149 osa- 
alueeseen, 	oli 	kuljetusvirtamandollisuuksia 	149 	x 	149 	= 
22 	201 	kpl. 	Jos 	kuljetussuuntia 	ei 	tarkastella, 	j 	jl- 

I jelle 	vielä 	taulukko, 	jossa 	on 	11 	000 	lukua. 	Näin 	suur- 
ten 	taulukoiden 	käsittely 	on 	hankalaa, 	minkä 	vuoksi 	las- 
kennat 	suoritettiin 	kuljetusvirtojen 	osalta my6s 	liiken 
nealueitten 	tarkkuudella. 	Tl16in 	taulukon 	koko 	on 	22 x 22 I = 	484 	lukua. 

Tietokoneen 	laskemien 	taulukoiden 	perusteella 	suoritettiin I tulosten 	analysointi 	ja muuntaminen 	havainnollisempaan 
muotoon. 

Kuljetusten sijoittaminen tieverkolle tapahtui osittain 
ksity6n suoraan luvista ja osittain 1ht6- ja mr-
paikkojen perusteella kuljetusmatriiseista. 

1 
1 
1 

1 
ii 



TUT i r1usTjLr:KsET 

5.1 	Lupien myänt3misen ajallinen jakautuminen 

Erikoiskuljetuslupien myöntmisajankohtien selvittmisek-
si tutkittiin otoksena TVH:n myöntmien lupien pivvk-
set. Otoksen suuruus koko aineistosta on 27 %. TVL:n pii-
rien voidaan olettaa noudattavan likimain samaa aikatau-
lua lupien myöntmisess. 

Kuvassa 1 on esitetty TVH:n myöntmien lupien jakautumi-
nen eri kuukausille. 

3 

2 

1- 
2 

-J 	
15 

1- 
>- 
1- 
w z z 

0 

 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
KUUKAUSI 

	

KUVA 1 	TVHN P4YÖNTÄMIEN ERIKOISKULJETUSLUPIEN 
JAKAUTUMINEN ERI KUUKAUSILLE v. 1976 

Kuljetuslupien myöntäminen keskittyy melko voimakkaasti I vuodenvaihteen molemmin puolin. Joulu-, 	tammi-, 	helmi- 
ja maaliskuussa myönnetn 45 	kaikista 	vuoden 	luvista. 

I 
Tm 	johtunee koko 
sest. 	Se1vsti 

vuotta 
hiljaisin 

koskevien 	yleislupien 	myöntmi- 
kuukausi 	on 	ehk 	lomien 	vuoksi 

heinäkuu. 

TVH:ssa myönnettiin v. 1976 yhteens 2000 kuljetuslupaa, 
mikä vastaa keskimrin noin 167 lupaa/kuukausi eli 6 lu-
paa/työpiv. Lisksi lupaksittelijöit työllistvt hy-
ltyt lupa-anomukset ja lisselvityspyynnöt hakemuksiin. 

Koko maassa myönnettyjen 7461 kuljetusluvan mr vastaa 
keskimrin 622 lupaa/kuukausi eli 30 1upaa/työpiv. 

5.2 	Myönnettyjen lupien jakautuminen alueellisesti 

Kuvassa 2 on esitetty TVL:n piirien my6ntmien kuljetus- 
lupien mrt. Eniten lupia on Turun piiriss, mutta l-
hes samaan mrn on pssyt myös Uudenmaan piiri, vhi-
ten lupia taas on myönnetty Keski-Suomen piirissö. 

Lupamrt painottuvat selvästi Lounais-Suomeen, sillä 
Turun, Uudenmaan ja Hämeen piireiss on myönnetty yhteen- 
s 43 % kaikista piirien luvista. Huomattavia mri e-
siintyy kuitenkin myös Oulun, Kuopion ja Lapin piir'eiss. 
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TVLN PIIRIEN MYÖNTÄMIÄ 
LUPIA YHTEENSÄ 5461 KPL •LAPPI  

OULU 
563 

1 	 KESKI- 	 KAINUUN 
POHJANMAA 	234 

1 	
KUOPIO KARJALA 

VAASA 

i 	

297 	

•4O5 

KESKI-SUOMI 
165 1 	

HÄME •256 

MIKKELI 

1 	 TURKU 
887 

1 	 •KYMI 339 

I 	 UUSIMAA 
• 	 819 

I 	Kuva 2 	 TVL:n piirien my5ntmt erikoiskuljetusluvat 
v. 1976 
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TVH:ssa myönnettyjen kuljetuslupien alueellista jakautu 
mista on tarkasteltu kuvassa 3. Siitä voidaan havaita 
TVH:n myöntmien lupien toisena ptepisteen olevan var -

cm usein Uudenmaan alueen. Kaikkiaan 28 % TVH:n luvista 
on Uudeltamaalta lhtevi tai sinne pttyvi. Vertailun 
vuoksi voidaan todeta, että TVL:n Uudenmaan piirin osuus 
piirien luvista on vain 15 %. Uudenmaan suuri esiintymi-
nen TVH:n luvissa selittyy sillä, että keskusvirasto si-
jaitsee Helsingiss, miss 	uusmaalaisten luvanhakijoiden 
on helppo asioida. 

TVH:n my8ntmt luvat painottuvat muutoinkin melko voimak-
kaasti Etelä- ja Keski-Suomeen. Linjalla Pori-Jyvskyl 
Savonlinna tai sen eteläpuolella sijaitsee TVH:n mynt-
mien lupien ptepisteist noin 80 %, kun taas vastaavien 
TVL:n piirien osuus piirien luvista on vain 57 %. 

TVH:n my5ntmien lupien reiteist on liikennealueitten ci-
sisi 12%, josta Uudenmaan liikennealueen OSUUS yksis-
tn on 7 %-yksikkö. Vastaavasti kaikista reiteist on 
liikennealueitten sisisi 55 %. T1l6in on otettava huo-
mioon, että ert TVL:n piirit muodostavat oman liikenne- 
alueensa. Nm ovat Oulun, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja 
Keski-Suomen piirit. Lisksi monet muut vastaa\Jat. alueel-
laan likimain jotakin liikennealuetta. 

5.3 	Lupatietojen jakautumat 

Kuljetusluvissa ilmoitettujen mittojen, painojur: ja lupa- 
aikojen jakautumat on esitetty kuvassa 4, josta ilmenevt 
my5skin puuttuneiden tietojen märt. Puuttuneet tiedo: 
on katsottu kuuluviksi asetuksen sallimiin arvoihin. No 
on esitetty vaaleina jakautumapylviss, kun taas erikois -
kuljetuslupaa edel1yttvt mitat ja painot on tummennettu. 

Niittojen ja painojen keskiarvot on mänitetty luvissa il- 

I 

	

	moitetuista tiedoista, eik niitä laskettaessa ole otet- 
tu lainkaan huomioon puuttuvia tietoja. 

I 	
Lupa-aikojen keskiarvon voidaan todeta olevan 120 vrk, jo- 
ka on kaksinkertainen verrattuna vuoden 1971 tutkimukseen 
nähden. Lupien my8ntmiskytnn6ss tai lupatarpeiden luon-
teessa on ilmeisesti tapahtunut muutoksia viiden vuoden 

I 	kuluessa. Puolet luvista oli enintään kuukauden kestvi, 
mutta 30 % oli voimassa yli puoli vuotta ja muutamat yli 
vuodenki n. 

1 	Ajoneuvoyhdistelmn mittojen osalta ylitettiin sailit:a 
arvo leveydess 85 %:ssa, korkeudessa 47 %:ssa ja pituu- 

I 	
dessa 20 %:ssa luvista. Pituuden sallittuna rajana on käy- 
tetty 22 metriä, vaikka todellisuudessa esiintyy sa].lit-
tuna raja-arvona my8s 16 ja 2Dm puolipervaunujen osal- 

I 	
ta. 

Akselipainon sallittu arvo ylittyi 14 %:ssa luvista ja 
telipainon normaaliarvo vastaavasti 26 %:ssa lupien m- 

I 	
rst3. Yli 42 tonnin kokonaispaino esiintyi 15 	:ssa lu- 
Vistd. 
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TVH:n miönt3mi3 lupia 
yhteens3 2000 kpl. Niis-
s3 märite1tyj3 13ht8- ja 
m3är3paikkoja 2781 + 2781 
kpl. 

Yleislupia 355 kpl, joissa 
ei ole m33ritelty l3htö- ja 
rn33r3pai kkoja 

. ROVANIEMI 
62 

13 

KEMI 

OULU 
222 

. KAJAANI  YLIVIESKA 	 74 
64 

KOKKOLA 
105 

• 	AASA 
• b 	163 

SEINÄJOKI 	 •KUOPIO 
81 	 108 

S
•JOENSUU 106 

JYVÄSKYLÄ 
200 

SAVONLINNA 
MIKKELI 

PORI •TAMPERE 	
•126 

400 	 383 	
LAHTI 

HÄMEENLIr4 A 	323 	LAPPEENRANTA 

232ö • K•VOLA  . 180 

TURKU KOTK 
170 563 

AA 
149 

Kuva 3 	TVH:n my6nt3mien erikoiskuljetuslupien p33tepisteet 
liikennealueittain v. 1976 
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Kuurrnun painolle ei olo asetuksessa se1v 	raja-arvoa, 
mutta yli 25 tonnin kuormapainoa voitaneen pit 	jo suu- 
rena. Nit oli 13 %:ssa luvista. 

Sallitut arvot ylittyivt luvissa selvSsti useimmin le-
veyden osalta ja har\/immin akselipainon ja kokonaispai-
non osalta. 

Silta-aukkojen mitoituksessa kSytettSvS VTO:n mukainen 
4.6 metrin korkeus ylittyi 15 %:ssa luvista eli 1152 ta-
pauksessa. Vastaavasti ylittyy 5.5 metrin korkeus 1.2 
t:ssa eli 92 luvassa. 

Yli 60 tonnin kokonaispainolle tarkoitettuja lupia oli 
2.7 % eli 201 kpl. Yli 100 tonnin kokonaispainolle oli 
my6nnetty kaikkiaan 55 lupaa. 

5.4 	Kuljetusten mSSrSt 

Kuljetusten mSSristS joudutaan esittSmSSn vain arvioita 
lSht6tietojen vajavaisuuderi vuoksi. Tärkeimpän perus-
teena kuljetusmrien laskennassa on ollut lupa-aika, 
si1l hyvin suurille ja raskaille kuljetuksille my6nne-
tyt luvat ovat yleensä lyhytaikaisia, mutta jatkuvaa kul-
jetustoimintaa varten tarkoitetut luvat yleens pitkai-
kaisia. Erittäin raskaat kuljetukset voidaan katsoa ker-
takuljetuksiksi, mutta raskaissa nosturiautoissa on otet-
tava huomioon my6s paluumatka (vrt, kohta 4.3). 

Luvissa on psnt8isesti oletettu tapahtuvaksi 0.25 
' 	kuljetusta/lupavuorokausi. T1l6in saatiin kaikkien 7461 

luvan kokonaiskuljetusmrksi noin 200 000, mikä vastaa 
keskimrin 27 kuljetusta/lupa. Ninollen olisi kasvu e- 
delliseen tutkimukseen verrattuna noin 50 %. TrkeimpSnS 1 	syynä thn on lupa-aikojen huomattava pidentyminen. 

Edellä mainituista 200 000 kuljetuksesta on yleislupien 
osuus 52 %, vaikka yleislupia on vain 21 ¼ luvista. Edel-
listen oletusten perusteella yleisluvalla olisi suoritet-
tu keskimrin 67 kuljetusta. Monilla luvilla tiedetSn 
kuitenkin suoritettavan satojakin kuljetuksia. 

Vuoden 1971 tutkimuksessa kuljetusten kokonaismrSksi 
arvioitiin 100 000, joten nyt saatu 200 000 kuljetuksen 
mär on kaksinkertainen siihen verrattuna. Lupamrt 
ovat kasvaneet samana aikana 5698:sta 746l:een eli 31 ¼. 

Vuosien 1971 ja 1976 vlil1 on teollisuuden volyymi-in-
deksi kasvanut pisteluvusta 101.4 pistelukuun 124.8 eli 
23 ¼, joka vastaa melko hyvin lupamrien kasvua. Kulje-
tusmrien suuri kasvu ei täten selity teollisuustuotan-
non mr'n kasvulla, vaan syynä ovat ilmeisesti muuttu-
neet toimintatavat esim. valmisrakenteiden ja autonostu 
reiden lis3ntynyt k3ytt6. N3m3 vaativat y1eens pitkS-
aikaisia lupia ja niillS suoritetaan paljon kuljetuksia. 

1 

1 

L] 
Li 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
ii 
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5.5 	Kuljetusten mitta -  ja painojakautumat 

I 	Kuljetuksien mitta -  ja painotiedot on usitutty prosent - 
Suma kuvassa 5. Jakautumat ovat hyvin paljon samantapai -
sia kuin lupienkin osalta. Kuljetuksista laskettuna on 

I 	
kuitenkin erittäin suurten mittojen ja painojen osuus 
yleisesti pienentynyt. Tm johtuu siitä, että tällaiset 
kuljetukset on joko määritelty laskennassa kertakuljetuk- 
siksi tai niiden lupa - aika on lyhyt. 

Kuljetusmäärien riippuvuutta eri mitta -  ja painoluokista 
on tarkasteltu liitteissä 6.. .9 sekä taulukossa 2. Tau -
lukoista voidaan havaita, että ylileveistä kuljetuksista 
puolet on myös ylikorkeita. Pitkät kuljetukset ylittävät 
sallitun leveyden useammin kuin sallitun korkeuden. Kor -
keat kuljetukset ovat useinmiten myös ylileveitä. Raskaat 
kuljetukset ovat useammin ylileveitä kuin ylikorkeita ja 
harvimmin ylipitkiä. 

Taulukko 2 

Eri mittojen ja painojen sarnanaikainen ylittäminen kulje -
tuk sis s a 

Ylileveidn (>2.5 m) kuljctuster mrt 

joista 
Vhta  kok.p.>42t kork.>4.Om pituus>22m kork.>4.5m kork.>5.5m pituus>30m 
170 	000 	kpl 12 000 	kpl 88 000 	kpl 32 770 kpl 18 000 	kpl 500 	kpl 4000 kpl 

100 	1 7 	1 52 	1 19.3 	1 11 	1 0.3 	1 2 	1 

Yljkorkejdsn (>4.0 m) kuljetusten rnärt 

joista r hteensa  kok.p.>42t leveys>2.5m pituus>22m leveys>4.Om kok.p.>50 	t kok.p'60t 
8 000 kpl 

100 	1 

	

8 000 	kpl 

	

8 	% 

	

88 000 	kpl 

	

90 	1 

	

20 000 	kpl 

	

20 	1 

	

10 000 	kpl 

	

10 	1 
300 	kpl 
0.3 	1 

100 kpl 
0.1 	1 

Ylipitkien (>22 m) kuljetusten mrät 

hteens 	1 joista 
jkok.p.>42 tlleveys>2.Smfkork. >4.Omtleveys>4.Om!kork.>4.Sm!kok.p>SOt 

3000 	kpl 5 000 	kpl 33  000 kpl 20 000 	kpl 4000 	kpl 1 	6000 	kplI  200 kpl 
100 11 	1 77 	1 46 	1 1 	9 	1 14 	% 1 	0.5 	1 

Kokonaipainoltaan yliraskaiden (>42 t) kuljetusten mrt 

hteens 	1 joista _____________________________________ 
Jleveys>2 .Smlkork. >4 .Omlpituus>22mrtelip.>l 6 tItelip.> 24 t korkeu4 

13 000 	kpl 1 	12 300 	kpl 8000 kpll 5000 	kplf 11 	000 kplI 600 	kpl1 l500kp1 	1 
100 	1 	j 95 	1 62 	1 1 	38 	1 [ 	85 	1 5 	1 12 	1 	1 

Akselipainoltaan yliraskaiden (>10 t) kuljetusten mrt 

r hteens a 
joista___________________________________ 

kok.p.>42 	t kork.>4.Om pituus>22m leveys>2.5rn kok.p.>50t kok.pP5Ot 
120 	000 	kpl 3500 	kpl 600 	kpl 2000 	kpl 14 000 	kpl 450 	kpl 200 	kpl 

100 	1 18 	1 23 	1 10 	1 70 	1 2 	1 1 	1 
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4 
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% >6.Om (0.8) >5,5m (0.3) >40.Orn (0.3) >16.Ot (05) >30.Ot (0.1) > 50.Ot (0.3) >40.Ot (0 2) 
100 5i-6.Om(1 1) 5.1-5.5m(1.7) 

____ 
" 301 -L.0 0 (2.7) 12.1-16.0(1.8) 20.1 - 30.Ot 42.1 -50.Ct 30.1-40 0 (2.2 100 

4.1 - 5.Öm 4.6-5Cm 25.1-3COm 10.1-12.Ot (6.3) (60) 25.1- 30.Ot 
(5.6) (9.0) (6.9) 

90 90 
22.1-25.Om 
(10.9) 8.1 -10.0 

80 (31.1) 19.5) 80 
20.1 - 22.Om 

- (5.6) 

70 3.1 	6Cm 4.1 -L..5m 18.1 -200m 13.1 -16.Ot ^ 42.Ok 25.0t 70 
(54.6) (36.4) - (8.2) (14.5) (59.9) (37.1) 

60 16.1-18Cm - 60 
(22.9) 

^ 8.Ot 13.0t 
50 (2831 (160) .50 

40 12.1 - 16.Om 140 
(14.4) 

2.6 - 3.Om 4.0m -- 

30 (20.6) (52.6) - 30 
12.0m PUUTTUVIA PUUTTUVIA PUUTTUVIA PUUTTUVIA 

20 (21.6) (30.7) (43.5) (33.8) (55.8) 	. 20 

1 0 2.5m 10 (17.4) 
-- -- PUUTTUVIA 

0 __________ ___________ __________ (6.7) __________ __________ __________ __________ 0 

KESKIARVO 	 3.4m 	 14.1 m 	18.2m 	9.1 t 	 16.9t 	30.9t 	17.7t 

KULJETUKSIA YHTEENSÄ 200 000 kpl (YLEENSÄ 0.25 KULJETUSTA/ LUPAVUOROKAUSI) 

KUVA 5 	ERIKOISKULJETUSTEN MITTA-JA PAINOJAKAUTUMAT PROSENTTEINA v. 1976 
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9.5 	Kuijetetut tavaralajit 

Erikoiskuljetuksina siirretyt tavaralajit on esitettj 
kuvassa 6 ja liitteissä 10. . .12 koodattuina iiitten 3 
mukaisesti. Kuljetusten määrät on laskettu edellä selos-
tetulla tavalla lupa-ajoista ja kokonaispainoista keski-
määräisillä kertoimil].a. Tästä aiheutuu pientä virhettä 
eri tavaralajien keskinäisissä kuljetusmäärissä, mutta 
toisaalta ei ole ollut riittävän luotettavaa pohjaa ta-
varalaj ikohtaisten kortoimien käytElle. 

______________________________ KULJETUKSIA 	YHTEENSÄ 	200000 kpl 

1- 

Z 

fJ<[J JLIH _ _ _____ 
oc 

1— 	 J 
METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO 	NUKSET VAT 	>- 	W 

KUU. 
40000 

35 000 

30000 

25 000 

20000 

15000 

10000 

5000 

Kuva 5 	ErikoiskuijetusSen tavaralajit v. 1975 

Yleisimmin erikoisku ljetuksina kuljetetaan maansii rtDKO -
neita, joiden kuljetusmäärä oli 37 000 (18 %). Seuraa-
vaksi eniten kuljetettiin betonielementtejä (25 000 kulji, 
autonostureita (23 000 kulj . ) ja koneenosia (19 000 kulj . ). 
Yhdessä nämä neljä tavaralajia muodostavat 50 % kaikista 
kuljetuksista. 

Niaansiirtokoneet esiintyvät suurimpana ryhmänä ylileveis-
sä ja ylikorkeissa sekä yli 42 tonnin kokonaispainoisis-
sa kuljetuksissa. 

Autonosturit ovat suurimpana ryhmänä 16 ja 24 tonnin te-
lipainon ylittävissä kuljetuksissa sekä kokonaispainol-
taan yli 50 tonnin kuljetuksissa. 

Betonielementtien osuus on suurin pitkissä kuljetuksissa 
ja koneenosien yli 60 tonnin kokonaispainoisissa kuljetuk-
sissa. Yli 5.5 m korkeissa kuljetuksissa puolestaan on 
eniten sekalaisten tavaroiden ryhmään kuuluvia. 
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Tiest6 ja siltoja eniten kuluttavat raskaat kuljetukset 

I 	ovat etupäss maansiirtokoneita, koneenosia ja autonos- 
tureita. Hyvin raskaita kuljetuksia on lukum3risesti 
v3h3n. Niit ovat edellisten lisäksi mm. s3iiil5t, metal- 

I lir-akenteet, muuntajat ja murskausasemat. 

Korkeissa kuljetuksissa esiintyy runsaasti maansiirtoko-
noita, betonielementtej, sili6it, koneenosia, metalli- 

1 	rakenteita, murskausasemia sekä 

Pitkät kuljetukset ovat etupss3 betonielementtejä, ko- 

I 	noita, metallirakenteita ja murskausasemia. Levet kulje- 
ukset puolestaan ovat suurelta osalta maansiirtokonoita, 

metallirakenteita ja koneenosia. 

1 	Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty tavaralajikohtaisten kul- 
jetusten prosenttiosuudet eri mitta- ja painoluokissa. 
Liitteessä 13 on lis3ksi esitetty mitta- ja painoluokit- 

I 

	

	taisten prosenttiosuuksien muutokset verrattuna vastaa- 
van tavaralajin osuuteen kaikista kuljetuksista. 

Kuljetettavien 	tavaroiden 	osalta 	on todettava 	lis3ksi, I että 	erikoiskuljetuksissa 	kytettävät 	kuljetusalustat 	o- 
vat 	lhos 	poikkeuksetta 	ylileveit3. 	Tavallinen 	leveys 	on 
3 	m, 	joten 	tyhjn3kin 	lavetit 	kulkiessaan 	vaativat 	kulje- 

1 tusluvan. 	Alustojen matkoista 	noin 	puolet 	tapahtuu 	tyhj7r- 
n3. 	Nämä 	kuljetukset 	niv3t 	kuitenkaan 	sis3lly 	edellisiin 
tar'kasteluihi n. 

1 5.7 

' 5.71 	Kaikki 	kuljetuksot 

Vuonna 	1976 	suoritetut 	erikoiskuljetukset 	on 	esitetty 	ku- 
vassa 	7 	tieverkolle 	sijoitettuna. 	Kuvassa 	ei 	ole 	kuiten- 

I kaan 	huomioitu 	yleislupia. 	Eri 	paikkakuntien 	v3liset 	kul- 
jetusmrt 	on 	saatu 	tietokoneen 	tulostamasta 	149 	x 	149 
osa-aluematriisista 	ottamatta 	kuitenkaan 	huomioon 	kulku- 
suuntia. 	Saadut 	osa-alueiden 	vlisot 	liikennem3rt 	on I sijoitettu 	ksityön 	vuoden 	1976 	ptieverkolle 	käyttäen 
sijoitteluperusteena 	todennk6isintä 	ku1jetustiet, 	joka 
y1eens 	on 	nopein 	tai 	lyhin 	reitti. 	Joissakin 	tapauksis- 

I sa 	on 	liikenne 	sijoitettu 	pitemmille, 	mutta 	standardil- 
taan 	1yhint 	tietä 	huomattavasti 	paremmille 	vy1il1e. 
Reiteille 	sijoittelussa 	syntyy 	luonnollisesti 	pientä 	vir- 

I hett 	ty6menetelmst 	johtuen, 	mutta monissa 	tapauksissa 
ei my6skän 	luvista 	ky 	ilmi 	tarkka 	kulkureitti. 

Erikoiskuljetusten 	voidaan 	todeta 	keskittyvn 	1upam3rier I mukaisesti 	Etel- 	ja Keski-Suomeen. 	Sensijaan Pohjanmaa 
ja Pohjois-Suomi 	ovat 	kuljetusmriltn 	vhisempi. 

1 Kaikilla 	Helsingistä 	lhtevill3 	ptei11 	esiintyy 	suuria 
erikoisku1jetusmri. 	Pkaupungista mitatun et3isyyden 
kasvaessa mrt 	kuitenkin 	yleensä 	pienenevt 	lukuunotta- 
matta 	va1tatiet 	n:o 	5, 	jolla 	ne 	ovat 	suuria 	Kuopioon 	as- 1 ti. 	It-lnsisuuntaisista 	yhteyksistä 	ovat 	erikoiskulje- 
tuksille 	t3rkeimpi 	valtatiet 	n:ot 	6, 	9, 	10, 	11, 	12 	ja 	22. 

1 
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Taulukko 3 	KIJLJETUKSIEN JAKAUT'JMINEN TAVARALA1IEN MUKAAN 

Kaikki Leveys 	- Korkeus - Pituus Kck.paino Telipaino 

Kuljetuksen 	laatu 
kulj. >2.5 m >4.0 m >22.0 m >42.0 	t >16.0 	t 

200 000 kpl 170000 	kpl 8 000 	kpl 43 	000 	kpl 13 	000 	kpl 53 000 	kpl 

11 	kattilat ym. 2.0 2.4 3.5 0.3 1.6 0.7 
12 	koneenosat ym. 9.4 11.1 12.5 10.7 20.2 11.7 
13 	metallirakonteet 6.0 6.6 5.2 9.0 3.8 3.3 
14 	metallilevyt ym. 1.8 1.4 0.3 3.0 0.2 0.2 
15 	muuntajat 0.3 0.3 0.6 0.0 3.6 1.0 

21 	betonielementit 12.1 10.8 9.7 25.8 8.9 10.7 
22 	rnuotit 1.9 2.3 2.5 0.8 - 0.2 
23 	puuelementit 1.9 0.7 2.3 2.7 - 0.0 
24 	tilaelementjt 1.1 1.2 1.9 0.2 - - 

31 	autonosturit 11.2 4.8 1.5 0.1 2.1 32.1 
32 	rakennusnosturit 3.2 2.8 3.8 6.9 1.0 1.1 

41 	maansiirtokoneet 17.8 21.1 18.7 14.3 42.6 27.0 
42 	asfalttiasemat ym. 1.7 2.0 2.2 1.6 1.2 0.5 
43 	murkausasemat 3.9 4.1 4.6 5.1 3.4 2.0 
44 	maatalouskoneet 2.3 2.6 3.6 0.2 0.2 0.3 

51 	asuntovaunut 1.8 2.0 0.6 0.3 - - 

52 	työmaarakennukset 5.3 6.1 7.5 0.2 - 0.1 
53 	mökit ym. 2.2 2.5 2.7 0.4 - 0.0 

61 	veneet ym. 2.0 2.3 3.0 1.0 0.4 0.4 
62 	porittoonit ym. 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 

70 	autotym. 1.2 1.2 0.0 0.5 0.3 0.6 

80 	py1vät. 	piiput 0.6 0.2 0.4 1.8 0.7 0.1 

90 	sekalaiset 10.4 11.0 12.6 14.7 9.6 7.8 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

Taulukko 4 	SUUREHK0T NORMAALIMITT0JEN YLITYKSET TAVARALAJEITTAIN KULJETUKSISSA 

Leveys Korkeus Korkeus 	] Pituus Kok.paino Kok.paino 	Telipaino 

Kuljetuksen 	laatu 
>4.0 m >4.5 m >5.5 m >30.0 m >50.0 	t >50.0 	t >24.0 	t 

16 000 kpl 23 000 	kpl 500 	kpl 6000 	kpl 600 	kpl 200 	kpl 700 	kpl 

11 	kattilat ym. 8.3 7.6 17.0 0.1 5.0 9.5 5.1 
12 koneenosat ym. 15.6 10.0 11.2 8.3 14.7 19.9 14.9 
13 metallirakenteet 21.6 4.6 27.8 17.5 6.8 10.4 5.4 
14 metallilevyt ym. 0.7 0.0 0.2 2.9 0.8 0.9 0.3 
15 muuntajat 0.1 0.1 1.7 0.1 2.8 5.0 2.7 

21 betonielementit 2.4 12.6 - 24.6 2.3 0.9 1.2 
22 muotit 1.5 3.0 - - - - - 

23 puuelementit 0.5 3.1 - 9.0 - - - 

24 tilaelementit 0.1 1.4 - - - - 

31 autonosturit 0.7 0.8 - - 20.7 17.2 30.5 
32 rakennusnosturit 7.8 0.6 - 6.5 2.3 0.9 2.1 

41 maansiirtokoneet 14.3 18.0 - 7.4 18.8 10.0 16.1 
42 asfalttiasemat ym 0:3 1.3 - 0.0 0.3 0.5 0.2 
43 murskausasemat ym 2.1 9.2 0.4 8.4 8.3 5.0 4.7 
44 maatalouskoneet 0.8 2.9 - - 0.5 0.9 0.5 

51 a8untovaunut 0.0 0.4 - - - - - 

52 työmaa'akennukset 1.0 5.2 - - - - - 

53 mökit ym. 3.6 2.6 0.4 - - - - 

61 veneet ym. 2.7 3.5 4.0 - 0.5 - 0.5 
62 ponttoonit ym. 0.9 0.6 - - 1.0 - 3.9 

70 autot ym. 0.0 0.1 - 0.2 1.8 4.5 1.5 

60 py1vt, 	piiput 0.1 0.9 0.6 2.9 1.1 2.3 0.6 

90 sekalaiset 14.9 11.5 36.7 12.3 12.3 11.8 12.8 

Yhteensä 100 100 100 100 103 100 100 
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KUVA 7 	 ) 
REITEILTÄÄN MÄÄRI- 	 / 
TELLYT VUODEN 1976 
ERIKOISKULJETUKSET 	 / 
TIEVERKOLLE SIJOI- 
TETTUNA 	 arvi 

Rritemi 

1000 lmm =1000 KULJETUSTA 

YHTEENSÄ NOIN 100000 
KULJETUSTA 	 Kemi 

/ 

utu 

Raahe 	 ) 

ajaani 

•1 
Kokkol 	 1 

\. 

Vaasa 

/ 
uopro 

u 

) 
) 

JkL 
/ 

1 

/ 

	

Shrina 	 / 

r 	 ikkeli 
Pori 

lmotr 
/ 

/ 
ii 

Turku 	
Kotka 

Helsinki 



1 
1 HE9 loi rtgi 0 	lVu 1 oyyi 	so2 	us 	1 n'y 	iykyo 115 	mat kaila 	vai- 

tatiell 	n:o 	4-5 	kuljetusten 	m9r5n3 	5000, 	mutta 	yleen- 
sä 	suurimmat 	kuljetusmäärät ovat 	noin 	3000 	kpl/vuosi. 
Tämä 	vastaa 	keskimäärin 	noin 	10 	kuljetusta/vrk, 	jota 	voi- I daan 	silmämääräisten 	havaintojen mukaan 	pitää 	viikkairn- 
rjlla 	teillä 	suuruusluokaltaan 	oikeana. 

1 Yleisluvilla 	suoritettujen 	erikoiskuljetusten 
ui 	ole 	tietoja. 	Mikäli 	ne jakautuvat 	tieverkolle 	samassa 
suhteessa 	kuin 	reiteiltään yksilSidyt 	kuljetukset, 	tulee 

I kuvan 	7 	kuljetusmäärät 	kaksinkertaistaa, 	että 	saataisiin 
kaikkien 	erikoiskuijetusten 	määrät. 	Edellinen 	oletus 	saat- 
taa 	olla 	tosin 	hyvinkin 	paljon 	virheellinen 	yleislupien 

I erilaisen luonteen 	vuoksi. 

Vaikka 	absoluuttisten 	kuljetusmäärien 	arvioimisessa 	onkin 

I läht5tiedoista johtuvia 	vaikeuksia, 	voitaneen 	eri 	väylien 
kuljet'jsmäärien 	keskinäistä 	suuruutta 	arvostella melko 	hy- 
v i n 

I Kuvasta 	5 	nähdään 	TVH:n myöntämien 	erikoiskuljetusiupien 
mukaiset 	kuljetusvirrat 	eri 	liikennealueitten 	välillä. 
Tästäkin 	kuvasta 	puuttuvat 	yleisluvilla 	suoritetut 	kulje- 
Lukset, 	koska 	nitäi 	Ljnnuts. 	Kuvassa 	5 	korostuu 	Llusi- I maa-keskeisyys. 

I 
Liitteessä 	14 	on 	esitetty 	TVH:n myäntämien 	ja 	kaikkien 
maassa my5nnettyjen 	lupien 	reittien 	jakautuminen 	eri 	lii- 
kunnealueitten 	välille. 	Taulukoista 	havaitaan 	iiikennea- 
lueitten 	sisäisten 	lupien 	suuri 	osuus. 

1 5.72 	Raskaat 	kui j ekuku 

Raskaat kuljetukset: ovat yleensä kurtokuljetuksia, oli 
lupamäärä vastaa kuljetusten määrää. Kuvassa 9 on sijoi-
tettu tieverkolle kaikki TVH:n my5ntämien yli 50 tonnin 
kokonaispainoisten kuljetusten reitit suoraan luvista. 
Liitteessä 15 on vastaava kartta yli 50 tonnin kokonais-
painoisista kuljetuksista. Kartat ovat hyvin samanlaisia, 
ainoastaan lukum rät ovat pienempiä yli 50 tonnin kulje- 
tuoton osalle 

TVH:n my5rit5rnun iupon mukaiset raskaat kuljotukset pai-
nottuvat voimakkaasti eteläiseen Suomeen. Taulukon 5 mu-
kaisesti raskaita kuljetuksia tapahtuu kuitenkin melko 
paljon kaikilla liikennealueilla, erityisesti alueiden si-
sällä. Myäs raskaiden k.uljetusten osalla voidaan todeta, 
että TVH:n my5ntämistä luvista tehty otos ei ole edusta-
va koko maan erikoiskuljetuksia arvosteltaessa. Toisaalta 
eräissä TVL:n piirien myäntämissä luvissa saattaa esiintyä 
myäs raskaiden kuljetusten luvissa sellaisia reittejä, 
joita ei ole käytetty. Tässä suhteessa taulukko 5 saattaa 
antaa hiukan virheellisen kuvan erityisesti Kymen, Oulun 
ja Kainuun piirien alueilta. 

1 
1 
Ei 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
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KUVA 8 

TVH:N MYÖNTÄMIEN LUPIEN 
MUKAISET KULJETUSVIRRAT 
ERI LIIKENNEALUEITTEN VÄLILLÄ 

•1000 KULJETUSTA 	
2/ 

YLEISLUPIA EI OLE HUOMIOITU 
(365 KPL) 

1635 LUVASSA MÄÄRITELTY 	 ° 

YHTEENSÄ 2781 KULJETUS- 
REITTIÄ,JOILLA USEITA 
KULJE TUKSIA 

1 	
20 

13 	

12 

. • 

2 
0 

• 	
0 

. 	.••. 	 0 . .•.o 
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KUVA 9 • 1 
TVH:N 	MYONTAMAT 	ERI- 
KOISKULJETUSLUVAT 	YLI / 
50 t 	PAINAVILLE 	KULJE- ' 	(' 
TUKSILLE 	v. 1976 	TIEVER- ------- 
KOLLE 	SIJOITETTUNA 

35  1 	 ;' 	•'_ — 

lmm 	7 LUPAA ___; 	
\ '--- 

\\ 

1 

1 
LUPIA 	YHTEENSÄ 	185 	KPL ,' 	,' (__• 

II  
1 -, 

-- 

1 ''culu (3 / ( 

'' II ___ % 
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5.73 	Korkeat kuljetukset 

Korkeat kuljetukset voivat olla osittain kertakuljetuksia, 
mutta my6s jatkuvaluonteisia, kuten esim. elementtien ja 
muottien siirrot. 

Kuvassa 10 on tieverkolle sijoitettuna TVH:n my6ntmien 
yli 4.5 m korkeiden kuljetusten reitit. Liitteess 16 ovat 
vastaavat reitit yli 5.5 m korkeiden kuljetusten luvista. 

TVH:n lupien perusteella yli 5.5 m korkeat kuljetukset o-
vat melko harvinaisia ja suurelta osalta keskittyneet rei-
teille Tampere-Forssa-Pori. Yli 4.5 m korkeita kuljetuksia 
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esiintyy runsaasti reiti 1 1 Kuopio-ikke1i-Lahti-Forssa -
Pori-Vaasa-Oulu-Kemi sekä Helsingin, Turun, Tampereen, 
ja Jyvskyln ympristiss. 

Taulukossa 6 on esitetty kuljetuslupien mrt liikenne- 
alueitten vlill yli 4.5 m korkeista kuljetuksista. Lii-
kennealueitten sisäisten lupien mrt ovat tjssäkin tau-
lukossa melko suuria. 

TAULUKKO 6 

ERIKOISKIJLJETUSLUPIEN REITIT YLI 4.5 m KORKEILLE 
KULJETUKSILLE ERI LITKENNEALUEITTEN VÄLILLÄ 
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5.8 	Trkeimmt kuljetusten ptepisteet 

Kuljetusten ptepisteiden mrittmisess on tuottanut 
hankaluutta lupien kytkeytyminen piirien rajoilla yhteen 
sekä eräiden piirien luvissa esittmt epätodelliset rel-
tit. 

Piirien r'ajoille muodostuvat epätodelliset läht6- ja mää-
räpaikat poistamalla jäivät kuljetuslupien tärkeimmiksi 



outepstoiksi Saulukon 7 mukoiset ooaaiueot. Tauluk-
koon saattaa tosin viel sis3ltyä jonkin verran ep3to-
dellisia kuljetusreittej. Helsingin osa-alueen asema 
t3rkeimpn3 p3tepisteen3 lienee kuitenkin aivan selvl, 
Taulukko sislt 	ook 	u.uoirJon sioTioot utt 	ulkoiset 
ku 1 o t 	u vot 

Tuulukk.c. 7 	T7r koirnrnt kuljetLJston p5tepisteet 
l'pien perusteella 

Alue l3htevät saapuvat lupien summa 

101 	Helsinki 857 703 1560 
1901 	Oulu 640 412 1052 
201 	Turku 492 431 923 

1902 	Raahe 487 370 857 
401 	Tampere 406 333 739 

2001 	Kajaani 451 205 856 
701 	Kouvola 215 384 599 
801 	Kotka 355 146 501 
301 	Pori 193 240 433 
601 	Lahti 297 119 416 
109 	Inkoo 117 269 386 

1401 	Jyvskyl 179 204 383 
106 	Hyvink3 290 77 367 
103 	Porvoo 192 155 347 

1301 	Kuopio 172 173 345 
104 	Loviisa 131 186 317 

Taulukossa 8 on esitetty vastaavasti t3rkeimmt yli 4.5 
m korkeiden kuljetusten ptepisteet lupien perusteella. 
Toisena ptepisteen3 esiintyy useimmin Pori, mutta my6s-
km 	Oulu ja Helsinki esiintyvt yli sata kertaa. 

Taulukko 5 	Huomuttavimm.at yli 4.5 rn korkeiden kul- 
jetusten ptepisteet lupien perusteella 

Alue l3htevt saapuvat lupien summa 

301 	Pori 71 59 130 
1901 	Oulu 77 46 123 
101 	Helsinki 33 69 102 
201 	Turku 50 45 95 

1103 	Varkaus 55 27 92 
1301 	Kuopio 48 34 82 
401 	Tampere 47 30 77 

1308 	Iisalmi 30 35 65 
701 	Kouvola 29 35 64 

1201 	Joensuu 35 19 54 
1401 	Jyvsky13 21 24 45 
109 	Inkoo 12 31 43 

1702 	Pietarsaari 28 14 42 
106 	Hyvink 32 8 40 
601 	Lahti 18 22 40 
104 	Loviisa 19 19 38 
903 	Imatra 8 30 38 



Toulukossa 9 on vastaavasti esitettyn yli 50 tonnin ko-
kunoispainoisten kuljotusten tPrkeimm9t p3tepisteet. 

Taulukko 9 	Huomattavimmat yli 50 tonnin kokonais- 
pai noisten ku lj etusten ptepistoet 
lupien perusteella 

Alue Alueelta 
lähteneet 

Alueelle 
saapuneet 

Summa 

201 	Turku 38 36 74 
701 	Kouvola 25 46 71 
101 	Helsinki 28 40 68 
301 	Pori 31 34 65 
401 	Tampere 34 23 57 
801 	Kotka 38 16 54 

1401 	Jyvsky1 29 21 50 
104 	Loviisa 25 20 45 
103 	Porvoo 24 18 42 
303 	Rauma 3 37 40 
501 	Hämeenlinna 25 9 34 
109 	Inkoo 7 22 29 

1902 	Raahe 15 13 28 

Raskaiden kuljetusten t9rkein pS9tepiste on lupien perus-
teella Turku. Seuraavana taulukossa on Kouvola, mutta si-
joitus saattaa olla hieman kyseenalainen mandollisten ep-
todellisten kuljetusten vuoksi. Helsinki, Pori ja Tampere 
ovat sensijaan huomattavia teollisuuspaikkakuntia, joten 
raskaiden kuljetusten suuntaaminen niihin ja niist9 pois 
on luonnollista. 

Ulkomaan liikenne 

Er'ikoiskuljetusten suuntautumisesta ulkomaille tai ulko-
mailta Suomeen voidaan tutkia luvista ilmenevien reit-
tien avulla tai muutoin pttelem9llt, esim. jos luvan 
hakijana on ulkomaalainen yritys. 

I 	
Lupatiedoista ei saada kuitenkaan monissa tapauksissa sel- 
ville kuljetuksen todellista päätepistettä. Satamien kaut-
ta tapahtuvassa liikenteessä esim. ei ole useinkaan mai-
nittu sataman nimeä vaan pelkästään kaupunki, jossa sata 

I ma sijaitsee. TälliSin ulkomaankuljetus sekoittuu kaupun-gin muihin erikoiskuljetuksiin. Sama koskee muitakin ra-
janylityspaikkoja esim. Torniota ja Imatraa. 

1 	Taulukkoon 10 on kerätty lupatiedoista todetut maan rajat 
ylittävien erikoiskuljetusten luvat. 

Lupatietojen perusteella eniten kuljetuksia suuntautuu 
Neuvostoliittoon Imatran ja Vaalimaan kautta. Näissä on ky-
symys etupäässä viennistä, kun taas satamien kautta tapah-
tuvassa liikenteessä on kysymys yleensä tuonnista. Tämä e-
dellyttää luonnollisesti, että kuljetussuunnat on merkit-
ty lupiin oikein. Joissakin tapauksissa voi olla kysymys 
my6s molemminsuuntaisesta liikenteestä. 

Ulkomaan liikenteen tavaralajeista voidaan mainita tär 
keimpinä autonosturit, koneenosat, maansiirtokoneet, säi 
li6t, rnuottt, elementit, rakennukset ja veneet. 
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Taulukko 10 

ERIKOISKULJETUSTEN ULKONAANLIIKENNE V. 1976 

Rajanylityspaikka Lähtenyt maasta Saapunut maahan 

Vaalimaa 13 lupaa 4 lupaa 

Imatra 	(Svetogorsk) 18 

Kiimavaara 	(Kostamus) 1 (5) 

Kuusamo 	(Pääjärvi) 1 

Sevettijärvi 	(Näätämö) 2 2 

Nuorgam 3 1 

Kangasniemi 7 

Palojärvi 	(Enontekiö) 3 

Kilpisjärvi 6 3 

Pallo 6 6 

Aavasaksa 2 

Tornio 5 7 	(10) 

Pietarsaari 	(Aihoirnen) 2 (4) 

Vaasa 1 (2) 

Kaskinen 1 

Mäntyluoto (3) 

Naantali 2 (3) 9 

Turku 6 

Hanko 1 	(2) 

Helsinki 2 

Harnina 1 ______________________ 
YHTEENSÄ 72 (83) 	lupaa 43 	(47) lupaa 

Suluissa oleviin 	lukuihin sisältyvät myös 	epävarmat kuljetukset. 

Ern. 	lukuihin 	sisältyy: 

- Suomen yli Norjasta Ruotsiin tai päonvastoin 11 	(14) lupaa 

- Suomen yli Norjasta Norjaan 1 	lupa 

1 	5.10 	Ku1jtussuorittert 

Erikoiskuljetusten kuljetussuoritetta on arvioitu aluei-

I. 	den vlisist ku1jetusmrist ja keskimrisist kuor- 
mapainoista. Arviot perustuvat osittain puutteellisiin 
1ht6tietoihin, joten tuloksena saadaan vain suorittei-

U den suuruusluokkia. 

Reiteiltn tunnetuilla luvilla suoritetuilla kuljetuk- 

I 	sula saavutettiin eri liikennealueiden vlill yhteensä 
noin 10 milj. ajoneuvokilometrin suorite. Tmn lisäksi 
liikennealueiden sisisess liikenteessä syntyi noin 3 
milj;. ajoneuvokilometri. Yleisluvilla suoritetuista kul- 

I jetuksista riippuen voidaan arvioida erikoiskuljetuksia suoritetun v. 1976 yhteensä noin 15.. .25 milj, ajoneuvo-
ki lometri, 

1 	Kuormapainojen keskiarvo oli 17.7 tonnia. Tt kytten 
muodostuu vuoden 1976 erikoiskuljetusten suoritteeksi yh- 

I 
teens noin 250.. .450 milj. tonnikilometriä, joka vastaa 
noin 2 %:n osuutta koko kuorma-autokaluston kuljetussuo-
ritteesta. Edelljsess vertailussa on otettava huomioon, 
ett erikoiskulj8tuksiin sis3ltyy kuorma-autokaluston ii- 

1 

1 
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1 
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1 
1 
1 
1 

1 
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oäksi huurnattavo m3rä autonostupeita, pyhräkuormaajia 
ja muita itseliikkuvia koneita. 

1 	5.11 
	

Ku 1j etuskalusto 

Erikoiskuljetusten hytysuhdetta voidaan arvostella kes-
kimääräisen kuormapainon ja kokonaispainon avulla. Suh-
teeksi muodostuu 17.7/30.9 eli 0.57. Kuorman osuus on 
siis 57 % kokonaispainosta ja kaluston painoksi jää 43 ¼ 
eli keskimäärin 13,2 tonnia. 

Autonostureissa ja muissa itsekulkevissa laitteissa kuor-
mapaino ja kokonaispaino on sama eli hy6tysuhde on 100 ¼. 

Teliin kuuluviksi on laskettu kaikki ne akselit, joiden 
etäisyys lähimpään toiseen akseliin on <2.5 m. Raskaskul-
jetuslavettien osalta on täten muodostunut telejä, jois-
sa on yli kymmenenkin akselia. Telipainot ovat täll6in 
my6s suuria, kun lavetin kaikkien akseleiden painot on 
laskettu yhteen. Rajanveto telin ja laaja-alaisen lavetin 
välillä on erittäin vaikeaa, kun käytännössä esiintyymy6s 
moni akse lis ia te lej ä. 

Taulukoissa 11, 12 ja 13 on tarkasteltu kuljetusmäärien 
jakautumista eri telipainoille ja telityypeille kokonais-
painon -Funktiona. Moniakseliset telit esiintyvät yleensä 
vain hyvin raskaissa kuljetuksissa, mutta 3-akselisia te-
lejä esiintyy runsaasti my6s alle 42 tonnin kokonaispai-
noilla. 

1 	5.12 
	

Peli isiohjauksen tarve 

Leveät ja pitkät kuljetukset voivat joutua käyttämään ah-
taissa paikoissa vääriä kaistoja sekä kulkemaan esim. 
ramppeja vääriin suuntiin. Esimerkiksi tätä varten on e-
dellytetty poliisin ohjaavan liikennettä aina, kun kulje-
tusten leveys on >4 m tai kun pituus on >30 m. 

Vuoden 1976 erikoiskuljetuksissa poliisiohjauksen tarve 
oli leveyden puolesta 15500 kuljetuksessa (1000 luvassa) 
ja pituuden puolesta 6160 kuljetuksessa (263 luvassa) . Mo-
lemmat ehdot olivat samanaikaisesti voimassa 1100 kulje-
tuksessa. 

Mikäli poliisiohjaus olisi vaadittu leveyden vuoksi vain 
yli 5 m leveille kuljetuksille, olisi tämä tarve ollut 
3900 kuljetuksessa (323 luvassa). Leveys ja pituusehto o-
lisivat olleet samanaikaisesti voimassa 290 kuljetuksessa 
Poliisiohjauksen tarve olisi pienentynyt täten noin nel-
jännekseen. 

1 
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Taulukko 11 
Akseleiden mr teleiss3 

kseleita kuljetuksia 	(kpl) 	_______ ___ ______ 
kpl kaikki kok.p.>42lkok.p.>50 kok.p.>5[J kok.p.>l0D 
2 113 	039 10 	955 287 89 7 
3 2 524 1 	598 191 37 - 

4 119 97 75 44 17 
5 2 1 - - - 
5 19 19 18 18 14 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9... 20 20 20 20 11 
puuttuti 90 	183 301 25 13 5 

Taulukko 12 
Telipainot eri kokonaispainoilla 

Teiipaino '-' 	 kuljetuksia 	(kpl) 	__________ _______ 
(t) kaikki kok.p.>42[kok.p.>50 kok.p.>50 kok.p.>lOtJ 

l3 32 974 53 - - - 
13.1-18 29 	942 1520 12 5 1 
15.1-20 40 	279 5458 22 5 1 
20.1-30 12 	910 4352 294 71 1 
30.1-40 209 208 181 50 3 
40.1-50 32 32 32 15 5 
50.1-70 34 34 34 34 21 
70.1-100 5 5 5 5 5 
100.1-150 7 7 7 7 7 

>150 9 9 9 9 9 
puuttuu 89 	686 292 20 8 1 

Taulukko 13 
Kuljetusten m3r3t moniakselisilla teleill3 

Telipaino 
(t) 

akseleita__teliss 
3 _______ _____ 

^ lT 351 83 83 
13.1-15 18 - - 

15.1-20 835 22 - 
20.1-30 532 19 1 
30.1-40 135 58 1 
40.1-50 31 9 2 
50.1-70 34 34 19 
70.1-100 6 6 5 
100.1-150 7 7 7 

>150 9 7 7 
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5 
ERIKOISKULJETUSTEN KEHITYS 

5.1 	Lupien kehitys 
Edellä on jo todettu lupamäänien kasvaneen vuosien 1971 
ja 1976 välillä 5698:sta 7451:een eli 31 % ja keskimää-
räisen lupa-ajan 60 vuorokaudesta 120 vuor'okauteen. Yli 
180 vrk voimassa olevien lupien osuus on kasvanut 9.6 
:sta 30 %:iin. 

Vuosien 1971 ja 1976 välillä tapahtuneet myEnnettyjen lu-
pamäärien muutokset on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14 
Lupamäänien muutokset vuodesta 1971 vuoteen 1976 

'iini 
____________________ 

Lupia 
v. 	1971 

Lupia 
v. 	1976 

Muutos 
________ 

TVH 1 	564 2 000 + 	27.9 
Uusimaa 657 819 + 	24.7 
Turku 630 887 + 	40.8 
Häme 606 663 + 	94 
Kymi 120 339 +182.5 
Mikkeli 156 255 + 	64.1 
Pohjois-Karjala 144 248 + 	72.2 
Kuopio 171 405 +136.8 
Keski-Suomi 172 165 - 	4.1 
Vaasa 254 297 + 	16.9 
Keski-Pohjanmaa 156 221 + 	33.1 
Oulu 461 563 + 	22.1 
Kainuu 126 234 + 	55.7 
Lappi 471 354 - 	22.7 

Yhteensä 5 	698 7 	461 + 	30.9 

Enikoiskuljetuslupien määrät ovat kasvaneet kaikissa muis-
sa piireissä paitsi Lapin ja Keski-Suomen piirin alueilla, 
joilla on tapahtunut vähenemistä. Lapin piirissä vähenemi-
nen on lisäksi huomattavan suurta, mikä johtunee voimala- 
työmaiden loppumisesta. Suurinta lupamäär'ien kasvu on ol-
lut Kymen piirissä, jossa määrä on viidessä vuodessa lähes 
kolminkertaistunut. Kuopion piirissäkin on päästy yli 2 
kentaiseen määrään. 

TVH:n suhteellinen osuus kaikista myönnetyistä luvista on 
säilynyt viiden vuoden aikana likimain samana. 

Vuosien 1971 ja 1975 välillä tapahtunut sallittujen akse-
li- ja telipainojen korottaminen ei näytä vaikuttaneen lu-
pamääniin, vaan lupamäärät ovat kasvaneet nopeamminkin kuin 
esim. teollisuustuotanto. Sallittujen painojen korottami-
sella ei ole ollut vaikutusta lupamääniin ilmeisesti siksi, 
että raskaat kuljetukset ovat yleensä myös leveitä. Suur-
ten kappaleiden kuljetustarve kasvaa myös kaiken aikaa. 
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6.2 	Kuljetusmäärien 	kehitys 

' Edellä 	on 	todettu, 	että 	kuljetusmäärien 	laskennassa 	e- 
siintyy 	tiettyä 	epävarmuutta 	lähtätietojen 	puutteelli- 
suuksien 	vuoksi. 	Käyttämällä 	vuoden 	1971 	vuorokautista 
kuljetusmäärää saatiin vuoden 	1976 	kuljetusten määräk- 

I si 	200 	000. 	Se 	on 	noin 	2-kertainen 	verrattuna 	vuoden 
1971 	määrään 	(vrt, 	kohta 	5.4]. 

6.3 	Kuljetettujen 	tavaralajien muutokset 

Huomattavimmista 	tavaralajeista on 	luvissa maansiirtoko- 
neiden 	osuus 	pienentynyt 	20.1 	%:sta 	13.5 	:iin, 	betoni- I elementtien 	osuus 	on 	kasvanut 	4.8 	%:sta 	7.1 	%:iin 	ja 	au- 
tonostureiden 	osuus 	2.2 	:sta 	6.5 	:iin 	eli 	noin 	3-ker- 

' taiseksi. 

6.4 	Niitta- 	ja 	painomuutokset 

Ylileveille 	kuljetuksille 	myännettyjen 	lupien 	osuus 	vuo- I sien 	1971 	ja 	1976 	välillä 	on 	muuttunut 	65.7 	:sta 	84.9 
%:iin. 	Vastaavasti 	ylikorkeat 	ovat 	kasvaneet 	40.9 	%:sta 

I 46.9 	%:iin. 	Yli 	10 	tonnin 	akselipainojen 	osuus 	on 	kasva- 
nut 	5.7 	%:sta 	13.7 	%:iin 	ja 	yli 	16 	tonnin 	telipainojen 
osuus 	vastaavasti 	muuttunut 	25.8 	?:sta 	25.7 	:iin. 	Yli 
2Dm pitkien 	kuljetusten 	osuus 	luvissa 	on 	kasvanut 	22.1 
:sta 	25.9 	%:iin. 

Taulukossa 	15 	on 	esitetty 	lupatietojen muutoksia 	vuosien 
1971 	ja 	1976 	välillä. 	Akselipainon 	korottamisen 	vaiku- I tus 	käy 	taulukosta 	ilmi 	selvästi, 	koska 	alle 	10 	tonnin 
akselipainojen 	osuus 	enikoiskuljetuksissa 	on pienentynyt. 

I 
Telipainon 	korottamisen 	vaikutus 	13 	tonnista 	16 	tonniin 
ei 	sensijaan 	ilmene 	taulukosta, 	koska 	tällä 	välillä 	ole- 
vat 	telipainot 	ovat jopa 	lisääntyneet 	enikoiskuljetuksis- 
sa. 	Syynä 	ovat 	ilmeisesti 	muiden 	sallittujen 	arvojen yli- 

I tykset 	näissä 	tapauksissa. 	Yleisesti 	voidaan 	todeta 	lu- 
pia 	haetun 	entistä 	suuremmille 	kuljetuksille. 

6.5 	Kuljetusneittien muutokset 

Kuljetusreiteissä ei ole tapahtunut vuodesta 1971 kovin 
suuria muutoksia. Huomattavaa kuitenkin on valtatie n:o 
5:n merkityksen lisääntyminen Landen pohjoispuolella se-
kä valtatie n:o 5:n K0Lvolan itäpuolella. 

Ylikorkeissa kuljetuksissa on tapahtunut lisäystä Pohjan-
landen rannikolla Porin pohjoispuolella. 

Raskaissa kuljetuksissaei ole tapahtunut huomattavia muu 
toksia, koska kuljetukset keskittyvät edelleenkin voimak-
kaasti Lounais-Suomeen. Pohjois-Suomen merkitys raskaiden 
kuljetusten osalta on pienentynyt. 

1 
1 
1 
1 
1 
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Taulukko 15 

Kuljetusluvissa esitettyjen tietojen muutoksia 
v. 1971 - 1976 

% luvista % luvista muutos 
___________ v. 	1971 v. 	1976 %-yksikköö 

leveys (m) 
. 	2.5 14.3 15.1 + 	0.8 

2.6- 	3.0 22.7 22.3 - 	0.4 
3.1- 	4.0 49.5 49.1 - 	0.4 
4.1- 	6.0 12.8 11.6 - 	1.2 
6.1- 	8.0 0.6 1.6 + 	1.0 

> 8.0 0.1 0.2 + 	0.1 

<orkeus (m) 
. 	4.0 	59.1 53.1 - 	6.0 

4.1- 	4.5 	26.9 31.5 + 	4.6 
4.6- 	5.0 	11.0 11.4 + 	0.4 
5.1- 	6.0 	3.0 3.4 + 	0.4 

>6.0 	- 0.6 + 	0.6 

pituus (m) 
20.0 	77.9 74.2 - 	3.7 

20.1-25.0 	13.8 15.2 + 	1.4 
25.1-30.0 	4.6 6.8 + 	2.2 

>30.0 	3.7 3.8 + 	0.1 

ikselipaino 
(t) 
10.0 	94.3 	86.3 - 	8.0 

0.1-20.0 	5.6 	13.6 + 	8.0 
>20.0 	0.1 	0.1 ± 	0 

tel ipaino 
(t) 
13.0 67.7 	63.2 - 	4.5 

3.1-16.0 5.5 	11.2 + 	5.7 
6.1-20.0 14.7 	11.9 - 	2.8 

20.1-30.0 8.7 	10.6 + 	1.9 
>30.0 3.5 	3.2 - 	0.3 

,oimassaolc 
aika 	(vrk) 

1- 30 67.3 50.8 - 	16.5 
31- 60 11.4 8.8 - 	2.6 

61-180 11.7 11.6 - 	0.1 
181-360 9.6 28.5 + 	18.9 

>360 - 0.4 + 	0.4 
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1 
JOHTDPÄTKSET 

I 	Suurin osa erikoiskuljetuksista ylitt 	vain vhn sai- 
litut mitat tai painot, eikä nill 	kuljetuksilla ole 
siten suurta haittavaikutusta tiestlle tai muulle lii- 

I 	kentelle. Puolet kaikista erikoiskuljetuksista tapahtuu 
sellaisilla luvilla, joissa ei esim. kuljetusreittej ole 
tarkasti nimetty ja lupa-aikakin on lhes vuoden pituinen. 

1 	Moottoniajoneuvoasetuksen vaatimukset sallituista mitois- 
ta ja painoista nyttvt olevan vaikeimmin tytettviss 
leveyden osalta, sillä lähes kaikki enikoiskuljetukset y - 

I littvt asetuksen salliman 2.5 metrin leveyden. Useimmi-ten pysytn asetuksen sallimissa arvoissa kokonaispainon 
ja akselipainon osalta. 

1 	Erikoiskuljetukset ovat lisSntyneet viime vuosina nopeam- 
min kuin esim. teollisuustuotanto. Tm johtuu muuttuneis- 

I 	ta toimintatavoista, esim. tehdasvaimisteisten osien ii- 
sntyneest kytst. Muutamia vuosia sitten suoritettu 
akseli- ja telipainojen korottaminen ei nyt vaikuttaneen 
enikoiskuljetusten mrSän. Erikoiskuljetuslupa joudutaan 

I 

	

	monissa tapauksissa hakemaan mittaylitysten vuoksi, vaik- 
ka akseli- ja telipainot tyttvtkin nykyiset vaatimukset. 

I 	Enikoiskuljetuksien mitat ja painot ovat viime vuosina y- 
leisesti hieman suurentuneet. Selvint kasvu on ollut kor-
keudessa ja pituudessa. Kuljetuslupien kestoajat ovat myis 
pidentyneet, mikä osoittaa kuljetustahtvien muuttumista 1 	entistä 

Enikoiskuljetusten trkeimpin pSStepisteinS ovat suuret 

I 	teollisuuspaikkakunnat. Nit yhdistvien teiden suunnit- 
telussa ja rakentamisessa olisi erikoiskuljetusten tarpeet 
otettava huomioon. Maaseutualueita ja alempiasteista tie- 

I 	verkkoa koskettavat enikoiskuljetuksista eniten maansiin- 
tokoneiden kuljetukset tyi5maalta toiselle. Myis autonostu-
reiden ja rakennuselementtien siirrot voivat tapahtua lähes 
kaikilla teillä. Suurten rakennustymaiden merkitys tuntuu 

1 	myös paikallisesti enikoiskuljetusten mrissc. 

Lupatietojen perusteella eri koiskuljetuksia suoritetaan 

I 	melko tasaisesti ympni vuoden. Selviä kausivaihteluita ei 
ole lupatiedoista havaittavissa. Heinäkuussa kuljetuslupia 
myinnetn kuitenkin vähiten. Tm viittaisi siihen, että 

I 	henkil6autoliikenteen huippuaikana enikoiskuijetukset ai- 
heuttaisivat normaalia vhemmn hinit maanteill muulle 
liikenteelle. On otettava kuitenkin huomioon se, että u 
seimmat pitkäaikaiset kuljetusluvat ovat voimassa myäs ke-

1 	sliikenteen huippukausina. 

Leveiden ja pitkien enikoiskuljetuksien yhteydessä voidaan 

l 	

poliisiohjauksen tarvetta vähentää 75 %, jos nykyistä käy- 
tnt muutetaan niin, että poliisin edeilytetn olevan 
mukana vain yli 5 m leveiss tai yli 30 m pitkiss kulju-
tuksissa. TllOin saavutetaan merkittv sstS henkilt- 

1 
1 
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Kuljetuslupaehdot 

1. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän tulee olla 
ko. laatuisia kutjetuksia varten katsastuksessa hyväksytty ja 
asianmukaisesti rekisteröity tai varustettu koenumerokil-
ym ja on. rekisteriotteissa mainittuja paino- ym. määräyk-
siä noudatettava, huomioonottaen samalla, että liikenne-
ministeriön ko. kuljetusvälineiden käyttämisestä mandol-
lisesti antamia multa ehtoja tarkoin noudatetaan. 

2. Mikäli ko. kuljetuskalusto on rekisteröity ulkomailla. 
tulee sen mm. katsastuksen ja rekisteröinnin osalta täyt-
tääSuomessa kansainvälistä liikennettä koskevat määräykset. 

3. Jarrulaitteiden samoinkuin kytkennän vetoautoon tulee 
olla täysin 1 uotettavat ja katsastusmiehen hyväksymät. 

4. Kuljetusneuvon tai a;oneuvoyhdisteimän nopeus ei kuor-
mattuna saa ylittää ko. kalustolle satiittuja nopeuksia eikä 
missään tapauksessa 50 	km/t. 

5. Ennen tiellä olevaa alikulkua rajoittavaa porttia, alikulku- 
siltaa tms. on tarpeen vaatiessa pysähdyttävä ja varmistau-
duttava siitä, että alikulkukorkeus on täysin riittävä, Ja on 
kuljetuksen aikana muutenkin huolehdittava siitä, ettei 
kuorma pääse koskettamaan ajoradan yläpuolella mandol-
lisesti olevia tierakenteita, tien yli vedettyjä puhelin- ym. 
johtoja eikä niiden tukiköysiä tms. 

6. Kuljetusta suoritettaessa on noudatettava kaikkea mah-
dollista varovaisuutta ja on se suoritettava siten, ettei 
siitä ole haittaa, vahinkoa tai vaaraa muulle liikenteelle. 
Ohittavalle liikenteelle on varattava viipymättä tilaisuus 
ohittamiseen. 

7. Sillalle tai lossille ajettaessa ei kuljetusajoneuvon tai 
siihen liltetyn ajoneuvon todellinen kokonalspalno saa ylit-
tää sillan lilkennemerkillä osoitettua kantavuutta eikä täl-
laisen ajoneuvoyhdistelmän yhteenlaskettu kokonaispaino 
lossin vahvistettua kantavuutta, ellei edellä olevissa ehdoissa 
ole toisin mainittu. 

8. Sillan yli on ajettava keskellä hiljaisella ja tasaisella no-
peudella eikä sillä saa samanaikaisesti olla muuta kuormaa. 

9. Kuljetuksen aikana tulee huomioida lisäksi muut tie-
liikennelain Ja sen perusteella annettujen asetusten ja pää-
tösten määräykset. 

10. Luvan saaja vastaa kaikista ylipainon, ylileveyden, yli- 
korkeuden tai ylipituuden teille, silloille, rummuille Ja 
muille teiltä oleville tai niihin liittyville laitteille ja yleiselle 
lilkenteelle sekä yksityisille tai valtiolle aiheuttamistaan 
vahingoista. 

11. Tämä kuljetuslupa on oltava kuljetuksessa mukana ja 
vaadittaessa esitettävä poliisi- tai tieviranomaisille Ja voi-
daan se peruuttaa, milloin olosuhteet kuljetusluvan 
myöntämisen Jälkeen ovat oleellisesti muuttuneet tai muuta 
syytä siihen ilmenee. 

12. Kaupunkien alueilla liikuttaessa on vielä erikseen han-
kittava lupa ao. kaupungeilta ja sähköratojen johtojen 
alittamisen osalta rautatiehallitukselta. 

13. Mikäli kuorma tai kuljetusajoneuvoon tai ajoneuvo-
yhdistelmään kuuluva laite edessä tai takana ulottuu ajo-
neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän rajaviivojen ulkopuolelle, 
on ulkonevan osan pää varustettava edessä valkoisella tai 
keltaisella ja takana punaisella tai punakeltaisella vaatteella 
ja pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden valli-
tessa samanvärisiilä valolaitteilla tai heijastimilla. 

14. Milloin kuijetusajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä on 
jouduttu olosuhteiden pakosta pysäyttämään paikkaan, 
missä se voi haitata tai vaarantaa liikennettä, on tielle ajo-
neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän eteen ja taakse olosuhtei-
den vaatimalle etäisyydelle pystytettävä valaistu tai heijas-
tvI! pinnalla varustettu katsastusmiehen hyväksymä va-
roJsaite, minkä sivut ovat vähintään 40 cm ja missä on 
v1.intääfl 5 cm levyiset punaiset reunat. 

15. Kuljetusa;oneuvo/ 

on varustettava edessä suurinta le-
veyttäosoittavin merkkitangoin Ja keltaisin 3Ox3Ocm Ilpuin 
sekä pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden val-
litessa eteen suunnatuin, suurinta leveyttä osoittavin ke?-
taisin 10-20 watin merkkivaloin ja takana taakse suunna-
tuin, suurinta leveyttä osoittavin vastaavin punaisln merkki- 
valoin. 
16. Ajoneuvoyhdistelmässä tulee vetoautossa olla keskellä 
tuulilasin yläpuolella keltainen 10-20 watin tehoinen, vä-
hintään 7,5 cm läpimittainen merkkivalo. 
Vetoauto on edessä varustettava suurinta leveyttä osoit-
tavin merkkitangoin ja keltaisin 30x30 cm lipuin Ja on au-
tossa pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden 
vallitessa oltava ohjaamon takana noin 1,5 metrin korkeu-
della kuijetuksen suurinta leveyttä osoittavat, eteen suun-
natut, keltaiset 10-20 watin merkkivalot ja perävaunun 
takana vastaavat punaiset merkkivalot. 
17. Hinattavana olevan laitteen etu- ja takakulmaukset tai 
uikonevat osat on maalattava vuorottaisin punalsmn Ja ket-
taisin Juovin ja on se varustettava paitsi taakse suunnatuin 
punaisin kolmlomaisin heijastimin myös eteen suunnatuln 
valkoisin tai keltaisin 30 cm 2  pyöremn heijastimin, jotka on 
asetettava osoittamaan laltteen suurinta leveyttä. 
18. Ajoneuvoyhdistelmän pituuden kuorniineen ylittäessä 
18 m tulee sen vasemmalla sivulla olla edessä ja takana kel-
tainen 30x 30 cm suuruinen varoituslippu ja pituuden 
ylittäessä 20 m tulee ajoneuvoyhdistelmään pimeän, hämä-
rän tai muuten huonon näkyvyyden vallitessa asettaa veto- 
auton ja perävaunun takavalojen väliselle osalle ajoneuvo-
yhdistelmän kummallekin sivulle keltaiset lisävalot 5-7 m 
välein. 

19. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän edessä ja 
takana tulee olla säädettyjeri varoituslaitteiden lisäksi kel-
tainen 50x100 cm suuruinen pimeän aikana valaistu varoi-
tustaulu, missä 15 cm korkuisin mustin kirjaimin on teksti: 
Erikoiskuljetus, joka edessä näkyy eteenpäin ja takana taak-
sepäin. 

20. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän edessä ja 
takana/pituuden/leveyden ollessa yli 	 m tulee sen 
edessä ja/leveyden/pituuden ollessa yli 	 m tulee 
myöskin takana/olla auto varustettuna keltaisella 50x100 
cm suuruisella, pimeän aikana valaistavalla varoitustaululla, 
missä 15 cm korkuisin mustin kirjaimin on teksti: Erikois-
kuljetus, joka edessä näkyy eteenpäin/takana taaksepäin. 
Samanlainen taaksepäin näkyvä varoitustaulu tulee olla 
kuljetusajoneuvon tai perävaunun takaosassa, milloin takana 
ei ole em. varoitusautoa. 

21. Kuljetuksen mukana tulee olla poliisi, joka tarvittaessa 
ohjaa vastaantulevan liikenteen lähimmälle sopivalle koh-
taamis- tai ohittamispaikalle. 

22. Kuljetusreittiin sisältyvän/vien 

yksityistien/teiden osalta on 
vielä hankittava lupa ao. tien/teiden omistajalta/jilta. 

23. Ylimääräiset kulut (ylityöaika, yksityistiet jms.) maksaa 
luvan saaja. 

24. Leveyden ylittäessä 4,0/..... m ei kuljetusta saa suo-
rittaa klo 6-9 eikä 15-20 välisinä aikoina eikä lainkaan 
juhlapyhmnä (pääsiäinen, juhannus, joulu) aattopäivät mu-
kaan luettuna. 

25. Ylileveys, ylikorkeus tai ylipituus ei saa aiheutua kuor-
mattavien kappaleiden sijoittamisesta rinnakkain, päällek-
käin tai peräkkäin. 
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Kuljetuslupaehdot 
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1. Kuljetusajoneuvon tai a1oneuvoyhdistelmän tulee olla 
ko. laatuisia kuljetuksia varten katsastuksessa hyväksytty ja 
asianmukaisesti rekisteröity tai varustettu koenumerokil-
ym ja on, rekisteriotteissa mainittuja paino- ym. määräyk-
siä noudatettava, huomioonottaen samalla, että liikenne-
ministeriön ko. kuljetusvälineiden käyttämisestä mandol-
lisesti antamia muita ehtoja tarkoin noudatetaan. 

2. M'ikäli ko. kuljetuskalusto on rekisteröity ulkomailla, 
tulee sen mm. katsastuksen ja rekisteröinnin osalta täyt-
tää Suomessa kansainvälistä liikennettä koskevat määräykset. 

3. Jarrulaitteiden samoinkuin kytkennän vetoautoon tulee 
olla täysin luotettavat ja katsastusmiehen hyväksymät. 

4. Kuljetusneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän nopeus ei kuor-
mattuna saa ylittää ko. kalustolle sallittuja nopeuksia eikä 
missään tapauksessa 50 	 km/t. 

5. Ennen tiellä olevaa alikulkua rajoittavaa porttia, alikulku- 
siltaa tms, on tarpeen vaatiessa pysähdyttävä ja varmistau-
duttava siitä, että alikulkukorkeus on täysin riittävä, ja on 
kuljetukseri aikana muutenkin huolehdittava siitä, ettei 
kuorma pääse koskettamaan ajoradan yläpuolella mandol-
lisesti olevia tierakenteita, tien yli vedettyjä puhelin- ym. 
johtoja eikä niiden tukiköysiä tms. 

6. Kuljetusta suoritettaessa on noudatettava kaikkea mah-
dollista varovaisuutta ja on se suoritettava siten, ettei 
siitä ole haittaa, vahinkoa tai vaaraa muulle liikenteelle. 
Ohittavaile liikenteelle on varattava viipymättä tilaisuus 
ohittamiseen. 

7. Sillalle tai lossille ajettaessa ei kuljetusajoneuvon tai 
siihen liitetyn ajoneuvon todellinen kokonaispaino saa ylit-
tää sillan liikennemerkillä osoitettua kantavuutta eikä täl-
laisen ajoneuvoyhdistelmän yhteenlaskettu kokonaispaino 
lossin vahvistettua kantavuutta, ellei edellä olevissa ehdoissa 
ole toisin mainittu. 

8. Sillan yli on ajettava keskellä hiijaisella ja tasaisella no-
peudella eikä sillä saa samanaikaisesti olla muuta kuormaa. 

9. Kuljetuksen aikana tulee huomioida lisäksi muut tie-
Ilikennelain ja sen perusteella annettujen asetusten ja pää-
tösten määräykset. 

10. Luvan saaja vastaa kaikista ylipainon, ylileveyden, yli- 
korkeuden tai ylipituuden teille, silloille, rummuille ja 
muille teillä oleville tai niihin liittyville laitteille ja yleiselle 
liikenteelle sekä yksityisille tai valtiolle aiheuttariistaan 
vahingoista. 

11. Tämä kuljetuslupa on oltava kuljetuksessa mukana ja 
vaadittaessa esitettävä poliisi- tai tieviranomaisille ja voi-
daan se peruuttaa, milloin olosuhteet kuljetusluvan 
myöntämisen jälkeen ovat oleellisesti muuttuneet tai muuta 
syytä siihen ilmenee. 

12. Kaupunkien alueilla liikuttaessa on vielä erikseen han-
kittava lupa ao. kaupungeilta ja sähköratojen johtojen 
alittamisen osalta rautatiehallitukselta. 

13. Mikäli kuorma tai kuljetusajoneuvoon tai ajoneuvo. 
yhdistelmään kuuluva laite edessä tai takana ulottuu ajo-
neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän rajaviivojen ulkopuolelle, 
on ulkonevan osan pää varustettava edessä valkoisella tai 
keltaiseila ja takana punaisella tai punakeltaisella vaatteella 
ja pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden valli-
tessa samanvärisillä valolaitteilla tai heijastimilla. 

14. Milloin kuljetusajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä on 
jouduttu olosuhteiden pakosta pysäyttämään paikkaan, 
missä se voi haitata tai vaarantaa liikennettä, on tielle ajo-
neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän eteen ja taakse olosuhtei-
den vaatimalle etäisyydelle pystytettävä valaistu tai heijas-
tavalla pinnalla varustettu katsastusmiehen hyväksymä va-
roituslaite, minkä sivut ovat vähintään 40 cm ja missä on 
vähintään 5 cm levyiset punaiset reunat. 

15. Kuljetusajoneuvo/ 

on varustettava edessä suurinta le-
veyttä osoittavin merkkitangoin ja keltaisin 30x 30cm lipuln 
sekä pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden val-
litessa eteen suunnatuin, suurinta leveyttä osolttavin kel-
taisin 10-20 watin merkkivaloin ja takana taakse suunna-
tuin, suurinta leveyttä osoittavin vastaavin punalsin merkki- 
valoin. 
16. Ajoneuvoyhd istelmässä tulee vetoautossa olla keskellä 
tuulilasin yläpuolella keltainen 10-20 watin tehoinen, vä-
hintään 7,5 cm läplmittainen merkkivalo. 
Vetoauto on edessä varustettava suurinta leveyttä osoit-
tavin merkkitangoin ja keltaisin 30x30 cm Ilpuin Ja on au-
tossa pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden 
vallitessa oltava ohjaamon takana noin 1,5 metrin korkeu-
della kuljetuksen suurinta leveyttä osoittavat, eteen suun-
natut, keltaiset 10-20 watin merkkivalot ja perävaunun 
takana vastaavat punaiset merkkivalot. 
17. Hinattavana olevan laitteen etu- Ja takakulmaukset tai 
ulkonevat osat on maalattava vuorottaisin punalsin ja kel-
taisin juovin ja on se varustettava paitsi taakse suunnatuin 
punaisin kolmiomaisin heijastimin myös eteen suunnatuln 
valkoisin tai keltaisln 30 cm 2  pyörein heijastimin, jotka on 
asetettava osoittamaan laitteen suurinta leveyttä. 
18. Ajoneuvoyhdistelmän pituuden kuormineen ylittäessä 
18 m tulee sen vasemmalla sivulla olla edessä ja takana kel-
tainen 30x30 cm suuruinen varoituslippu ja pituuden 
ylittäessä 20 m tulee ajoneuvoyhdistelmään pimeän, hämä-
rän tai muuten huonon näkyvyyden vallitessa asettaa veto- 
auton ja perävaunun takavalojen väliselle osalle ajoneuvo-
yhdistelmän kummallekin sivulle keltaiset lisävalot 5-7 m 
välein. 

19. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdlstelmän edessä Ja 
takana tulee olla säädettyjen varoituslaitteiden lisäksi kel-
tainen 50x100 cm suuruinen pimeän aikana valaistu varoi-
tustaulu, missä 15 cm korkuisin mustin kirjaimin on teksti: 
Erikoiskuljetus, joka edessä näkyy eteenpäin ja takana taak-
sepäin. 

20. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän edessä ja 
takana/pituuden/leveyden ollessa yli 	 m tulee sen 
edessä ja/leveyden/pituuden ollessa yli 	 m tulee 
myöskin takana/olla auto varustettuna keltaisella SOxlOO 
cm suuruisella, pimeän aikana valaistavalla varoitustaululla, 
missä 15 cm korkuisin mustin kirjaimin on teksti: Erikois-
kuljetus, joka edessä näkyy eteenpäin/takana taaksepäin. 
Samanlainen taaksepäin näkyvä varoltustaulu tulee olla 
kuljetusajoneuvon tai perävaunun takaosassa, milloin takana 
ei ole em. varoitusautoa. 

21. Kuljetuksen mukana tulee olla poliisi, joka tarvittaessa 
ohjaa vastaantulevan liikenteen lähimmälle sopivalle koh-
taamis- tai ohittamispaikalle. 

22. Kuljetusreittiin sisältyvän/vien ................................. 

yksityistien/teiden osalta on 
vielä hankittava lupa ao. tien/teiden omistajalta/jilta. 

23. Ylimääräiset kulut (ylityöaika, yksityistiet jms.) maksaa 
luvan saaja. 

24. Leveyden ylittäessä 4,0/ 	.. m ei kuljetusta saa suo- 
rittaa klo 6-9 eikä 15-20 välisinä aikoina eikä lainkaan 
juhlapyhinä (pääsiäinen, juhannus, joulu) aattopälvät mu-
kaanluettuna. 

2.5. Ylileveys, ylikorkeus tai ylipituus ei saa aiheutua kuor-
rnattavien kappaleiden sijoittamisesta rinnakkain, päällek-
käin tai peräkkäin. 

Tarp..ton ylivllv&t*&n 



mukien pvm 	 nimi 

Ku(ietunvVine 

Kuorma-auto/+perävaunu/+hinattava laite! 
Kuorma 	 1 Kuorman paino ja mitat 

Paino (t): 

Korkeus (m): 

Ajoneuvon 	tai 	ajoneuvoyhdistelmän 	sallitut 	enimmäispainot ja -mitat: 

Akselipainot (t): 

t Tellpalnot 	(t): 

< Akselivälit 	(m): 	 - ----- 

Leveys (m): 	 Korkeus (m): 

Kuljetusrei/tti/tit 	edestakaisin: 

Kuljetuslupaehdot (kääntöpuolella) 	n:ot: 

Luvan voimassaoloaika 

Huomautuksia: 	Erityistä 	huomiota on 	kiinnitettävä takasivulla oleviin 	ehtoihin 

Lupa myönnetty moottoriajoneuvoasetuksen 36 §:n 9 momentin perusteella. 

..unastus 3,- mk 

TVH 741296 

No  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Leveys (m): 

Pituus 	(m): 1 
_____ 1 

1 _ 

i 
Pituus (m): 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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piirikonttori 
Käsittelijä 

Tjedoksi 

KULJETUSLUPA 

Paivays 



Liite 3 

KULJETETTAVIEN TAVARALAJ IEN KOODAUS 

koodi 	merkitys 

Metalli teol ii suustuotteet 

11 	kattilat, säiliöt, lämpökeskukset, sylinterit, altaat 
12 	koneet, koneenosat (uudet), patoluukut, uittokourut, gener.osat, 

voimalait.välpät 
13 	metallirakenteet, siltalohkot, rautat.vaunun ja veturin osat 
14 	metallilevyt ja -palkit 
15 	muuntajat 

Betoni- ja puurakenteet 

21 	betonielementit 
22 	muotit, suurmuotit 
23 	puu- ja lujitemuovielementit, pakkauslaatikot 
24 	tilaelementit 

Nosturi t 

31 	autonosturit, lukkinosturit (itseliikkuvat) 
32 	torninosturit, rakennusnosturit (hinattavat) 

Konekal usto 

41 	maansiirtokoneet; kaivinkoneet, kuorriaajat, puskukoneet 
42 	asfaltti- ja öljysoralevittiniet sekä -asemat 
43 	seulonta- ja murskausasemat ja niiden osat 
44 	naatalouskoneet; puimurit, kalkinlevittimet 

Asuntovaunut ja rakennukset 

51 	asuntovaunut, miehistövaunut 
52 	työmaarakennukset; kopit, parakit, kämpät, suojat 
53 	saunat, mökit, jalasmökit, leikkimökit 

Kelluvat esineet 

61 	veneet, hinaajat, laivat 
62 	ponttoonit, lossit, ruoppaajat 

70 	autot ja perävaunut tyhjänä, tutkirnusvaunut 

80 	pylväät 

Sekalaiset esineet 

90 	määrittelemättömät esineet, puutavar'aniput, autovaaat, lurniaurat, 
panssarivaunut ym. 
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LIITE 6 

KULJETUSTEN MTTTf\LUOKITTELUA 

_________ -_kuljetuksia__(kpl) 	_______ 
Korkeus 	kok.pai- 	pituus 	leveys 	leveys 	kok.p. 	f 	kok.p. Cm) 	kaikki 	no>42t 	>22m 	>2.5m 	>4.Om 	>50t 	>60t 

4.0 108 392 4 720 31 	608 82 368 5 609 285 95 
4.1-4.5 75 036 6 770 16 187 69 216 6 159 181 50 
4.6-5.0 18 560 1 	108 7 754 15 680 2 209 82 25 

5.1-5.5 3 572 259 878 2 393 1 	106 23 12 

5.6-6.0 308 73 140 308 238 23 21 

6.1-7.0 208 49 44 208 204 16 14 

>7 12 12 4 12 12 7 4 

Pituus 

-kuljefuksia (kpl) _______ _________ 
kok.pai- korkeus 	leveys 	leveys kok.p. korkeus 

(m) kaikki no'42t >4.Om >2.5m >4.Om >50t >4.5m 

puttuvia 13 884 12 5 453 12 289 708 5 2 639 

12 44 430 28 17 173 31 577 954 - 1 603 

12.1-16 29 627 465 11 021 25 068 1 570 79 2 681 

16.1-18 47 106 5 469 27 246 44 041 4 596 163 5 550 

'18.1-20 16 868 1 922 10 163 15 186 2 405 83 3 027 

20.1-22 11 442 440 7 086 9 254 1 580 44 979 

22.1-25 22 435 2 113 13 658 18 123 1 675 106 4 739 

25.1-30 14 136 1 482 3 964 10 530 1 644 82 930 

30.1-40 5 576 893 1 732 3 648 391 31 500 

40.1-50 565 157 191 450 5 14 4 

>50 19 10 9 19 9 10 8 

- kuljetuksia_(kpl) _________ _______ 

Leveys kok.poi- korkeus pituus korkeus korkeus pituus 

(m) kaikki no>42t >4.Om >22m >4.5m >5.5m >30m 

2.5 35 903 658 9 879 11 556 4 059 - 3 638 

2,6-3 42 132 2 136 11 916 12 407 1 799 7 5 553 

3.1-4 112 516 8 246 65 973 28 220 13 033 67 9 740 

4.1-5 11 592 1 398 7 873 3 073 2 614 101 823 

5.1-6 2 268 305 1 109 603 784 206 204 

6.1-7 1 465 229 882 644 319 142 82 

7.1-8 177 12 49 106 40 3 3 

>8 35 7 15 6 12 2 1 

1 



LIITE 7 

KULJETUSTEN PAINOLUOKITTELUA 

Kuorman paind 
(t) 	'kakk 

kuljetuksia (kpl) 

1 	1 
kok.paino korkeusp1tuus leveys 	telip. telip. 

>42 t >4.0 m >22 m 	>2,5 m >16 t >24 t 
puuttuu 115 035 3 596 53 76831 710 92 624 20  645 172 

25.0 76 539 6 027 39 296 20 444 67 178 20 800 59 
25.1 30 9 572 2 174 3 269 3 573 7 200 3 057 92 
30.1 - 40 4 515 855 986 716 2 760 3 727 150 
40.1 - 50 286 206 214 99 285 128 77 
50.1 - 60 62 62 27 24 61 60 56 
60.1 - 80 45 45 16 19 45 43 34 
80.1 -100 15 15 5 15 15 15 15 

100.1 -150 11 11 7 7 9 5 5 
150.1 -20 3 3 3 3 3 3 3 
200.1 -400 5 5 5 5 5 5 5 

>400 _ - - - - - - 

F ________ 
Vokonaispai- 

1 kuljetuksia (kpl) 	_______ ______________ 

korkeus leveys 	pituus telipai telip. korkeus 
no 	(t) k 	kk >4.0 m >2,5 m 	>22 m 	>16 t >24 t >4,5 m 

puuttuu 69 56 33 645 60 251 20 656 719 2 7 882 
42 13 535 55 780 97 601 31 	292 41 	643 35 13 277 

42.1 	- 50 12 374 7 939 11 	745 4 419 10 541 163 1 	350 
50.1 	- 60 396 206 373 110 377 296 75 
60.1 	- 80 135 60 133 58 124 89 36 
80.1 	-100 31 16 31 29 31 31 11 

100.1 	-150 35 32 35 35 35 35 16 
150.1 	-200 7 5 7 7 7 7 
200.1 	-400 7 7 5 5 5 5 5 
400.1 	-600 4 4 2 2 2 2 2 

>600 2 2 2 2 2 2 2 

kse1ipai- 
'.' kul etuksia 	(kpl) ________ 

kok.paino kok.paino 1 kok.pai- kok.pai- pituus 

no 	(t) 
]. 	1 k 	kk >42 t >50 t 	no>60t no>lOOt >22 m 

puUttuu 63 312 131 14 6 - 18 727 

< 	8.0 58 262 1 	705 13 8 1 14 177 

8.1 	- 10 64 100 7 589 138 26 1 20 541 

10.1 	- 	12 15 720 3 189 186 55 5 2 417 

12.1 	- 	16 3 726 327 228 97 29 485 

16.1 	- 	20 921 41 29 20 10 259 

20.1 	-. 	40 47 9 9 9 9 9 

>40 - - - - - - 



Li.ite 8 

Lupien ja kuljetusten mrt eri luokissa: 

leveys, korkeus, pituus ja akselipaino 

- lupia kuljetuksia 
-_______________ kpl -'-kpl 

leveys 	Cm) 
2.5 1 129 36 000 

2.5-3.0 1 564 42 000 
3.1-4.0 3 662 113 000 
4.1-5.0 577 12 000 
5.1-6.0 168 2 000 
6.1-7.0 102 1 500 
7.1-8.0 21 180 

>8.0 12 35 
korkeus 	Cm) 

4.0 3 957 108 000 
4.1-4.5 2 345 75 000 
4.6-5.0 851 18 500 
5.1-5.5 209 3 600 
5.6-6.0 48 300 
6.1-7.0 32 200 

>7.0 12 12 
pituus 	(m) 
puuttuvia 725 14 000 

12.0 1 430 44 000 
12.1-16.0 971 30 000 
16.1-18.0 1 713 47 000 
18.1-20.0 690 17 000 
20.1-22.0 452 11 000 
22.1-25.0 684 22 000 
25.1-30.0 507 14 000 
30.1-40.0 232 5 600 
40.1-50.0 39 500 

>50.0 12 19 
akselipaino 	(t) 
puuttuvia 3 243 63 000 

8.0 1 593 58 000 
8.1 	-10.0 1 597 54 000 
10.1-12.0 575 16 000 
12.1-15.0 388 4 000 
15.1-20.0 47 1 000 
20.1-40.0 10 47 

>40.0 - - 



Liite 9 

Lupien ja kuljetusten mr3t eri luokissa: 
telipairio, kokonaispaino ja kuormapaino 

________________- lupia kuljetuksia 
_________________ kpl .-kpl 

flipaino 	(t) 
puuttuvia 3 844 90 000 

^ 	13.0 866 33 000 
13.1 	- 	16.0 832 30 000 

16.1 	20.0 885 40 000 
20.1 	- 	30.0 788 13 000 
30.1 	- 	40.0 164 200 
40.1 	- 	50.0 24 32 
50.1 	- 	70.0 34 34 
70.1 	-100.0 6 6 
100.1-150.0 7 7 

>150.0 5 6 

kokonaispaino 	(t) 
puuttuvia 3 409 70 000 

42.0 2 944 124 000 
42.1 	- 	50.0 556 12 000 
50.1 	- 	60.0 345 400 
60.1 	- 	80.0 115 135 
80.1 	-100.0 31 31 
100.1-150.0 35 35 
150.1-200.0 7 7 
200.1-400.0 7 7 
00.1-600.0 4 4 

>600.0 2 2 

kuormapaino 	(t) 
)UUttuvia 3 497 115 000 

^ 25.0 3 021 77 000 
5.1 	- 	30.0 393 10 000 
0.1 	- 	40.0 329 5 000 
0.1 	- 	50.0 108 300 
0.1 	- 	60.0 45 62 
0.1 	- 	80.0 32 45 
0.1 	-100.0 15 15 

100.1-150.0 7 11 
150.1-200.0 3 3 
0D.1-400.0 5 5 

>400.0 - - 
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METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO NUKSET VAT 

4 	11) 

J 
METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KAWSTO 	NUKSET VAT 

METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO 	NUKSET VAT 	 ui 

4 	A. 	fl 

1 20 

10 

10 

2 

1 

-4 
m 

-a 
METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 	> 4 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO NUKSET VAT 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELW- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO 	NUKSET VAT 

4 Q- 	u 

METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO 	NUKSET VAT 

4 	O 	tfl 

KORKEUS YU £.Sm 
YHTEENSÄ 23000 KUU. 

KORKEUS YLI 5.5m 
YHTEENSÄ 500 KUU. 

- .........-.t 	.- 
1d ( 	 4 f 	-s .s 	.* 	 U 	'0 0 	r- 

METALLI- 	BETONI-M NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KALUSTO 	NUKSET VAT 

METALLI- 	BETONI-JA NOS- KONE- 	RAKEN- KELLU- 
TUOTTEET 	PUUTUOTT. TURIT KAWSTO 	NUKSET VAT 

—4 
m 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TAVARALAJIKOHTAISTEN OSUUKSIEN MUUTOKSET VERRATTUNA VASTAAVIIN OSUUKSIIN KAIKISTA ERIKOISKULJETUKSISTA 

- Ver- Osuuden muutos 	(%-yksikkö) ___________________ ______________ 

Kuljetuksen 	laatu tailu- Korkeus ____ Leveys Pituus Kokonaispaino Telipaino 
____________________ arvo 	%t4.0 m 4.5 	m 5.5 	m>2.5 m 4.0 	m >22 m >30 m >42 t >50 	t >oO 	t >16 	t >24 	t 

11 	kattilat 	ym. 2.0 +1.5 +5.6 +15.0 +0.4 ^ 6.3 -1.7 -1.9 -0.4 ±3.0 ^ 7.5 -1.3 ^ 3.1 
12 	koneenosat ym. 9.4 ^ 3.1 +0.6 ^ 1.8 ^ 1.7 ^ 6.2 ^ 1.7 -1.1 ^ 10.8 ^ 5.3 ^ 10.5 ^ 2.3 ^ 5.5 
l3metallirakenteet 6.0 -0.8 -1.4 ^ 21.8 ^ Q ^ 15.6 ^ 3.0 ^ 11.5 -2.2 ^ 13.3 ^ 4.4 -2.7 -0.6 
14 metallilevyt ym. 1.8 -1.5 -1.8 -1.6 -0.4 -1.1 ^ 1.2 +1.1 -1.6 -1.0 -0.9 -1.6 -1.5 
15 muuntajat 0.3 ±13.3 -0.2 +1.4 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 ^ 3.3 ^ 2.5 ^ 4.7 ^ 0.7 ^ 2.4 

21 betonielementit 12.1 -2.4 ^ 0.5 - 12.1 -1.3 -9.7 ^ 13.7 ^ 12.5 -3.2 -9.8 -11.2 -1.4 -10.9 
22 muotit 1.9 ^ 0.6 +1.1 -1.9 +0.4 -0.4 -1.1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.9 
23 puuelementit 1.9 +0.4 +1.2 -1.9 -1.2 -1.4 ^ 0.8 +7.1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 
24 tilaelementit 1.1 ^ 0.8 +0.3 -1.1 ^ 0.1 -1.0 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 

31 	autonosturit 11.2 -9.7 -10.4 -11.2 -6.4 -10.5 -11.1 -11.2 -9.1 ^ 9.5 +6.0 ^ 20.9 ^ 19.3 
32 rakennusnostunit 3.2 ^ 0.6 -2.6 -3.2 -0.4 ^ 4.6 ^ 3.7 ^ 3.3 -2.2 -0.9 -2.3 -2.1 -1.1 

4lmaansiintokoneet 17.8 ^ 0.9 ^ 0.2 -17.8 ^ 3.3 -3.5 -3.5 -10.4 ^ 24.8 ^ 1.0 -7.8 ^ 9.2 -1.7 
42 asfalttiasemat ym 1.7 ^ 0.5 -0.4 -1.7 ^ 0.3 -1.4 -0.1 -1.7 -0.5 -1.4 -1.2 -1.2 -1.5 
43 munskausasemat ym 3.9 ^ 0.7 ^ 5.3 -3.5 ^ 0.2 -1.8 ^ 1.2 ^ 4.5 -0.5 ^ 4.4 ^ 1.1 -1.9 ^ 0.8 
44 maatalouskoneet 2.3 ^ 1.3 ^ 0.6 -2.3 ^ 0.3 -1.5 -2.1 -2.3 -2.1 -1.8 -1.4 -2.0 -1.8 

51 	asuntovaunut 1.8 -1.2 -1.4 -1.8 ^ 0.2 -1.8 -1.5 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 
52 ty6maarakennukset 5.3 ^ 2.2 -0.1 -5.3 +0.8 -4.3 -5.1 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.2 5.3 
53 m8kit ym. 2.2 ^ 0.5 +0.4 -1.8 ^ 0.3 ^ 1.4 -1.8 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 

61 veneet ym. 2.0 ^ 1.0 ^ 1.5 ^ 2.0 ^ 0.3 ^ 0.7 -1.0 -2.0 -1.6 -1.5 -2.0 -1.6 -1.5 
62 ponttoonit ym. 0.2 0.0 ^ 0.4 -0.2 ^ 0.1 ^ 0.7 ^ 0.1 -0.2 0.0 ^ 0.8 -0.2 0.0 ^ 0.7 

70 	autot ym. 1.2 -1.2 -1.1 -1.2 0.0 -1.2 -0.7 -1.0 -0.9 ^ 0.6 ^ 3.3 -0.6 ^ 0.3 

80 	py1vt, 	piiput 0.5 -0.2 ^ 0.3 0.0 -0.4 -0.5 ^ 1.2 ^ 2.3 ^ 0.1 ^ 0.5 ^ 1.7 -0.5 0.0 

90 	sekalaiset 10.4 ^ 2.2 ^ 1.1 ^ 26.3 ^ 0.6 ^ 4.5 ^ 4.3 ^ 1.9 -0.8 ^ 1.9 ^ 1.4 -2.6 ^ 2.4 
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